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Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “VV SFZ”) podľa článku 
7 ods. 3 písm. a) a článku 51 ods. 2 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu 
(ďalej len “stanovy SFZ”) schválil dňa 18. júna 2019 v Košiciach tento Etický kódex 
SFZ (ďalej len “kódex”):

Preambula 

Futbal je najpopulárnejší a najmasovejší šport na svete, ktorý prispieva k rozvoju 
zdravého životného štýlu obyvateľstva a vytvára pozitívne emócie v ľudskej 
spoločnosti. Ako sociálny fenomén prispieva k riešeniu mnohých sociálno-
ekonomických problémov a spája milióny ľudí nielen na Slovensku, ale rovnako po 
celom svete bez ohľadu na rasu, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, jazyk, národnosť, 
náboženstvo, politické presvedčenie alebo etnický pôvod.

Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz vo futbale a jeho orgány 
vyžadujú od svojich členov v rámci futbalového hnutia okrem dodržiavania 
právneho poriadku Slovenskej republiky, Európskej únie a predpisov FIFA, UEFA 
a SFZ aj dodržiavanie základných princípov etiky a fair play v športe.

Fair play znamená morálne a etické štandardy všeobecne akceptované v oblasti 
športu, ktoré sú založené na vnútorných presvedčeniach všetkých účastníkov 
športových podujatí a súťaží týkajúcich sa pravidla vzájomného rešpektu 
a kontradiktórnosti, nekompromisného boja proti nezákonným stimulom na 
dosiahnutie výsledkov stanovených v právnej úprave SR, predpisoch SFZ, 
UEFA a FIFA.

Víťazstvo dosiahnuté v nečestnej hre stráca svoju hodnotu, pretože je to podvod. 
Iba fér hra, nesebecké bojovanie na ihrisku vyvoláva pozitívne emócie a rešpekt, 
dokonca aj v prípade porážky. Podvodné konanie zhoršuje dôstojnosť všetkých, 
samotných hráčov, trénerov, ale najmä fanúšikov. Futbal je hra, a ak je nečestná, 
stráca svoj zmysel. Porážka v čestnej hre si zaslúži viac rešpektu ako nečestné 
víťazstvo. Uvedené platí ako na poli hráčskom tak i funkcionárskom.

Cieľom kódexu je potreba prevencie a zamedzenia všetkých metód alebo postupov, 
ktoré by mohli ohroziť spravodlivý priebeh futbalových stretnutí alebo súťaží 
na území Slovenskej republiky. Úprava pravidiel správania sa v tomto kódexe má 
prispieť k rozvoju a čistote futbalu, k zlepšeniu jeho imidžu a zvyšovaniu morálky 
všetkých, ktorí sa zúčastňujú futbalu. Striktné dodržiavanie kódexu zvýši ešte vo 
väčšej miere atraktívnosť a záujem o futbal na území Slovenskej republiky.

Princíp fair play je zásadným princípom, ak chceme úspešne šíriť a rozvíjať šport 
i zapojenie človeka do športu. Čestný prístup v športe – fair play – je prínosom ako 
pre jednotlivcov, tak aj pre športové hnutie a pre celú spoločnosť. A my všetci 
máme zodpovednosť za podporu myšlienky čestnej hry, tej ktorá vedie k víťazstvu.
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1
I. HLAVA - ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 - Základné ustanovenia

(1) Tento kódex vychádza z platného a účinného znenia Kódexu etiky FIFA edícia 
2018 (ďalej len “FIFA CoE”) a z Kódexu športovej etiky schváleného ako 
odporúčanie Výboru ministrov členských štátov Rady Európy z roku 1992 
revidovaného v roku 2001.

(2) Tento kódex sa vzťahuje na akékoľvek správanie, iné ako to, ktoré je 
špecificky stanovené inými predpismi súvisiacimi s oblasťou hry futbalu, 
ktoré poškodzuje integritu a reputáciu futbalu a najmä nezákonné, nemorálne 
a neetické správanie osôb uvedených v čl. 4 tohto kódexu.

