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KÓDEX – zásady správania sa rodičov 

 
Za nominovanie hráčov v zápasoch zodpovedá tréner. Rodičia nevstupujú do tejto 

problematiky a nenapádajú jeho rozhodnutia. V prípade nejasností sa obrátia na športového 
riaditeľa, ktorý im danú situáciu objasní a vysvetlí. 
 
Ak hráč nebude prospievať v škole, nebude ani reprezentovať klub. Ak bude mať žiak 
problémy so správaním v škole, resp. v klube, budeme spoločne z toho vyvodzovať závery. 
 
Ospravedlňovanie v škole musí byť jednotné v klube aj u rodičov. Príklad nezhody: Klub 
žiada uvoľnenie od 10:00 a rodič uvoľní žiaka na celý deň. 
 
Rodič nekričí na svoje dieťa alebo na jeho spoluhráča v priebehu hry, keď sa stane 

nejaká chyba. Je to pre neho ťaživé a nepomôže mu to v tom, aby bol lepší.  
„Rodičia fandia, ale nekoučujú“ 
 
Pozorovanie tréningov 

Rodičia sa môžu počas tréningov zdržiavať vo vyhradenom priestore ihriska alebo 
telocvične. Je neprípustné, aby zasahovali do tréningu napomínaním svojho syna, hlasným 
povzbudzovaním, otázkami trénerovi a pod. 
Počas výkladu trénera sa rodičia zdržia vzájomného rozhovoru, aby nerušili tréning.  
 
Prísľub rodiča. 
1. Zaväzujem sa, že moje dieťa dopravím na tréning a zápas  včas. Chápem, že ak sa včas 

nedostaví na rozcvičku, môže to byť pre neho nepríjemné a vystavuje sa riziku postihu. 
Po tréningu a zápase si ho včas vyzdvihnem. Týmto preukážem rešpekt trénerovi 
a ukážem môjmu dieťaťu, že je pre mňa najvyššou prioritou.  

2. Budem pozitívne povzbudzovať moje dieťa, pretože športovec sa najviac snaží, ak je 
emocionálne naplnený. 

3. Budem u môjho dieťaťa upevňovať tri prvky majstrovstva - snahu, učenie a 
odstraňovanie chýb. Víťazmi sú len ľudia, ktorí sa maximálne snažia, neustále sa učia 
a zlepšujú a  nedovolia, aby ich chyby alebo obavy z chýb odradili. Viem, že deti sa rodia 
s rozdielnymi schopnosťami a že správnym meradlom nie je porovnávať moje dieťa s 
inými, ale porovnávať, ako si počína v pomere k jeho schopnostiam. 

4. Zaväzujem sa ctiť si hru. Som si vedomý dôležitosti dobrého príkladu pre moje dieťa. Bez 
ohľadu na to, čo robia iní, budem rešpektovať každého účastníka zápasu vrátane 
rozhodcov, hráčov súpera, súperových trénerov i fanúšikov. Chápem, že rozhodcovia 
robia chyby, no ak rozhodca rozhodne v neprospech môjho tímu, budem si ctiť zápas a 
hru a zostanem ticho. 

5. Budem sa zdržiavať pokrikov na moje dieťa. Viem, že komunikácia je vecou trénera. 
Viem, že pri pokuse správne reagovať na rýchlo prebiehajúce situácie v hre  s ohľadom 
na súpera, spoluhráčov a trénera je hra pre deti chaotická. Budem sa počas hry 
obmedzovať len na povzbudzovanie môjho dieťaťa a ostatných hráčov oboch tímov.  

6. Zdržím sa negatívnych komentárov o trénerovi v prítomnosti môjho dieťaťa. Som si 
vedomý, že by to zmenšovalo trénerovu autoritu a viedlo ďalej k znižovaniu motivácie a 
poklesu snahy získavať nové skúsenosti.  

7. Budem načas platiť členské príspevky – ak meškám s platením, klub nemôže plánovať 
aktivity, ktoré sú náročné na financie – tým vlastne znevýhodňujem ostatných hráčov, 
ktorí platia členské príspevky vždy a načas 

8. Na zápasy, turnaje bude moje dieťa chodiť v jednotnej výstroji – tým bude reprezentovať 
klub, ktorý na túto výstroj finančne prispel.   


