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Etický kódex SAZ 
 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto smernica upravuje základné morálne a etické zásady, princípy, hodnoty a pravidlá činnosti 

Slovenského atletického zväzu (ďalej len „SAZ“) ako občianskeho združenia založeného 

podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov a podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. SAZ v rámci svojho poslania, cieľov a hlavných činnosti v súlade so Stanovami SAZ 

uskutočňuje všeobecne prospešnú činnosť v prospech rozvoja atletiky a športu. 

 

3. SAZ je jediným zástupcom slovenskej atletiky vo Svetovej atletike a v Európskej atletike. 

 

4. SAZ a jeho členovia, orgány SAZ a zamestnanci SAZ sú povinní dodržiavať etické predpisy 

Svetovej atletiky a Európskej atletiky. Predpisy SAZ a rozhodnutia orgánov SAZ musia byť 

v súlade s týmto Etickým kódexom SAZ. 

 

5. Tento Etický kódex SAZ je záväzný pre všetkých členov SAZ, pre orgány SAZ 

a pre zamestnancov SAZ. 

 

Článok 2 

Základné zásady a princípy 

 

1. Všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnosti SAZ, sú povinné vykonávať svoju 

činnosť v súlade so záujmami SAZ, s princípom fair play a so zásadami etiky, dôstojnosti, 

dôvery, morálky, slušnosti, čestnosti, zodpovednosti a spravodlivosti. 

 

2. SAZ odmieta doping a užívanie všetkých látok, zakázaných platnými právnymi predpismi 

a predpismi medzinárodných športových organizácií. V prípade zistenia porušenia ustanovení 

o zákaze dopingu bude SAZ takéto konanie prísne sankcionovať. 

 

3. Fair Play – SAZ si ctí zásadu čestného a spravodlivého súťaženia podľa platných Pravidiel 

atletických súťaží Svetovej atletiky. Všetky súťaže organizované SAZ musia byť organizované 

tak, aby bolo možné princípy fair play dodržiavať a kontrolovať. 

 

4. Etika – všetky osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ sú povinné dodržiavať pravidlá etiky 

pri svojej športovej činnosti v rámci výkonu atletiky i mimo nej. 

 

5. Dôstojnosť – všetky osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ sú povinné rešpektovať všetky 

osoby, ktoré nie sú členmi SAZ, i seba navzájom. 

 

6. Rešpektovanie záujmov SAZ – všetky osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ sú povinné 

vykonávať svoju činnosť v súlade so záujmami SAZ, to platí aj pre ich činnosť mimo SAZ. 

Všetky osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ sú povinné vyhýbať sa stretu svojich záujmov 

so záujmami SAZ. 

 



7. Dôvera – všetky osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ, najmä členovia orgánov SAZ 

a zamestnanci SAZ, sú povinné voči tretím osobám, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti SAZ, 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti so svojou činnosť 

v SAZ dozvedia, okrem prípadov určených platnými právnymi predpismi alebo rozhodnutiami 

príslušných orgánov štátnej správy. 

 

Článok 3 

Princíp fair play 

 

1. Základným princípom tohto Etického kódexu SAZ je princíp fair play. Napriek tomu, 

že základným znakom atletiky ako športu je súťaživosť, neoddeliteľnou súčasťou každej 

športovej činnosti v rámci atletiky musia byť férovosť a slušnosť, a to či už počas prípravy 

na atletickú súťaž alebo aj priamo počas atletickej súťaže. 

 

2. Princíp fair play je morálnou požiadavkou, dodržiavanie tohto princípu nemožno od osôb, 

ktoré sa zúčastňujú na činnosti SAZ, vynútiť právne, je však možné voči osobám, ktoré sa 

zúčastňujú na činnosti SAZ, nielen morálne, ale aj právne sankcionovať škodlivé následky 

vzniknuté pri porušení princípu fair play. 