Článok 2 - Prevzatie záväzných ustanovení 

FIFA Code of Ethics

(1) V zmysle článku 1 ods. 2 FIFA CoE musia byť do tohto poriadku prevzaté 
nasledovné ustanovenia FIFA CoE (v zátvorke je uvedené príslušné 
ustanovenie tohto poriadku) 

a) článok 13 FIFA CoE - Všeobecné povinnosti (článok 7),
b) článok 14 FIFA CoE - Povinnosť neutrality (článok 8),
c) článok 15 FIFA CoE - Povinnosť lojality (článok 9),
d) článok 16 FIFA CoE - Povinnosť mlčanlivosti (článok 10),
e) článok 17 FIFA CoE - Povinnosť nahlasovania (článok 11),
f) článok 18 FIFA CoE - Povinnosť spolupráce (článok 12),
g) článok 19 FIFA CoE - Konflikt záujmov (článok 13),
h) článok 20 FIFA CoE - Ponúkanie a prijímanie darov a iných 

benefitov (článok 15),
i) článok 21 FIFA CoE - Provízia (článok 16),
j) článok 22 FIFA CoE - Diskriminácia a ohováranie (článok 17)
k) článok 23 FIFA CoE - Ochrana fyzickej a psychickej integrity (článok 18),
l) článok 24 FIFA CoE - Falzifikáty a falšovanie (článok 19),
m) článok 25 FIFA CoE - Zneužitie pozície (článok 20),
n) článok 26 FIFA CoE - Účasť na stávkovaní, hazarde alebo obdobných 

aktivitách (článok 21),
o) článok 27 FIFA CoE - Korupcia (článok 22),
p) článok 28 FIFA CoE - Sprenevera finančných prostriedkov (článok 23),
q) článok 29 FIFA CoE - Manipulácia futbalových stretnutí alebo 

súťaží (článok 24).

9
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Článok 3 - Vymedzenie pojmov 

(1) Na účely tohto kódexu sa rozumie pod pojmom

a) člen SFZ - fyzická osoba alebo právnická osoba podľa článku 
2 písm. a) stanov SFZ, 

b) pracovník administratívy SFZ - je fyzická osoba, ktorá 
v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom 
vzťahu vykonáva pre SFZ závislú prácu, prípadne fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť pre 
SFZ na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu, 

c) funkcionár - fyzická osoba podľa článku 2 písm. c) stanov 
SFZ, a tiež rozhodca, asistent rozhodcu, tréner, inštruktor 
alebo akákoľvek iná osoba zodpovedná za technické, 
zdravotné alebo administratívne záležitosti v rámci SFZ 
a príslušného regionálneho futbalového zväzu alebo 
oblastného futbalového zväzu, príslušnej súťaže a klubu, 
ako aj všetky ďalšie osoby povinné dodržiavať stanovy SFZ 
s výnimkou hráčov a sprostredkovateľov, 

d) sprostredkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba 
podľa článku 2 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov, 

e) hráč - fyzická osoba podľa článku 2 písm. d) stanov SFZ, 

f) spriaznená osoba - akákoľvek osoba v blízkom vzťahu 
s osobou viazanou týmto kódexom, a to najmä

1. pracovník administratívy SFZ,
2. manžel, manželka, partner a deti osoby viazanej 

týmto kódexom,
3. osoba žijúca v spoločnej domácnosti s osobou viazanou 

týmto kódexom,
4. iný rodinný príslušník alebo blízka osoba,1

5. obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba, v ktorej 
osoba viazaná týmto kódexom získava neoprávnenú 
výhodu tým, že:

i. zastáva vedúcu pozíciu v rámci tejto právnickej 
osoby,

ii. priamo alebo nepriamo kontroluje právnickú osobu,
iii. je osoba podieľajúca sa na zisku právnickej osoby,
iv. vykonáva služby v mene takejto právnickej osoby 

bez ohľadu na existenciu písomnej zmluvy. 

g) športové podujatie - priateľské stretnutie, súťažné 
stretnutie,2 súťaž alebo turnaj organizovaný SFZ alebo 
jeho členmi, 

h) iné podujatie - akékoľvek iné podujatie organizované 
priamo alebo nepriamo SFZ alebo jeho členmi, a to 
najmä konferencia, výkonný výbor, zasadnutie komisie 
alebo orgánu, 

i) iná výhoda - neprimeraná výhoda, na ktorú osoba viazaná 
týmto kódexom nemá právny nárok, poskytnutá v akejkoľvek 
forme, a to najmä za účelom pohostenia, úhrady cestovných 
výdavkov, poskytnutia reklamných predmetov a darov 
a iných privilégií.

(2) Ak sa v kódexe používa pojem, ktorý nie je definovaný v stanovách SFZ, 
kódexe ani inom predpise SFZ, takýto pojem sa vykladá v súlade s jeho 
obvyklým použitím a významom.

