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Úvodom 
 
 Futbal je prostriedok na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej 
integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi 
mladými ľuďmi. 
 
 OTJ Banka je občianske športové združenie, ktorého činnosť si kladie 
za cieľ udržať integritu, čestnosť a bezúhonnosť futbalu. Futbal považuje za 
dôležitý jav, ktorý účinným spôsobom môže napomáhať aktívnemu 
i pasívnemu využívaniu voľného času . 

Preto, aby sme dosiahli ciele, aby sme dôsledne využili futbal ako 
významný prostriedok spoločenského pôsobenia, rozhodli sme sa 
vypracovať a prijať Kódex futbalovej etiky. Jeho cieľom je etický, bezpečný 
a zdravý futbal pre všetkých v rámci čo najširšej spolupráce 
a rovnomerného rozloženia zodpovednosť športovými, futbalovými 
a mimovládnymi organizáciami, ale aj komerčného sektora. Ďalej je to 
ochrana futbalu pred negatívnymi javmi „boj proti intolerancii, podpora 
športového ducha fair play, zabránenie diskriminácie vo futbale, propagácia 
spojenia šport – futbal – zdravie a pod.“ Nemožno opomenúť ani skúmanie 
ekonomických vplyvov na futbal. Je nepochybný sociálny a ekonomický 
význam futbalu. 

 
 Svojimi krokmi chceme urobiť viac pre to, aby sa futbal stal 
neoceniteľnou súčasťou ľudského vzdelávania a života. Chceme zvýšiť 
uvedomenie občanov vo vzťahu k hodnotám, ktoré futbal prirodzene tlmočí, 
a ktoré sú pre plnohodnotný život nepostrádateľné, podnietiť lásku a radosť 
z futbalu. 
 Pestovanie futbalu môže prispieť k celkovému rozvoju osobnosti 
človeka tým, že vedie k sociálnemu taktu a zápalu za fair play, ako aj 
k sebapoznávaniu, rozvíjaniu zmyslu pre súťaživosť, toleranciu a úctu 
k druhým učí tolerancii a etickým hodnotám. 
 Etické a zákonné správanie je nevyhnutné pre náš vlastný úspech. 
Etické správanie tvorí základ dôvery u širokého okruhu priaznivcov futbalu. 
 Ak chceme mať dôveru verejnosti musíme v našej Obecnej 
telovýchovnej jednote zabezpečiť dôslednosť pri dodržiavaní etických, 
zákonných pravidiel. Musíme zabezpečiť, že každý sa bude usilovať aj 
o najvyšší stupeň osobnej morálky a etického správania. Iste, že v rámci 
toho nebudeme zanedbávať i pozornosť voči estetičnosti prostredia. 
  



Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Futbal je spoločenská a kultúrna činnosť, ktorá pri rešpektovaní princípu 
fair play obohacuje spoločnosť a priateľstvo medzi národmi. Futbal sa 
považuje aj za aktivitu jednotlivca, ktorá poskytuje možnosti 
sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarealizácie osobného úspechu, 
osvojenia zručností, preukázania schopností sociálnej interakcie, radosti, 
pevného zdravia a pohody. 
Futbal v našej obci so svojou základňou a dobrovoľníkmi podporuje 
spoločenskú angažovanosť a zodpovednosť. Tiež v určitých smeroch 
napomáha k rozvíjaniu citlivejšieho prístupu k životnému prostrediu, jeho 
estetičnosti a ochrane. 
 

Čl. 2 
 

(1) Základným princípom Kódexu futbalovej etiky (ďalej len 
Kódex) je, že morálne hľadiská, ktoré vedú k fair play sú záväzným prvkom 
a neoddeliteľnou súčasťou všetkých futbalových činností, futbalovej 
politiky a uplatňujú sa aj v našej OTJ. 

 
(2) Kódex prezentuje morálny rámec na boj proti tlaku modernej 

spoločnosti, ktorý zjavne narúša tradičné základy futbalu – základy 
vybudované na princípe fair play, športovom duchu a dobrovoľnosti. 
 

(3) Kódex je záväzný pre všetkých funkcionárov a členov OTJ Banka. 
Ide o registrovaných hráčov, trénerov, pozorovateľov, delegátov, 
predstaviteľov a funkcionárov klubov . 
 