 

3. Pod pojmom fair play sa v súlade s týmto Etickým kódexom SAZ rozumejú nasledovné 

skutočnosti, či už počas prípravy na atletickú súťaž alebo aj počas atletickej súťaže: 

• dodržiavanie platných Pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky, ako aj dodržiavanie 

platných predpisov upravujúcich činnosť SAZ, 

• úcta k iným osobám, vzájomný rešpekt, priateľské správanie a dodržiavanie športového 

ducha pri výkone atletiky, 

• nepripustenie podvádzania, nešportového správania, urážania a násilia (fyzického aj 

verbálneho), 

• nepripustenie konania v rozpore s antidopingovými pravidlami v športe, určenými 

všeobecne záväzným právnymi predpismi a predpismi medzinárodných športových 

organizácií, 

• nepripustenie akejkoľvek formy sexuálneho obťažovania a zneužívania, 

• nepripustenie akejkoľvek formy šikany, 

• odmietanie akejkoľvek diskriminácie založenej na rasových, etnických, národnostných, 

náboženských, politických, sexuálnych alebo iných dôvodoch, za diskrimináciu sa pritom 

nepovažuje určenie rôznych výkonnostných alebo športových parametrov pre atletické 

súťaže organizované pre osoby mužského pohlavia a pre osoby ženského pohlavia, 

• usilovanie sa o rovnosť príležitostí pre každého športovca zúčastňujúceho sa na atletickej 

súťaži a zdržať sa akéhokoľvek zvýhodňovania z iných ako výkonnostných dôvodov, 

• vylučovanie nadmernej komercionalizácie atletických súťaží a korupcie. 

 

Článok 4 

Etické pravidlá pre športovcov 

 

Športovci 

• dodržiavajú základné zásady slušnosti, či už v priamej komunikácii s inými osobami alebo 

v komunikácii na sociálnych sieťach, majú úctu k názorom iných osôb, 

• dodržiavajú princíp fair play vo vzťahoch k iným športovcom, trénerom, rozhodcom, 

funkcionárom ako aj k iným osobám, prítomným na atletických súťažiach, 

• sú zodpovední pri tréningovom procese a počas atletickej súťaže. 

 

 

 

 

 



Článok 5 

Etické pravidlá pre trénerov 

 

Tréneri 

• zodpovedajú za dodržiavanie princípu fair play svojimi zverencami vo všetkých jeho 

významoch počas tréningového procesu i počas atletických súťaží, 

• sú pre deti a mládež súťažiacim v atletike pozitívnym vzorom v správaní, 

• rešpektujú individuálny prístup ku svojim zverencom, 

• vyhýbajú sa manipulatívnym praktikám v mene dosiahnutia športových úspechov, ktoré 

môžu poškodiť psychiku detí a mládeže, za prioritu pri svojej trénerskej činnosti považujú 

starostlivosť o zachovanie zdravia, bezpečnosti a pohody detí a mládeže, tieto skutočnosti 

uprednostňujú pred snahou o zvyšovanie výkonov alebo pred povesťou školy, atletického 

klubu, trénera, rodiča, 

• zodpovedajú za pravidelné zvyšovanie svojej odbornosti v oblasti atletiky, 

• počas atletických súťaží nekomentujú činnosť rozhodcov a ostatných funkcionárov 

atletických súťaží pred pretekármi či rodičmi, svoje výhrady ku činnosti rozhodcov 

a ostatných funkcionárov atletických súťaží riešia spôsobom upraveným predpismi Svetovej 

atletiky, predpismi SAZ a rozhodnutiami orgánov SAZ, 

• vyhýbajú sa takej komunikácii na sociálnych sieťach, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť 

morálnu atmosféru v tréningovom procese alebo počas atletických súťaží. 

 

Článok 6 

Etické pravidlá pre rozhodcov 

 

Rozhodcovia 

• dôsledne dodržiavajú platné Pravidlá atletických súťaží Svetovej atletiky ako aj platné 

predpisy upravujúce súťaže organizované SAZ, sledujú ich aktuálne zmeny a úpravy, 