1110

1 §116 a §117 Občianskeho zákonníka
2 Čl. 3 ods. 1 písm. k) Disciplinárneho poriadku SFZ
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2
II. HLAVA - PÔSOBNOSŤ KÓDEXU

Článok 4 - Osobná pôsobnosť 

Tento kódex sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, 
ktoré priamo alebo nepriamo, trvale alebo dočasne pôsobia 
vo futbale organizovanom SFZ alebo jeho členmi na území 
Slovenskej republiky, a to najmä na členov SFZ, funkcionárov, 
hráčov, športových odborníkov,3 fanúšikov, sprostredkovateľov 
a pracovníkov administratívy SFZ za podmienok uvedených 
v článku 1 ods. 2 tohto kódexu.

Článok 5 - Časová pôsobnosť

Tento kódex sa vzťahuje na akékoľvek správanie, ktorým došlo 
k porušeniu tohto kódexu. Každý môže byť sankcionovaný za 
porušenie tohto kódexu len v prípade, ak príslušné správanie 
bolo v rozpore s kódexom platným a účinným v čase, keď 
k porušeniu došlo.

Článok 6 - Vecná pôsobnosť

(1) Tento kódex upravuje správanie každej fyzickej osoby 
a právnickej osoby, na ktorú odkazuje jeho text alebo 
význam jeho ustanovení.

(2) V prípade opomenutia v súvislosti s procesnými pravidlami 
a pochybností týkajúcich sa výkladu ustanovení tohto 
kódexu, rozhoduje Legislatívno-právna a etická komisia SFZ 
(ďalej len „LPaEK SFZ“) v súlade s predpismi a rozhodnutiami 
SFZ, UEFA alebo FIFA.

(3) LPaEK SFZ pri svojej činnosti prihliada na judikatúru 
a základné princípy stanovené športovou doktrínou 
a právnou vedou.

3 Smernica SFZ o činnosti športových odborníkov schválená VV SFZ dňa 05.09.2016
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3
III. HLAVA - PRAVIDLÁ SPRÁVANIA

Článok 7 - Všeobecné ustanovenia

(1) Osoby viazané týmto kódexom sú si vedomé dôležitosti svojich povinností 
a zodpovedností, ktoré sú povinné plniť a vykonávať starostlivo, najmä pokiaľ 
ide o záležitosti týkajúce sa finančných prostriedkov.

(2) Osoby viazané týmto kódexom sú si vedomé vplyvu ich správania na povesť 
SFZ, a preto sú povinné sa správať dôstojným a etickým spôsobom a vždy 
konať dôveryhodne a bezúhonne.

(3) Osoby viazané týmto kódexom sa musia zdržať akejkoľvek činnosti, správania 
alebo akéhokoľvek pokusu o činnosť alebo správanie, ktoré by mohli vyvolať 
zdanie alebo podozrenie z nevhodného správania uvedeného v tomto kódexe.

Článok 8 - Povinnosť neutrality 

Pri styku s vládnymi inštitúciami, národnými a medzinárodnými organizáciami, 
združeniami a zoskupeniami, osoby viazané týmto kódexom, okrem dodržiavania 
základných pravidiel tohto kódexu, sú politicky neutrálne v súlade so zásadami 
a cieľmi SFZ, UEFA a FIFA, a vo všeobecnosti konajú spôsobom, ktorý je v súlade 
s ich funkciou a integritou. 

Článok 9 - Povinnosť lojality 

Osoby viazané týmto kódexom sú povinné konať vždy v najlepšom záujme voči 
klubom, súťažiam organizovaným SFZ alebo jeho členmi, SFZ, UEFA a FIFA.

Prvý oddiel - Všeobecné 
povinnosti (článok 7 - 12)1
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Článok 10 - Povinnosť mlčanlivosti

(1) V závislosti od príslušnej funkcie, informácie dôvernej povahy zverenej 
osobám viazaným týmto kódexom počas výkonu ich povinností sa považujú za 
dôverné alebo utajované, ak sú tieto informácie poskytnuté vo význame alebo 
na základe komunikácie ako dôverné a sú v súlade s princípmi SFZ.

(2) Povinnosť rešpektovať dôvernú povahu poskytnutých informácii pretrváva aj 
v prípade ukončenia akéhokoľvek vzťahu, ktorý spôsobuje, že osoba je viazaná 
týmto kódexom.

Článok 11 - Povinnosť nahlasovania 

Osoby viazané týmto kódexom, ktoré sa dozvedia o akomkoľvek porušení tohto 
kódexu, sú povinné písomne informovať generálneho sekretára SFZ, oddelenie 
integrity SFZ, LPaEK SFZ a/alebo Disciplinárnu komisiu SFZ (ďalej len „DK SFZ“). 

