Etický kódex SPORT CLUB Senec
Lichnerova 38, 903 01 Senec

Tento dokument je morálne záväzný pre všetkých členov SPORT CLUB Senec, vrátanie zákonných
zástupcov neplnoletých športovcov. Jeho obsahom sú morálne princípy a normy potrebné v
športe a zároveň predstavuje špecifikáciu niektorých morálnych zásad. Členovia SC Senec
vyznávajú hodnoty slušnosti, čestnosti, zodpovednosti a spravodlivosti a týmito hodnotami sa
riadia. Základným princípom etického kódexu športovej činnosti je princíp fair play. Šport
obsahuje moment súťaživosti, preto férovosť a slušnosť musí byť integrálnou súčasťou športovej
činnosti. Fair play je morálnou požiadavkou, nemožno ho vynútiť právne, avšak je možné nielen
morálne, ale aj právne sankcionovať škodlivé následky pri jeho porušení.
Čo rozumieme pod pojmom fair play:
1. Dodržiavať pravidlá platné v našom športe, platí to pre pravidlá ISU aj pravidlá SKRZ 2.
2. Úctu k druhým, priateľské správanie a dodržiavanie športového ducha,
3. Nepripustiť podvádzanie, nešportové správanie, násilie (fyzické aj verbálne),
4. Nepripustiť doping,
5. Nepripustiť sexuálne obťažovanie,
6. Usilovať sa o rovnosť príležitostí pre každého športovca,
7. Vylučovať nadmernú komercionalizáciu a korupciu.

Fair play nie je len spôsob správania, ale je aj spôsobom myslenia. Je to pozitívny koncept, ktorý
by mal byť integrálnou súčasťou nášho športu. Šport je kultúrna činnosť, ktorá ak je realizovaná
čestne, obohacuje spoločnosť aj priateľstvo. Šport má však aj individuálny rozmer, je to tiež
činnosť, ktorá ak sa človek správa férovo, ponúka príležitosť k sebapoznaniu, sebavyjadreniu a
životnému naplneniu, môže priniesť osobný úspech, získanie zručností a demonštrácie
schopností, vytvára sociálne interakcie, prináša radosť, dobré zdravie aj schopnosť „byť dobrý“.
Férovosť musí byť súčasťou všetkých športových činností, športovej politiky a manažmentu. Platí
pre všetkých športovcov a aktivistov v športe bez ohľadu či ide o profesionálny, alebo amatérsky
šport.

V našom klube vyžadujeme zodpovedné dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými
účastníkmi klubového života a to nielen v priebehu tréningového procesu, ale i počas ostatných
spoločenských a športových podujatí organizovaných nielen SC Senec. Týka sa to tak detí v
prípravke, ako aj registrovaných športovcov na jednotlivých zväzoch všetkých vekových kategórií,
trénerov, funkcionárov , prirodzene i rodičov a rodinných príslušníkov.
I. Všeobecné zásady a pravidlá
1. spoločným pravidlom pre všetkých účastníkov klubovej činnosti je vždy a všade sa správať
korektne navzájom i voči verejnosti tak, aby sa pozitívne prezentovalo meno nášho klubu SC
Senec.
2. zodpovedne dodržiavať pravidlá a zásady uvedené v tomto dokumente.
3. uvedomovať si príslušnosť k svojmu klubu , vždy a všade šíriť jeho dobré meno doma i

v zahraničí.
II. Zásady a pravidlá platné pri tréningovom procese pre deti v prípravke a vo všetkých
ostatných vekových kategórií
1. deti vo všetkých kategóriách sú povinné absolvovať dané tréningy podľa dohody.
2. na tréningy sa treba dostaviť minimálne 5 minút pred začiatkom tréningu, neskorší príchod sa

netoleruje.
3. pre dieťa sa treba dostaviť 5 minút pred koncom tréningu a po ukončení tréningu prebrať od

trénerov.
4. po ukončení tréningu a opustení tréningových priestorov ,klub za bezpečnosť detí

nezodpovedá, ani za prípadné straty vecí detí v šatni.
5. Počas tréningu v hale, na bazéne, v telocvični nie je možná prítomnosť rodičov, iba po dohode

s trénerom prítomnosť rodičov bude akceptovaná.
6. na tréning sa treba dostaviť v športovom oblečení, mať potrebné športové vybavenie, priniesť

si vodu, alebo minerálku.
7. akúkoľvek telesnú indispozíciu treba trénerovi okamžite hlásiť.
8. neprítomnosť kvôli ochoreniu, alebo inej príčiny treba hneď ohlásiť formou telefonátu, alebo

SMS. Ospravedlnená je dlhodobá absencia kvôli ochoreniu, alebo úrazu. Ostatné príčiny
vynechania tréningov sa neakceptujú.
9. nadväzovanie tréningových vzťahov v iných kluboch, alebo s inými trénermi je počas vzťahu s

našim klubom neprípustné.
10. V prípade rozhodnutia športovca a člena rozviazať spoluprácu treba to okamžite nahlásiť

vedeniu klubu a legislatívne doriešiť je eticky a morálne neprípustné konať tajne poza ” chrbát ”
klubu, poškodzovať tak záujmy SC Senec a nakoniec i svoje dobré meno.
11. každý člen je povinný mať načas vysporiadané členské príspevky a ostatné klubové poplatky,

omeškanie sa netoleruje. Nedodržanie termínov platieb bude riešené podľa pravidiel a môže
viesť k rozviazaniu športovej spolupráce.