• rozhodujú podľa platných Pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky a podľa platných 

predpisov upravujúcich atletické súťaže organizované SAZ, bez ohľadu na význam, veľkosť 

a kategóriu atletickej súťaže, 

• zodpovedajú za svoju dobrú psychickú aj fyzickú disponovanosť počas atletickej súťaže, 

počas rozhodovania na prebiehajúcich atletických súťažiach nepožívajú alkohol a iné látky, 

ktoré by takúto disponovanosť mohli obmedzovať, 

• nestranne rozhodujú počas atletickej súťaže, bez ohľadu na predchádzajúce dosiahnuté 

výkony a výsledky športovcov a nenechajú sa ovplyvňovať reakciami trénerov a divákov 

prítomných na atletickej súťaži, 

• nekomentujú výkony a výsledky športovcov pred ostatnými rozhodcami, trénermi či rodičmi 

počas prebiehajúcej atletickej súťaže, slovne hodnotia výkon a výsledok športovca trénerovi, 

rodičom, resp. iným osobám až po skončení atletickej súťaže, 

• obmedzujú komunikáciu s ostatnými rozhodcami a funkcionármi atletickej súťaže počas 

rozhodovania na prebiehajúcej atletickej súťaži len na problematiku priamo súvisiacu 

s touto prebiehajúcou atletickou súťažou, a to v súlade s platnými Pravidlami atletických 

súťaží Svetovej atletiky, 

• nepoužívajú elektronické komunikačné systémy (napr. mobilný telefón) počas rozhodovania 

na prebiehajúcej atletickej súťaži, okrem situácií upravených platnými Pravidlami 

atletických súťaží Svetovej atletiky alebo určených podmienkami prebiehajúcej atletickej 

súťaže, 

• nekomentujú rozhodovanie svoje alebo iných rozhodcov na atletických súťažiach 

na sociálnych sieťach. 

 

 

 

 

 



Článok 7 

Etické pravidlá pre funkcionárov 
 

Funkcionári 

• zodpovedajú za dodržiavanie princípu fair play pri svojej činnosti vo všetkých jeho 

významoch, 

• eliminujú akékoľvek diskriminačné praktiky, 

• sú ústretoví pri riešení akýchkoľvek problémov s cieľom ďalšieho rozvoja slovenskej 

atletiky, 

• rešpektujú princípy spolupráce medzi Svetovou atletikou, Európskou atletikou a SAZ, ako aj 

princípy spolupráce medzi SAZ a jeho členmi, 

• vzniknuté problémy riešia prioritne prostredníctvom priamej komunikácie v súlade 

s platným právnymi predpismi a predpismi SAZ, nie na sociálnych sieťach. 

 

Článok 8 

Vzťahy medzi SAZ a inými právnickými a fyzickými osobami 
 

1. SAZ nepodporuje žiadne politické strany a politické hnutia, SAZ a osoby zúčastňujúce sa 

na jeho činnosti vystupujú vždy politicky neutrálne. 

 

2. SAZ spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vždy korektne, v súlade 

s platnými právnymi predpismi. 

 

3. SAZ rešpektuje nezávislosť a nestrannosť orgánov štátnej správy a územnej samosprávy 

a rešpektuje ich rozhodnutia. 

 

4. SAZ poskytuje orgánom štátnej správy a územnej samosprávy presné, pravdivé a neskreslené 

informácie. 

 

5. SAZ sa pri svojej činnosti vyhýba takému konaniu, ktoré by mohlo byť posudzované ako 

nezákonné ovplyvňovania orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, a to či už priamo 

alebo prostredníctvom iných osôb. 

 

6. Pri spolupráci s inými športovými organizáciami SAZ dbá na profesionálny prístup a rešpekt 

voči ostatným športom a k predstaviteľom týchto športových organizácií. 

 

7. SAZ rešpektuje svojich obchodných partnerov, pri rokovaniach s nimi im poskytuje iba presné 

informácie a odmieta také konanie, ktorým by mohli byť obchodní partneri uvedení do omylu. 

 

8. SAZ spolupracuje iba s dôveryhodnými obchodnými partnermi. 

 

Článok 9 

Poskytovanie a prijímanie darov, pozorností a plnení 
 

1. Poskytovanie a prijímanie darov, pozorností, prípadne akýchkoľvek iných plnení finančnej 

alebo nefinančnej povahy v rámci činnosti týkajúcej sa SAZ musí vždy zodpovedať 

okolnostiam, za ktorých sú poskytované alebo prijímané. 

 

2. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnosti SAZ, môžu poskytovať alebo prijímať iba dary, 

pozornosti, prípadne akékoľvek iné plnenia nefinančnej povahy v rámci činnosti týkajúcej sa 

SAZ, a to v záujme zlepšovania dobrého mena a povesti SAZ, atletiky alebo športu. 