Článok 12 - Povinnosť spolupráce

(1) Osoby viazané týmto kódexom sú povinné vždy pravdivo a v dobrej viere 
pomáhať a spolupracovať s LPaEK SFZ, oddelením integrity SFZ a DK SFZ, bez 
ohľadu na to, či v danom prípade vystupujú ako strana konania, svedok alebo 
v inom postavení. Okrem iného sa od zúčastnených strán vyžaduje vyhovieť 
požiadavkám príslušných orgánov a administratívy SFZ, a to

a) bez obmedzení objasniť skutočnosti prípadu,
b) poskytnúť ústne alebo písomne svedectvo k prípadu,
c) predložiť informácie, dokumenty, záznamy dát a pamäťové zariadenia 

alebo ďalšie materiály týkajúce sa prípadu,
d) a zverejniť podrobnosti ohľadom príjmov a financií, ak to príslušné 

orgány SFZ považujú za nevyhnutné.

(2) Osoby viazané týmto kódexom, od ktorých je vyžadovaná spolupráca 
s príslušným orgánom SFZ v konkrétnom prípade, bez ohľadu na to, či 
vystupujú v pozícii strany konania, svedka alebo inom postavení, sú povinné 
zaobchádzať s poskytovanou informáciou a ich účasťou v konaní prísne 
dôverne, pokiaľ DK SFZ neurčí inak.

(3) Osoby viazané týmto kódexom nesmú uskutočniť žiadne kroky skutočne 
alebo zjavne s úmyslom zdržať sa, zmariť, predísť alebo inak zasahovať do 
aktuálneho alebo potenciálneho konania.

(4) V spojitosti s aktuálnym alebo potencionálnym konaním pred príslušnou 
komisiou, osoby viazané týmto kódexom nesmú

a) zatajiť žiadnu vecnú skutočnosť,
b) uviesť akékoľvek nesprávne alebo zavádzajúce stanovisko,
c) predložiť akékoľvek neúplné, nepravdivé alebo zavádzajúce informácie a/

alebo iný materiál.

(5) Osoby viazané týmto kódexom nesmú obťažovať, zastrašovať, vyhrážať sa 
alebo oplácať niekomu z akéhokoľvek dôvodu súvisiaceho s jeho skutočnou, 
potenciálnou alebo vnímanou pomocou alebo spoluprácou s príslušnými 
orgánmi SFZ.

Článok 13 - Konflikt záujmov

(1) Osoby viazané týmto kódexom nesmú vykonávať svoje povinnosti, a to 
najmä prípravu a zúčastňovanie sa na prijímaní rozhodnutí v situáciách, 
v ktorých potenciálny alebo existujúci konflikt záujmov môže mať vplyv 
na výkon ich činnosti. Konflikt záujmov vzniká, ak osoba viazaná týmto 
kódexom má alebo sa javí, že má vedľajšie záujmy, ktoré môžu ovplyvniť 
jeho schopnosť vykonávať svoje povinnosti nezávislým a účelným spôsobom 
v súlade s integritou. Vedľajšie záujmy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na 
získanie akejkoľvek možnej výhody pre osoby viazané týmto kódexom alebo 
spriaznené strany podľa tohto kódexu.

Konflikt záujmov, finančné 
benefity a ochrana osobných 
práv (článok 13 - 18)

2
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(2) Pred zvolením, vymenovaním alebo prijatím do zamestnania sú osoby 
viazané týmto kódexom povinné uviesť akékoľvek vzťahy a záujmy, ktoré 
by v budúcnosti mohli viesť k potenciálnemu konfliktu záujmov pri výkone 
ich činnosti.

(3) Osoby viazané týmto kódexom nesmú vykonávať svoje povinnosti, najmä 
prípravu a zúčastňovanie sa na prijímaní rozhodnutí v situáciách, v ktorých 
hrozí nebezpečenstvo, že konflikt záujmov ovplyvní výkon ich činnosti. 
Akýkoľvek konflikt záujmov musí byť bez zbytočného odkladu odhalený 
a oznámený SFZ, resp. športovej organizácii, pre ktorú osoba viazaná týmto 
kódexom vykonáva svoje povinnosti.

Článok 14 - Druhy konfliktov záujmov

O konflikt záujmov osôb viazaných týmto kódexom ide najmä ak

a) sú zamestnancami, poskytovateľmi služieb alebo prijímateľmi platieb 
od dodávateľa alebo partnera SFZ, s ktorým prichádzajú aktívne 
do kontaktu ako členovia SFZ alebo pracovníci administratívy SFZ 
(zamestnanie tretími stranami),

b) majú významné investície alebo iný finančný záujem s dodávateľom 
alebo partnerom SFZ a ako členovia SFZ alebo pracovníci administratívy 
SFZ aktívne spolupracujú s obchodným partnerom v rámci SFZ 
(finančné záujmy),

c) sú v postavení nadriadeného, podriadeného blízkej osobe alebo majú 
právomoc rozhodovať o prijatí blízkej osoby ako zamestnanca alebo 
dodávateľa SFZ (osobné väzby na pracovisku),

d) požívajú osobné výhody z obchodnej príležitosti, ktorá je v záujme 
SFZ, okrem prípadu, ak SFZ už takúto príležitosť odmietla 
(obchodné príležitosti),

e) rozhodca vykonáva rozhodovaciu činnosť 
v stretnutiach organizovaných SFZ alebo 
jeho členmi, v ktorých sa športovej činnosti 
zúčastňuje spriaznená osoba, a to najmä 
ako hráč alebo funkcionár,

f) sprostredkovateľ pri výkone 
sprostredkovateľskej činnosti súčasne 
pôsobí v klube vo funkcii s rozhodovacou 
právomocou, a to najmä ako funkcionár 
alebo tréner.

4 Povoleným prijatím daru alebo inej výhody je najmä prijatie akéhokoľvek občerstvenia 

(napr. ovocie, pitný režim, večera), ktoré prijímateľovi daru alebo inej výhody poskytne 

organizátor stretnutia na priamu konzumáciu pred, počas alebo po stretnutí, s výnimkou 

alkoholických nápojov, alebo prijatie oficiálnych darčekových a propagačných predmetov 

klubu v primeranej hodnote.

Článok 15 - Ponúkanie a prijímanie 

darov a iných výhod

(1) Osoby viazané týmto kódexom môžu ponúkať alebo prijímať dary alebo 
iné výhody iba od osôb v rámci alebo mimo SFZ, alebo v spojení so 
sprostredkovateľmi alebo spriaznenými osobami podľa tohto kódexu, ak tieto 
dary alebo iné výhody

a) majú symbolickú alebo zanedbateľnú hodnotu,
b) nie sú ponúkané alebo prijímané so zámerom ovplyvniť osoby viazané 

týmto kódexom vykonať alebo opomenúť konanie súvisiace s ich 
pracovnou činnosťou alebo činnosťou patriacou do ich právomoci,

c) nie sú ponúkané alebo prijímané v rozpore s povinnosťami osôb 
viazaných týmto kódexom,

d) nevytvárajú žiadnu neprimeranú peňažnú alebo inú výhodu, a
e) nevytvárajú konflikt záujmov.

(2) Osoby viazané týmto kódexom môžu prijať dar alebo inú výhodu iba 
v hodnote, za ktorú by si ju bežne zaobstarali aj sami.4 Dar alebo iná 
výhoda v zmysle predchádzajúcej vety nemôžu mať podobu poskytnutia 
finančných prostriedkov.

(3) Akékoľvek dary alebo iné výhody, ktoré nespĺňajú všetky kritériá uvedené 
v odseku 1 a odseku 2 sú zakázané.

(4) V prípade pochybností, dary alebo iné benefity nemôžu byť prijaté, odovzdané, 
ponúkané, sľúbené, doručené alebo požadované. Vo všetkých prípadoch osoby 
viazané týmto kódexom nesmú prijať, odovzdať, ponúkať, sľúbiť, doručiť 
alebo požadovať od žiadnych osôb v rámci alebo mimo SFZ, alebo v spojení 
so sprostredkovateľmi alebo spriaznenými osobami podľa tohto kódexu, 
finančné prostriedky v hotovosti v akomkoľvek množstve alebo forme. Ak by 
odmietnutie daru alebo benefitu urazilo darcu z hľadiska miestnych alebo 
kultúrnych zvyklostí, osoby viazané týmto kódexom môžu prijať dar alebo 
benefit v mene SFZ alebo jeho členov a zároveň sú povinné to nahlásiť 
a odovzdať kompetentnej osobe bez zbytočného odkladu.
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5 §2a ods. 4 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon)
6 §2a ods. 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon)

Článok 18 - Ochrana fyzickej a psychickej integrity

(1) Osoby viazané týmto kódexom sú povinné chrániť, rešpektovať a ochraňovať 
integritu a ľudskú dôstojnosť ostatných.

