
KÓDEX SPRÁVANIA SA HRÁČA ŠKO. 

 

1. Hrám podľa pravidiel a duchu fair-play. 

 

2. Chcem sa stať nielen skvelým futbalistom, ale aj skvelým človekom. Preto sa v každej situácií 

snažím byť priateľský, tolerantný, otvorený, zodpovedný, samostatný a ľudský. 

 

3. Dostavím sa na tréningy a zápasy načas a som na ne pripravený. V prípade, že na tréning 

neprídem, som povinný sa vopred ospravedlniť. 

  

4. Preukazujem sebakontrolu v každej situácii. Nikdy nepoužívam násilný alebo vulgárny prejav 

(pred, počas alebo po tréningu, či zápase). 

 

5. Trénujem a hrám podľa svojich najlepších schopností, mám pozitívny prístup a povzbudzujem 

ostatných, aby konali rovnako. 

 

6. Rešpektujem hráčov súpera, rozhodcov, trénerov, divákov a funkcionárov. Správam sa k ním 

tak, ako by som chcel, aby sa správali ostatní ku mne. 

 

7. Nosím vhodný druh športovej obuvi a tréningového výstroja – podľa povrchu, na ktorom sa 

trénuje alebo hrá. 

 

8. Vážim si klub ŠKO Miloslavov a som hrdý na to, že môžem byť jeho súčasťou. Vzorne ho 

reprezentujem nie len v klube ale aj mimo neho. 

 

9. Slušne sa správam a zdravím všetkých trénerov, funkcionárov a rodičov. 

 

10. Za žiadnych okolností nemôžem hrať za iný klub bez schváleného prestupu. 

 

11.  Mojou snahou bude v škole podávať čo najlepšie výsledky a vzorne sa správať. 

 

12.  V prípade, že viem, že spoluhráč má nejaký problém, oznámim to trénerovi a tak mu pomôžem. 

 

13. Dodržiavam správnu životosprávu, dobre sa obliekam, aby som zbytočne nemusel vymeškávať 

tréningy a zápasy. 

 

14. Rešpektujem každé rozhodnutie klubu a v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujem v prvom 

rade svojho trénera. 

 

 

 

........................................................... 

Podpis rodiča 



Kódex správania sa rodiča a spolupráce rodiča 
s trénerom. 

1. Súhlasím s koncepciou a systémom výchovy mládeže a budem ju dodržiavať. 
 

2. Nebudem nútiť moje dieťa hrať za každých okolností. 
 

3. Budem mať na vedomí, že deti sa zúčastňujú hry kvôli zábave a hra je pre deti, nie dospelých. Nebudem 
kričať, dirigovať alebo koučovať svoje ani iné deti a tak isto nebudem konfrontovať prácu trénerov (ich 
jednotlivé metódy, formy a prostriedky), v prípade pripomienok sa treba obrátiť priamo na trénera 
konkrétneho družstva. 
 

4. Budem informovať trénera o akýchkoľvek telesných alebo psychických prekážkach, ktoré môžu mať vplyv 
na bezpečnosť môjho i ostatných detí. 
 

5. Ja (takisto aj moji známi či hostia) sa nebudeme zúčastňovať akéhokoľvek nešportového správania voči 
všetkým aktérom športového podujatia (ako napr. posmievanie, vypískavanie, hanlivé pokriky či gestá) 
a nebudem podporovať akékoľvek správanie alebo konanie, ktoré by ohrozilo zdravie a blaho všetkých 
zúčastnených. 
 

6. Ja (takisto aj moji známi či hostia) budem pozitívnym vzorom pre moje dieťa a budem v ňom podporovať 
športového ducha preukazovaním rešpektu a úcty, takisto budem pozitívnou podporou pre všetkých 
hráčov, trénerov, rozhodcov, funkcionárov a divákov. 
 

7. Budem chváliť svoje dieťa za spravodlivú súťaživosť a usilovnú snahu, aby sa moje dieťa zakaždým cítilo 
ako víťaz. 
 

8. Budem klásť dôraz na rozvoj schopností a zručností môjho dieťaťa, tak ako je stanovené klubom 
a trénerom. Budem sa snažiť znižovať zbytočný dôraz na výsledky v nižších vekových kategóriách. 
 

9. Budem požadovať športové prostredie pre moje dieťa, ktoré je bez násilností, vulgarizmov, drog, 
tabakových výrobkov a alkoholu a počas tréningov a zápasov sa budem zdržiavať iba na miestach 
určených klubom. 
 

10. Zákaz chodiť rodičom do šatní (neplatí pre nižšie vekové kategórie ako U7,U9, ..) 
 

11. Zákaz chodenia na ihrisko - hraciu plochu a do telocvične počas tréningov a zápasov ( na tribúnu a chodby 
je vstup povolený ). 
 

12. Uvoľnenie hráča,  svojvoľné prestupy : 
Nakoľko za prestupy a uvoľnenie hráča do iného klubu zodpovedá u neplnoletých zákonný zástupca – 
rodič a za ŠKO tréner, je stanovené, že :  

- hráč mládežníckeho družstva môže prestúpiť do iného klubu bez akejkoľvek sankcie, mimo štandardného 
vykúpenia tabuliek podľa pravidiel SFZ, a bez udania dôvodu a upovedomenia trénera, iba po skončení 
aktuálnej sezóny, t.z. v lete, 

- alebo po dohode s trénerom počas zimnej prestávky, 
- alebo podľa individuálnej dohody s trénerom. 
V prípade záujmu hráča o iný klub je priorita pre ŠKO hosťovanie hráča a nie prestup !!! 
Ak hráč mládežníckeho družstva  odíde bez toho, aby bol o tom upovedomený  tréner, alebo ak nepríde 
k dohode medzi hráčom (rodičom) a trénerom a hráč aj tak odíde do iného klubu počas sezóny,  v prípade 
spätného záujmu hráča (rodiča) o vrátenie sa do ŠKO, jeho prijatie nebude automatické, ale bude o tom 
rozhodovať  vedenie ŠKO.  
 

 
 

........................................................... 
Podpis rodiča 

 