(4) Kódex je zameraný aj na inštitúcie a dospelých, ktorí priamo či 
nepriamo ovplyvňujú aktívny záujem mladých ľudí o pestovanie futbalu. 
 

(5) Kódex futbalovej etiky je adresovaný všetkým inštitúciám 
a jednotlivcom, ktorí sa podieľajú na futbalovej činnosti v našej obci 
(rodičia, učitelia, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, novinári, lekári, 
futbalové osobnosti, dobrovoľní aj profesionálni pracovníci, ale aj diváci). 
 
 
  



Čl. 3 
Základné pravidlá 

 
(1) Funkcionári a členovia OTJ Banka si musia uvedomovať 

dôležitosť a významnosť svojich pozícií, a z nej vyplývajúcej 
zodpovednosti. Preto ich konanie by malo byť v súlade s princípmi 
a zásadami etiky ustanovenými v stanovách OTJ a v tomto Kódexe. 
 

(2) Funkcionári a členovia OTJ Banka pri každej svojej činnosti sú 
povinní uplatňovať zásadu čestnosti, zodpovednosti, dôstojnosti 
a nezneužívania svojho postavenia.   
 

(3) Princíp fair play je centrom záujmu OTJ Banka. Je najvyššou jej 
prioritou a hlavným záujmom a cieľom, najmä vo vzťahu k deťom 
a mladým futbalistom. Je najvyššou prioritou všetkých tých členov OTJ 
Banka ale i nečlenov ktorí, priamo alebo nepriamo ovplyvňujú futbalové 
zážitky detí a mládeže. 
 

(4) Princíp fair play nie je len dodržiavanie pravidiel, ale zahŕňa aj 
priateľstvo, rešpektovanie iných a sústavné zachovávanie futbalového 
ducha. Je to spôsob myslenia, správania, ktoré vylučujú podvádzanie, 
nešportové správanie, doping, násilie fyzické aj verbálne, sexuálne 
obťažovanie a zneužívanie detí, mladých ľudí, mužov a  žien, 
vykorisťovanie, nerovnosť príležitostí, nadmernú komercionalizáciu 
a korupciu. 
 

(5) Jednotlivé členovia Výkonného výboru OTJ Banka budú v rámci 
svojej činnosti zameriavať pozornosť na dodržiavanie princípov a zásad 
Kódexu futbalovej etiky v rámci svojej pôsobnosti. Pozornosť sústredia na 
správanie sa svojich členov i priaznivcov v tom, aby sa stimulovalo etické 
správanie pred neetickým. Za týmto účelom neustále zabezpečovať 
propagáciu Kódexu futbalovej etiky. 

 
(6) Pre propagáciu i  kontrolu etického správania budú uskutočňovať 

spoluprácu aj s  médiami. 
  
(7) OTJ Banka musí zabezpečiť, aby všetci zainteresovaní, ktorým sú 

zverené deti a mládež, mali okrem osobnostných predpokladov vhodnú 
kvalifikáciu na ich vedenie, školenie, vzdelávanie a trénovanie a najmä, aby 



chápali biologické a psychologické zmeny súvisiace s dospievaním 
a uplatňovaním etických princípov existencie mladej osobnosti. Musia 
preferovať pozitívne príklady a v žiadnom prípade nesmú oceňovať 
a podporovať neférové správanie, neprehliadať ho u nikoho a následne ho 
odsudzovať i primerane postihovať. 

 
(8) Výkonný výbor OTJ Banka musí podporovať prijímanie etických 

noriem vo všetkých oblastiach súvisiacich s futbalom. 

 
Čl. 4 

OTJ Banka , orgány a inštitúcie verejnej správy  a súkromné 
spoločenstva 

 
 (1) Členovia OTJ Banka voči orgánom a organizáciám verejnej 
správy,  súkromným spoločenstvám vystupujú politicky neutrálne s prísnym 
dodržiavaním pravidiel etiky. 
 
 (2) Pri vzájomnej spolupráci i súčinnosti nezneužívajú svoje 
postavenie a ich správanie sa realizuje v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky a pravidlami morálky tak, aby sa predišlo 
akémukoľvek neetickému správaniu. 
 