(2) Osoby viazané týmto kódexom nesmú používať urážlivé gestá a slovné 
prejavy s cieľom niekoho uraziť akýmkoľvek spôsobom alebo podnecovať 
iných k nenávisti alebo násiliu.

(3) Obťažovanie je zakázané. Obťažovanie je také nežiadúce správanie, 
v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, 
nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho 
alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo 
môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.5

Článok 16 - Provízia

Pokiaľ nie je upravená v osobitnej zmluve, osoby viazané týmto kódexom nesmú 
prijať, odovzdať, ponúkať, sľúbiť, dostať alebo požadovať províziu pre seba alebo 
tretiu osobu za vyjednávanie dohôd alebo vedenie iných obchodných činností 
v súvislosti s ich povinnosťami. 

Článok 17 - Diskriminácia 

a ohováranie

(1) Osoby viazané týmto kódexom 
nesmú urážať dôstojnosť alebo 
integritu krajiny, osoby alebo skupiny 
osôb prostredníctvom pohŕdavých, 
diskriminačných alebo ohovárajúcich 
slov alebo činov z dôvodu pohlavia, 
náboženského vyznania alebo 
viery, rasy, príslušnosti k národnosti 
alebo etnickej skupine, zdravotného 
postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, 
manželského stavu a rodinného stavu, 
farby pleti, jazyka, politického alebo 
iného zmýšľania, národného alebo 
sociálneho pôvodu, majetku, rodu 
alebo iného postavenia alebo z dôvodu 
oznámenia kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti.

(2) Osoby viazané týmto kódexom majú 
zakázané vydávať verejné vyhlásenia 
hrubej urážlivej povahy voči SFZ a/alebo 
voči akejkoľvek inej osobe viazanej 
týmto kódexom v rámci športového 
podujatia alebo iného podujatia.

(4) Sexuálne obťažovanie je zakázané. 
Sexuálne obťažovanie je verbálne, 
neverbálne alebo fyzické správanie 
sexuálnej povahy, ktorého úmyslom 
alebo následkom je alebo môže byť 
narušenie dôstojnosti osoby, a ktoré 
vytvára zastrašujúce, ponižujúce, 
zneucťujúce, nepriateľské alebo 
urážlivé prostredie.6

(5) Hrozby, prisľúbenie výhod 
a donucovanie sú obzvlášť zakázané.

(5) Osoby viazané týmto kódexom nesmú vyžadovať ani prijímať žiadne dary 
alebo iné výhody od iných osôb, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodovanie 
a/alebo profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za 
odmenu za prácu alebo vykonanú činnosť, ktorá je ich povinnosťou.
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Článok 19 - Falšovanie a falzifikáty 

Osobám viazaným týmto kódexom sa zakazuje falšovanie a neoprávnené 
pozmeňovanie dokumentov alebo používanie falšovaných a neoprávnene 
pozmeňovaných dokumentov. 

Článok 20 - Zneužitie funkcie a postavenia 

Osoby viazané týmto kódexom nesmú žiadnym spôsobom zneužívať svoju funkciu 
alebo postavenie, najmä využiť svoju funkciu alebo postavenie na získanie výhody 
pre súkromné ciele alebo prospech.

Článok 21 - Účasť na stávkovaní, hazardných hrách 

a obdobných aktivitách

(1) Osoby viazané týmto kódexom majú zakázané zúčastňovať sa priamo alebo 
nepriamo stávkovania, hazardných hier a obdobných udalostí alebo transakcií 
spojených s futbalovými stretnutiami, súťažami a/alebo akýmikoľvek 
aktivitami spojenými s futbalom organizovanými SFZ alebo jeho členmi.

(2) Osoby viazané týmto kódexom nesmú mať žiadne záujmy, či už priamo 
alebo nepriamo, prostredníctvom alebo v spolupráci s tretími stranami, 
v subjektoch, obchodných spoločnostiach a iných organizáciách, ktoré 
podporujú, sprostredkúvajú, zabezpečujú alebo riadia stávkovanie, hazardné 
hry alebo obdobné udalosti alebo transakcie spojené s futbalovými 
stretnutiami, súťažami a/alebo akýmikoľvek aktivitami spojenými s futbalom 
organizovanými SFZ a jeho členmi. Záujmy zahŕňajú získanie akejkoľvek 
výhody pre samotné osoby viazané týmto kódexom a/alebo spriaznené osoby.