III. Morálne pravidlá pre športovcov :
1. Elementárna slušnosť v komunikácii, či už v priamej komunikácii, alebo v komunikácii na

sociálnych sieťach, úcta k druhým.
2. Férovosť vo vzťahoch ku kamarátom, konkurentom, trénerom, rodičom aj funkcionárom.
3. Zodpovednosť v tréningovom procese aj v pretekárskej činnosti.

IV. Morálne pravidlá pre trénerov
1. Zodpovednosť za dodržiavanie princípu fair play vo všetkých jeho významoch.
2. Elementárna slušnosť v komunikácii, či už v priamej komunikácii, alebo v komunikácii na

sociálnych sieťach, úcta k druhým. Zodpovednosť v tréningovom procese aj v pretekárskej
činnosti.
3. Byť pre deti a mládež pozitívnym vzorom v správaní.
4. Rešpektovať individuálny prístup ku svojim zverencom.
5. Vyhýbať sa manipulativným praktikám v mene športových úspechov, ktoré môžu poškodiť

detskú psychiku, za prioritu považovať zdravie, bezpečnosť a pohodu detí. Tieto faktory
uprednostniť pred výkonmi alebo povesťou školy, klubu, trénera, rodiča.
6. Zodpovednosť za pravidelné zvyšovanie svojej odbornosti.
7. Počas pretekov nekomentovať rozhodovanie pred pretekármi či rodičmi. Výhrady konzultovať

s kontrolórmi bez prítomnosti rodičov či pretekárov .
8. Vyhýbať sa takej komunikácii na sociálnych sieťach, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť

morálnu atmosféru v tréningovom procese či počas pretekov.

V. Zásady a pravidlá platné pre vzťah : rodič – klub – tréneri
1. postavenie rodiča v športovom procese je nenahraditeľné. Jeho prvoradou úlohou je vytvoriť

dieťaťu dobré zázemie a podporovať ho v športovej činnosti. Vlastnú realizáciu športového
procesu treba ponechať na klub a trénerov .
2. zásadne nezasahovať do kompetencií trénerov a členov vedenia klubu. Rodič sa v žiadnom

prípade nesmie stavať do pozície „ trénera „ .
3. nevstupovať počas tréningov na športovú plochu , bazén - zdržiavať sa v hľadisku pre divákov.

Nezasahovať do tréningov nevhodnými poznámkami na adresu hráčov, pretekárov, trénerov,
alebo rozhodcov.
4. pri konzultácii s trénermi má rodič svoje názory a požiadavky vedieť formulovať presne a

adresne. Zamedzí sa tak prípadnému nedorozumeniu.

VI. Zásady a pravidlá vo vzťahu : tréneri – rodičia – deti – klub
1. od všetkých trénerov SC Senec sa vyžaduje zodpovedajúca odborná kvalifikácia a korektnosť

voči klubu, členom jednotlivých oddielov, rodičom i voči sebe navzájom Tréneri sú povinní pri
tréningoch rešpektovať fakt, že tréning je súčasťou výchovno – športového procesu a popri
špecializácii viesť deti i k správnym morálnym návykom
2. tréneri sú povinní viesť tréningy podľa moderných metód a foriem. Využívať v plnom rozsahu

všeobecné i špeciálne tréningové prostriedky.
3. Zároveň v maximálnej miere dohliadať na zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zúčastnených

hráčov, pretekárov, plavcov.
4. viesť administratívnu dokumentáciu o dochádzke a ostatných údajoch potrebných k celkovej

dokumentácii športového procesu.
5. v prípade možnosti angažmá v iných subjektoch sú povinní ohlásiť to okamžite vedeniu klubu a

vzniknutú situáciu legislatívne doriešiť.
6. v prípade určitých problematických situácií vzniknutých počas tréningového procesu treba sa

obrátiť s problematikou na vedenie SPORT CLUB Senec a na doriešenie.
7. svojim pôsobením majú tréneri reprezentovať nielen sami seba, ale aj klub v ktorom trénujú

Oboznámenie sa s obsahom etického kódexu je súčasťou registrácie členov SPORT CLUB Senec.
Jeho znalosť potvrdzuje každý podpisom:

