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Bratislava
Vec: Odporúčania zo 44. plenárneho zasadnutia skupiny štátov Rady Európy proti korupcii
GRECO - zaslanie

V dňoch 5.10. až 8.10.2009 sa uskutočnila vo francúzskom Štrasburgu medzinárodná
konferencia a 44. plenárne zasadnutie skupiny štátov Rady Európy proti korupcii GRECO,
ktorého súčasťou bolo aj rokovanie o situácii v oblasti korupcie v športe.
Prítomní experti zo 46 členských štátov GRECO konštatovali, že fenomén korupcie sa
objavuje vo všetkých oblastiach športu, či už v podobe podplácania s cieľom ovplyvňovania
výsledky zápasov a súťaží, alebo v podobe podplácania za účelom účasti v najvyšších
súťažiach, v oblasti marketingových a prenosových práv, v oblasti sponzoringu športových
podujatí, v oblasti výsledkov súťaží a stávkovania, v oblasti hosťovania súťaží a zápasov,
v oblasti prestupov športovcov, v oblasti voľby športových funkcionárov a iných.
Korupčná príležitosť v oblasti športu vzniká všade tam, kde sa dá neprípustným
ovplyvňovaním rozhodnutia alebo výsledku v športe získať značnú výhodu, ktorou je
väčšinou finančný obnos alebo iná výhoda plynúca z často veľkých objemov finančných
prostriedkov určených alebo získaných na financovanie športu.
Z uvedených dôvodov, ako aj z nevyhnutnosti implementácie odporúčania RE
Rec(2005)8

o dobrej

správe

v športe,

rezolúcie

Európskeho

Parlamentu

číslo

2007/2261(INI), rezolúcie Európskej Komisie č.KOM(2007)391 o Bielej knihe v športe, ako aj
rezolúcie Rady Európy č.MSL11(2008)6 final o Etike v športe, účastníci plenárneho
zasadnutia GRECO prijali pre členské štáty nasledovné odporúčania s cieľom eliminácie
korupcie v športe na minimum, ktoré Vám predkladám :
1.) elektronické zaznamenávanie priebehu zápasu či súťaže (kontrola priebehu zápasu
a súťaže po skončení),

2.) zavedenie video kontrolného systému zápasu či súťaže (kontrola priebehu zápasu
a súťaže v jej priebehu),
3.) vyhodnocovanie rozhodnutí rozhodcov formou bodového systému (zavedenie
varovného systému v prípade evidentných odchyliek u rozhodcu),
4.) zákaz pre hráčov, rozhodcov, trénerov a funkcionárov klubov a ch úradníkov
zúčastňovať sa priamo alebo nepriamo na športovom stávkovaní,
5.) spolupráca so stávkovými kanceláriami s cieľom zavedenia limitu sumy
stávkovania a zavedenie varovného systému vo výmene informácií so športovými
zväzmi,
6.) zavedenie verejne dostupného etického kódexu (publikácia na webovej stránke,
školenia),
7.) zriadenie stálej Etickej komisie a posilnenie jej právomocí (posudzovanie všetkých
podozrení z podozrivého a neférového konania),
8.) zaviesť rotáciu hosťujúcich miest šampionátov a najvyšších súťaží (eliminácie
prípadnej korupcie zo strany zástupcov miest

- šampionát či súťaž je značným

príjmom i pre mesto)
9.) zaviesť slobodný prístup k informáciám v športe a športových organizáciách
(transparentnosť všetkých rozhodnutí a postupov pre každého),
10.)zaviesť rotáciu a krátkodobú nomináciu rozhodcov (náhle zmeny nominácie
rozhodcov pred zápasom či súťažou),
11.) zavedenie prísnych finančných postihov za porušenie etického kódexu,
12.) zákaz prijímať akékoľvek dary a výhody od iných osôb, najmä od zástupcov
sponzorov, prenosových spoločností, športových klubov, hráčov, agentov a iných
zainteresovaných subjektov do športových podujatí,
13.) zákaz poskytovania neoprávnených výhod zástupcom zainteresovaných
subjektov na športovom podujatí, najmä formou poskytovania voľných vstupeniek
a iných výhod v mieste uskutočnenia zápasu či súťaže (vypracovať pravidlá pre
udelenie VIP vstupeniek)
14.) prijať opatrenia na ochranu oznamovateľov korupcie (zaviesť bezpečný kanál,
ktorým môžu hráči a iné osoby oznámiť podozrenie na korupciu bez hrozby pomsty
či iných protiopatrení voči oznamovateľovi).
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