Článok 22 - Korupcia 

(1) Osoby viazané týmto kódexom nesmú prijať, odovzdať, ponúkať, sľubovať, 
prijímať alebo požadovať žiadnu osobnú alebo neprimeranú peňažnú 
alebo inú výhodu za účelom získania alebo udržania si obchodnej alebo 
inej neoprávnenej výhody od iných osôb v rámci alebo mimo SFZ. Takéto 
konanie je zakázané bez ohľadu na to, či sa vykonáva priamo alebo nepriamo 
prostredníctvom alebo v spolupráci s treťou osobou. Obzvlášť osoby 
viazané týmto kódexom nesmú prijať, odovzdať, ponúkať, sľubovať, prijímať 
požadovať žiadnu osobnú alebo neprimeranú peňažnú alebo inú výhodu 
za vykonanie alebo opomenutie činnosti súvisiacej s ich funkciou, ktorá je 
v rozpore s ich povinnosťami alebo patrí do ich právomoci.

(2) Osoby viazané týmto kódexom sú povinné sa zdržať akejkoľvek činnosti 
alebo správania, ktoré môže vzbudiť dojem alebo pochybnosti o porušení 
tohto článku. 

Článok 23 - Sprenevera finančných prostriedkov

(1) Osoby viazané týmto kódexom nesmú spreneveriť finančné prostriedky 
poskytnuté SFZ alebo jeho členom, či už priamo alebo nepriamo, 
prostredníctvom tretích osôb alebo v spojení s nimi.

(2) Osoby viazané týmto kódexom sú povinné sa zdržať akejkoľvek činnosti alebo 
správania, ktoré môže vzbudiť dojem alebo pochybnosti ohľadom porušenia 
tohto článku.

Falšovanie a falzifikáty, 
zneužitie funkcie, stávkovanie 
a hazardné hry (článok 19 - 21)

Korupcia, sprenevera 
finančných prostriedkov 
a manipulácia futbalových 
stretnutí a súťaží (článok 22 - 24)

3 4
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Článok 24 - Manipulácia futbalových 

stretnutí a súťaží

(1) Osoby viazané týmto kódexom majú zakázané podieľať sa a zúčastňovať sa 
na manipulácii priateľských futbalových stretnutí, súťažných stretnutí a súťaží 
organizovaných SFZ alebo jeho členmi.

(2) Osoby viazané týmto kódexom nesmú prijať, odovzdať, ponúkať, sľubovať 
alebo požadovať žiadnu peňažnú alebo inú výhodu vo vlastnom mene alebo 
v mene tretej osoby v súvislosti s manipuláciou futbalových stretnutí a súťaží 
organizovaných SFZ alebo jeho členmi.

(3) Osoby viazané týmto kódexom sú povinné okamžite informovať SFZ a jeho 
príslušné orgány o akomkoľvek oslovení alebo ponuke súvisiacej s konaniami 
a/alebo informáciami priamo alebo nepriamo súvisiacimi s prípadnou 
manipuláciou futbalového stretnutia alebo súťaže.

(4) Manipuláciu futbalových stretnutí a súťaží organizovaných SFZ alebo jeho 
členmi upravuje osobitný predpis SFZ.7

Článok 25 - Blokovanie prenosu údajov 

z futbalových stretnutí

(1) Osoby viazané týmto kódexom majú zakázané nezávisle alebo s účasťou 
tretích strán, a to aj na zmluvnom základe, zhromažďovať, prenášať alebo 
spracovávať informácie vrátane štatistických informácií počas súťažných 
stretnutí v súťažiach organizovaných SFZ alebo jeho členmi a priateľských 
stretnutí organizovaných SFZ alebo jeho členmi na ďalšie využitie za účelom 
organizovania a/alebo účasti na stávkovaní vo futbale v režime „naživo“ 
(stávkovanie v priebehu stretnutia).

7 čl. 52 Disciplinárneho poriadku SFZ 

(2) Osoby viazané týmto kódexom sú povinné prijať všetky možné opatrenia, 
aby zabránili zhromažďovaniu, prenosu alebo spracovaniu informácií vrátane 
štatistických informácií získaných tretími stranami, a to najmä divákmi, 
zamestnancami klubu a inými osobami zúčastnenými na futbalovom stretnutí, 
počas súťažných stretnutí v súťažiach organizovaných SFZ alebo jeho 
členmi a priateľských stretnutí organizovaných SFZ alebo jeho členmi na 
ďalšie použitie za účelom organizácie športových stávok a účasti na nich 
v režime „naživo“.
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IV. HLAVA - LEGISLATÍVNO-PRÁVNA A ETICKÁ 
KOMISIA SFZ

Článok 26 - Právomoc a príslušnosť 

(1) LPaEK SFZ je orgánom SFZ, ktorá plní úlohy na úseku spoločenskej 
a futbalovej etiky, a to etickým a právne súladným spôsobom.

