ETICKÝ KODEX
SLOVENSKEJ MOTOCYKLOVEJ FEDERÁCIE (SMF)
1) Slovenská motocyklová federácia (SMF) je jedinou samostatnou a nezávislou organizáciou
združujúcou záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku s pôsobnosťou na území
Slovenskej Republiky.
2) SMF je najvyššou slovenskou športovou autoritou zmocnenou a oprávnenou riadiť motocyklový
šport v SR. Náplňou činnosti SMF je hlavne zabezpečovať rozvoj, organizáciu a úspešný priebeh
činností súvisiacich s motocyklovým športom, mototuristikou a záujmovou činnosťou v pôsobnosti
SMF.
3) Na základe rozhodnutia medzinárodných motocyklových organizácii FIM a FIM Európa je SMF ako
jediná oprávnená zastupovať slovenský motocyklový šport v týchto organizáciách.
4) SMF je autonómnou športovou organizáciou, ktorá pri svojej činnosti dbá o riadnu činnosť svojich
orgánov a podporuje etické hodnoty športu.
5) SMF vytvára podmienky pre rozvoj motocyklového športu a motocyklizmu na území Slovenskej
republiky.
6) Svoju činnosť SMF rozvíja na základe rovnoprávnosti svojich členov a členských subjektov
zaregistrovaných v SMF, ktoré plnia spoločenské a humánne poslanie založené na princípoch
slobody, vlastenectva a demokracie.
7) SMF, jej zamestnanci, členovia orgánov SMF a členovia SMF – držitelia príslušných licencií
a delegovaní činovníci sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tohto Etického kódexu.
Čl. I. Dôstojnosť
1) Rešpektovanie dôstojnosti jednotlivca je základnou požiadavkou SMF.
2) SMF nepripustí akúkoľvek diskrimináciu založenú na rasových, etnických, náboženských, politických,
sexuálnych alebo iných dôvodoch.
3) Akékoľvek formy dopingu sú zakázané. Jednanie všetkých držiteľov licencií vydaných SMF musí byť
v súlade so ustanoveniami Antidopingového kódexu a smernicou pre kontrolu dopingu v športe.
4) SMF sa hlási k hodnotám športu, súťaženia a jednania v duchu fair play.

Čl. II. Jednanie
1) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF
sú povinní jednať poctivo. Mali by sa zdržať akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo poškodiť
oprávnené záujmy, postavenie alebo dobrú povesť SMF. Nemali by zahajovať a viesť súdne alebo
iné spory proti SMF.
2) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF
musia dodržiavať všetky predpisy a nariadenia vydané SMF a taktiež predpisy a nariadenia
vydávané medzinárodnými organizáciami motocyklového športu, ktorých je SMF členom, hlavne
FIM, FIM Európa.
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3) V prípade, že nastane sporná otázka, je potrebné ju riešiť najskôr na úrovni komunikácie
s príslušnými orgánmi, komisiami a výbormi SMF.

Čl. III. Autonómia
1) SMF ako vrcholný orgán slovenského motocyklového športu udržuje harmonické vzťahy so
štátnymi orgány, avšak pri rešpektovaní zásady politickej neutrality.
2) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF sa snažia jednať tak, aby bol vylúčený
možný stret záujmov. Členovia SMF, zamestnanci SMF, členovia orgánov nesmú zneužiť svoju
pozíciu vyplývajúcu z členstva v SMF, pracovného pomeru alebo členstva v orgánoch SMF k
presadzovaniu svojich osobných záujmov. Nesmú sa zúčastniť akejkoľvek činnosti , ktorá by bola v
rozpore s ustanoveniami národných a medzinárodných športových poriadkov alebo s ďalšími
požiadavkami zo strany medzinárodných organizácii, ktorých je SMF členom.

Čl. IV Etická komisia
1) Zriaďuje sa Etická komisia Slovenskej motocyklovej federácie.
2) Etická komisia SMF
právomocí.

je odborno-poradenská komisia Riadiacej rady SMF bez rozhodovacích

3) Etická komisia SMF je zložená z predsedu a ďalších členov menovaných Riadiacou radou SMF.
4) Každý môže Etickej komisii predkladať podnety v prípade podozrenia z porušenia tohto Etického
kódexu.
5) Etická komisia SMF predložený podnet posúdi a navrhne riešenie RR SMF.
6) Zamestnanci SMF , členovia jej orgánov, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF
sú povinní spolupracovať s Etickou komisiou SMF.
7) Etická komisia SMF môže prostredníctvom RR SMF predvolať zamestnanca SMF, člena orgánu SMF,
člena SMF prípadne akúkoľvek tretiu osobu a to za účelom podania vysvetlenia k prejednávanej
veci.
8) Etická komisia SMF sa za svoju činnosť zodpovedá Riadiacej rade SMF, ktorej predkladá správu
o svojej činnosti každoročne.

Schválené na GZ SMF v Bratislave 15.3.2014
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