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ETICKÝ KÓDEX 
 

 

Rovnosť 

- všetci pretekári majú rovnaké práva a povinnosti, 

- netoleruje sa žiadne fyzické a iné obťažovanie, 

- nie je prípustná akákoľvek forma zneužívania moci, ponižovania, či diskriminácia, 

- každý člen družstva má rovnaké právo na prezentovanie svojho názoru ostatným členom 

družstva. 

 

Čestnosť 

- čestné konanie má najvyššiu prioritu, 

- neuplatňuje sa nijaká forma nekalej súťaže, 

- v styku so súpermi sa dodržiavajú pravidlá fair-play, 

- každý člen družstva rieši svoje osobné záležitosti tak, aby sa vyhol skutočnému, či 

potenciálnemu konfliktu záujmov s družstvom, 

- nie je prípustné porušovanie predpisov, 

- členovia družstva sa spávajú tak, aby neohrozili svojim konaním seba, ostatných členov 

družstva, ani verejnosť. 

 

Kultúra správania sa 

- vzťahy medi členmi družstva sú založené na vzájomnej úcte a dôvere, 

- členovia družstva komunikujú medzi sebou i navonok vždy kultivovane, 

- členovia družstva chránia dobré meno Slovenska, 

- členovia družstva sa správajú tak, aby predchádzali vzájomným sporom, pričom 

prípadný spor riešia zainteresované strany kultivovane za prítomnosti všetkých 

účastníkov sporu, 

- členovia sa k súperom správajú s úctou a odcudzujú nešportové správanie. 

 

Pretekár - reprezentant 

- dodržuje predpisy, snaží sa im porozumieť a nie deformovať si ich podľa vlastnej 

potreby 

- nikdy sa neháda s rozhodcom, trénerom, vedúcim družstva ani s ostatnými členmi 

družstva 

- nekritizuje kolegov a neprovokuje súperov 

- na tréningy a preteky prichádza včas 

- bojuje rovnocenne za seba i za družstvo a vždy čestne 

- nepodvádza, nevyužíva neférovú výhodu 

 

Tréner 

- pamätá na to že pretekári chytajú pre radosť, pričom víťazstvo je len časť tejto radosti, 

- nikdy nezosmiešňuje ani nekričí na pretekára ak neuspeje alebo spraví chybu, 

- má primerané nároky na čas, energiu a motiváciu pretekárov, 

- dodržuje predpisy a vyžaduje od pretekárov konať rovnako, 

- snaží sa, aby čas, ktorý s ním strávia pretekári, bol pre nich kladným zážitkom, 

- uvedomuje si, že všetci pretekári si zaslúžia rovnakú pozornosť a príležitosť, 

- pre všetkých je vzorom v sebaovládaní, rešpekte a v profesionalite, 

- učí pretekárov prevziať zodpovednosť za nedodržiavanie predpisov, 



- učí pretekárov rešpektovať rozhodcov a súperov, 

- okamžite vystrieda každého pretekára, ktorého správanie nie je akceptovateľné. 

 

Doprovod (rodič) 

- rešpektuje, že dieťa športuje pre vlastné potešenie, nie pre potešenie rodičov, 

- nenúti dieťa, ale motivuje ho, 

- sústredí sa na úsilie dieťaťa, nie na víťazstvo, či prehru, 

- učí dieťa dodržiavať predpisy, 

- nikdy nekričí na dieťa, ktoré prehrá a nezosmiešňuje ho, 

- uvedomuje si, že dieťa sa najviac naučí príkladmi, 

- rešpektuje trénera, asistentov trénera, vedúceho družstva a učí tak konať i svoje dieťa, 

- pre svoje dieťa je vzorom športového správania,  

- aktívne pomáha pri organizovaní športových akcií. 

 

Vedúci družstva 

- umožňuje členom podieľať sa na plánovaní, vyhodnocovaní a iných aktivitách,  

- zabezpečuje, že predpisy, tréningový plán a iné činnosti zodpovedajú veku, 

schopnostiam a vyspelosti mladých pretekárov, 

- pomáha zlepšiť úroveň súťaží a iných činností, 

- uvedomuje si, že mladí ľudia športujú pre vlastné potešenie a správa sa podľa toho, 

- vytvára podmienky pre vykonávanie dobrovoľných aktivít v prospech družstva, 

a dobrovoľníkom preukazuje patričnú úctu. 

 

 

Etický kódex nadobúda platnosť dňom schválenia VV SZŠR a účinnosť dňom 01.03.2020. 
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