(2) LPaEK SFZ má právomoc posudzovať správanie všetkých osôb viazaných 
týmto kódexom, ak takéto správanie

a) spáchala osoba, ktorá bola zvolená, vymenovaná alebo prijatá SFZ na 
výkon príslušnej funkcie,

b) sa týka priamo ich povinností alebo zodpovedností, alebo
c) súvisí s používaním finančných prostriedkov poskytnutých SFZ.

(3) LPaEK SFZ ďalej podľa tohto kódexu

a) posudzuje čestnosť a etické správanie všetkých členov SFZ, pre ktorých 
sú takéto princípy správania neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného 
vystupovania a konania ako vo vnútri SFZ tak aj na verejnosti alebo vo 
vzťahu k tretím osobám v zmysle stanov SFZ,

b) vyjadruje sa k otázkam etického správania vzhľadom k tomu, že SFZ 
očakáva od svojich členov etické správanie na najvyššej úrovni, pre ktoré 
bude samozrejmé vyznávanie spoločných hodnôt morálky, slušnosti, 
čestnosti, fair play, keďže takýto postoj je rozhodujúci pre dosiahnutie 
vízie SFZ v tejto oblasti.

(4) Členovia LPaEK SFZ sú povinní riadiť svoju činnosť a prijímať rozhodnutia 
nezávisle a vyhnúť sa akémukoľvek vplyvu tretích strán.

(5) LPaEK SFZ je oprávnená posudzovať všetky konania a opomenutia osôb 
viazaných týmto kódexom v rámci SFZ, ktoré súvisia so športovou činnosťou 
v oblasti futbalu a inými podujatiami SFZ na území Slovenskej republiky. 
Právomoc DK SFZ zostáva zachovaná.

26

HLAVAHLAVA
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8 Štatút Legislatívno-právnej a etickej Komisie schválený VV SFZ podľa článku 7 ods. 3 písm. 

b) stanov SFZ 

(6) LPaEK SFZ je oprávnená posúdiť správanie osôb, ktoré sú viazané týmto alebo 
iným obdobným predpisom platným v čase, keď k predmetnému správaniu 
došlo, bez ohľadu na to, či dotknutá osoba je viazaná kódexom v čase začatia 
konania alebo kedykoľvek neskôr.

(7) LPaEK SFZ je oprávnená vyžiadať si od orgánov SFZ všetky podklady 
súvisiace s posudzovaním veci.

(8) Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť LPaEK SFZ podrobnejšie 
upravuje štatút.8

HLAVAHLAVA

5
V. HLAVA - SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
O SANKCIÁCH 

Článok 27 - Disciplinárna zodpovednosť 

(1) Porušenie povinnosti ustanovenej týmto kódexom je disciplinárnym 
previnením podľa príslušných ustanovení Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej 
len “disciplinárny poriadok”) bez ohľadu na to, či bolo spáchané úmyselne 
alebo z nedbanlivosti, či porušenie predstavuje samotné konanie alebo 
konanie v štádiu pokusu, a či strany konali ako hlavný páchateľ, spolupáchateľ 
alebo podnecovateľ, pokiaľ nie je uvedené inak.

(2) Pri disciplinárnych previneniach osôb viazaných týmto kódexom vo veciach 
podľa článkov 20 až 25 tohto kódexu je príslušná na konanie DK SFZ 
vykonávajúca pôsobnosť pre celé územie SR.
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HLAVAHLAVA

6
VI. HLAVA - ZÁVEREČNÉ 
A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Článok 28 - Záverečné ustanovenie 

(1) Výklad ustanovení tohto kódexu podáva LPaEK SFZ. Žiadosť o výklad kódexu 
sa predkladá prostredníctvom Legislatívno-právneho oddelenia SFZ alebo 
generálneho sekretára SFZ v písomnej forme.

(2) Každý člen SFZ je oprávnený podať podnet týkajúci sa porušenia tohto 
kódexu. Podnet sa podáva na sekretariát Slovenského futbalového zväzu.

(3) LPaEK SFZ posudzuje každý podnet na základe postúpenia od príslušných 
orgánov SFZ.

Článok 29 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Kódex futbalovej etiky schválený VV SFZ v septembri 2007.

Článok 30 - Účinnosť

Tento kódex nadobúda účinnosť  
18. júna 2019.
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