Čl. 5 
Diskriminácia, terorizmus, xenofóbia, rasizmus 

 
 (1) Všetci členovia OTJ Banka vo svojej činnosti konajú tak, aby nikto 
nebol diskriminovaný zo žiadneho dôvodu, vystavený terorizmu, rasovej 
i národnej a národnostnej neznášanlivosti, aby nikto nebol hanobený 
a ponižovaný. 
 
      (2) Za každých okolností musí byť zachovaná ľudská dôstojnosť tak 
v právach ako aj v povinnostiach. 
 
       (3) OTJ Banka využije všetky možnosti a prostriedky, aby prechádzala 
akýmkoľvek náznakom činnostiam uvedených v ods. 1, 2. 
 
 (4) V prípade, že dôjde k neprístojnostiam podľa ods. 1, 2 orgány OTJ 
Banka sú povinné ich odstrániť, ak je možné nájsť vinníka a podľa miery 
závažnosti oznámiť príslušným policajným orgánom. 



 
Čl. 6 

Konflikt záujmov, neoprávnené výhody, provízie 
 

 (1) Konflikt záujmov je v rámci OTJ Banka neprípustný. 
 
 (2) Členovia OTJ kandidujúci na funkcie v orgánoch OTJ sú povinní 
hodnoverným spôsobom preukázať, že ich pôsobenie v rámci OTJ nebude 
pri výkone funkcie v konflikte záujmov. 
 
 (3)  Počas plnenia úloh sa členovia OTJ Banka nesmú dostať do 
konfliktu záujmov, nesmú získavať výhody pre seba, svojich príbuzných, 
priateľov alebo známych. V prípade podozrenia bude ich činnosť 
pozastavená dovtedy, kým sa nepreukáže opak. 
 
 (4)  Členovia OTJ Banka nesmú v súvislosti s výkonom svojej činnosti 
prijímať neoficiálne dary ani iné zvýhodnenia a sú povinný ich odmietať. 
Nie je dovolené prijímať ani žiadne finančné zvýhodnenia. 
 
 (5)  Členovia OTJ Banka nesmú prijímať ani požadovať žiadne 
neoprávnené výhody (úplatok) materiálnej, finančnej či inej povahy, ktoré 
by mohli ovplyvňovať plnenie ich povinností voči jednotlivým subjektom. 
 
 (6) Poskytovanie a prijímanie provízií za konania, ktoré súvisia 
s činnosťou členov OTJ Banka je neprípustné. 
 

Čl. 7 
Futbalové prostredie 

 
 (1) Výkonný výbor OTJ Banka a členovia OTJ  sú povinní vytvárať 
futbalové prostredie v duchu fair play a dbať na jeho estetičnosť a to i vo 
vzťahu k divákovi. 
 
 (2) Povinnosťou OTJ Banka je zabezpečovať kultúrnosť futbalového 
prostredia, dbať na výchovu nielen členov OTJ ale i divákov, ktorí sa 
zúčastňujú na futbalovom dianí. 
 
  



Čl. 8 
Lojalita, informácie 

 
 (1) Členovia OTJ Banka sú povinní uplatňovať a dodržiavať princíp 
lojality voči členom Výkonného výboru OTJ, prezidentovi OTJ, predsedovi 
a členom revíznej komisie a to aj po ukončení svojej činnosti. 
 
 (2) Poskytovať verejnosti informácie o činnosti OTJ, o činnosti 
Výkonného výboru či Revíznej komisie  sú oprávnené len osoby, ktoré sú 
na to určené. 
 

Čl. 9 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
        (1) Uplatňovanie princípov a zásad obsiahnutých v tomto Kódexe ako 
aj ich kontrolovanie je povinnosťou všetkých členov OTJ Banka. 
 
    (2) Pravidlá etického správania ustanovené v stanovách OTJ Banka 
i ďalších jeho dokumentoch zostávajú v platnosti, ak nie sú v rozpore 
s týmto Kódexom. 
   
    (3) Kódex futbalovej etiky OTJ Banka bol prijatý na mimoriadnej 
členskej schôdzi konanej dňa 4. marca 2011. 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Seman Miroslav 
                                                                           ______________________ 
                                                                               prezident OTJ Banka 
 
 
V Banke, dňa 4. marca 2011 
 
 