 

3. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnosti SAZ, nemôžu za žiadnych okolností poskytovať 

alebo prijímať dary, pozornosti, prípadne akékoľvek iné plnenia finančnej alebo nefinančnej 

povahy v rámci činnosti týkajúcej sa SAZ za tým účelom, aby sa ovplyvnila kvalita, priebeh 

alebo výsledok atletickej súťaže, prípadne iného športového podujatia. 



Článok 10 

Ochrana informácií 

 

1. SAZ dbá na ochranu osobných údajov a dôverných informácií, ktoré sa týkajú všetkých osôb, 

s ktorých osobnými údajmi prišiel SAZ do kontaktu a prijíma všetky potrebné opatrenia 

v súlade s platnými právnymi predpismi a požiadavkami medzinárodných športových 

organizácií k zabezpečeniu ich najvyššej možnej ochrany. 

 

2. SAZ chráni všetky neverejné informácie, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedel, najmä tie, 

ktoré by mohli poškodiť alebo ohroziť dobré meno športovcov a iných osôb registrovaných 

v SAZ, ako aj dobré meno atletiky, športu, SAZ, prípadne iných športových organizácií. 

 

3. Osobitnú pozornosť a najvyššiu mieru ochrany venuje SAZ informáciám o zdravotnom stave 

športovcov a iných osôb registrovaných v SAZ. 

 

4. SAZ rešpektuje autorské práva a práva, ktoré vyplývajú z duševného vlastníctva a prijíma 

opatrenia zamerané na ich ochranu. V prípade použitia autorského diela sú osoby zúčastňujúce 

sa na činnosti SAZ povinné si preveriť, či majú k jeho použitiu oprávnenie. 

 

Článok 11 

Majetok SAZ 

 

1. Osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ sú oprávnené využívať majetok SAZ iba v prospech 

SAZ a na účely rozvoja atletiky v súlade s platnými právnymi predpismi, s predpismi SAZ 

a rozhodnutiami SAZ. 

 

2. Využívanie majetku SAZ na súkromné účely je možné iba s výslovným súhlasom prezidenta 

SAZ alebo generálneho sekretára SAZ, prípadne inej osoby, ktorá je na to v SAZ oprávnená. 

 

3. Osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ sú povinné chrániť majetok SAZ pred stratou, 

zničením alebo iným znehodnotením, sú pri tom povinné rešpektovať vlastnícke práva 

a majetok tretích osôb. 

 

Článok 12 

Komunikácia v rámci SAZ 

 

1. Pri komunikácii s tretími osobami a s médiami sú osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ 

povinné rešpektovať ustanovenia tohto Etického kódexu SAZ, najmä sú povinné chrániť dobré 

meno športovcov a iných osôb zúčastňujúcich sa na činnosti SAZ, ako aj akékoľvek dôverné 

a osobné informácie. 

 

2. Pri komunikácii s tretími osobami a s médiami sú osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ 

povinné poskytovať iba pravdivé, overené a úplné informácie. 

 

3. Komunikáciu s tretími osobami a s médiami v mene SAZ zabezpečujú iba osoby, ktoré sú na to 

oprávnené v súlade s predpismi SAZ a rozhodnutiami SAZ. 

 

4. Problémy a dôvody nespokojnosti s činnosťou SAZ sú osoby zúčastňujúce sa na činnosti SAZ 

povinné riešiť najskôr vždy spôsobmi určenými predpismi SAZ a rozhodnutiami SAZ. 

 

 

 

 

 

 



Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Uplatňovanie zásad a princípov uvedených v tomto Etickom kódexe SAZ, ako aj kontrola ich 

dodržiavania, je povinnosťou všetkých orgánov SAZ, ako aj všetkých členov SAZ. 

 

2. Orgánom SAZ, oprávneným sankcionovať porušenie ustanovení tohto Etického kódexu SAZ, 

je Disciplinárna komisia SAZ. 

 

3. Táto smernica bola schválená na zasadnutí VV SAZ konanom dňa 20.01.2021, účinnosť 

nadobúda dňa 21.01.2021. 


