
Etický kódex trénera 

Slovenskej gymnastickej federácie (ďalej len SGF) 

 

 

ÚVOD 

1. Etické povedomie je nutnou súčasťou odbornej praxe športového trénera SGF 

mužského aj ženského pohlavia (ďalej len tréner). Schopnosť a záväzok k etickému 

konaniu je základným aspektom kvality práce so športovcami. 

2. Etika sa neobmedzuje len na dodržiavanie písaných pravidiel. Obsah pojmu etika 

zahŕňa tiež správne postoje medzi športovcami, trénermi, realizačnými tímami, 

rozhodcami, divákmi a novinármi.  

3. Etikou rozumieme tiež duchovnú orientáciu, ktorá je základom pre správanie každého 

človeka, trénera nevynímajúc. 

4. Etické správanie vychádza okrem iného zo schopnosti vcítiť sa do pozície druhého a 

podľa toho aj konať. 

5. Etický kódex športového trénera je dokumentom, ktorý je záväzný pre členov SGF a 

podpis pod jeho obsahom je jednou z podmienok vstupu do SGF. Tréneri svojím 

podpisom dávajú najavo svoje stotožnenie sa s obsahom etického kódexu športového 

trénera. 

 

I. VŠEOBECNÉ ETICKÉ ZÁSADY 

1. Tréner rešpektuje jedinečnosť každého športovca bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú 

príslušnosť, rasu či farbu pleti, jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, 

ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie. 

2. Tréner rešpektuje právo každého športovca na sebarealizáciu v takej miere, aby 

súčasne nedochádzalo k obmedzeniu rovnakého práva druhých osôb pri realizácii 

spoločného cieľa. 

3. Tréner pomáha športovcom a tímom svojimi znalosťami, schopnosťami a 

skúsenosťami pri ich športovom i osobnostnom rozvoji v jednote s pravidlami „fair 

play“. 

4. Tréner musí pri vykonávaní trénerskej činnosti dávať prednosť svojej profesionálnej 

zodpovednosti pred súkromnými záujmami. 

5. Tréner vykonáva každodennú činnosť na najvyššej možnej úrovni expertov. 

6. Profesionálna etika trénera je nezlučiteľná so šírením urážok, ohovárania alebo 

nepodložených obvinení športovcov a športovkýň (ďalej len športovcov), svojich 

kolegov, športových orgánov, klubov i kohokoľvek iného. 



7. Tréner sa musí správať tak, aby svojim konaním nediskreditoval ani nepoškodil prestíž 

trénerského povolania. 

8. Povinnosťou trénera je vyvarovať sa všetkého, čo sa nezlučuje s etickou normou 

správania a čo môže v športovej verejnosti byť dôvodom podozrievania zo zaujatosti 

či neobjektívnosti. 

9. Tréner je svojím správaním príkladom pre svojich zverencov. 

10. S vykonávaním činnosti športového trénera je nezlučiteľné korupčné správanie alebo 

podvodné správanie iného druhu. 

11. Tréner neskreslene prezentuje svoju prácu v médiách a na verejnosti. 

12. Tréner s platnou trénerskou zmluvou s klubom / zväzom nesmie byť súčasne 

zmluvným agentom športovca či spolupracovníkom agentúry zastupujúce športovca. 

 

II. PRAVIDLÁ etického správania trénera vo vzťahu k ŠPORTOVCOVI 

1. Tréner vedie športovcov k vedomiu zodpovednosti za seba samých. 

2. Tréner koná tak, aby chránil dôstojnosť a ľudské práva svojich zverencov. 

3. Tréner pomáha rozvíjať potenciál športovcov podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia  

4. Tréner dáva dôraz nie len na výkon a výsledok, ale takisto dbá o zdravie športovcov. 

 

III. PRAVIDLÁ etického správania trénera k svojmu ZAMESTNÁVATEĽOVI 

1. Tréner zodpovedne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzkov k jeho 

zamestnávateľovi. 

2. Tréner sa vo svojej každodennej praxi snaží ovplyvňovať pracovné postupy a ich 

praktické uplatňovanie v prospech spoločného cieľa so zamestnávateľom. 

 

IV. PRAVIDLÁ etického správania trénera k svojim KOLEGOM 

1. Tréner rešpektuje rozdiely v názoroch a praktickej činnosti kolegov, aj v prípade, že sa 

s nimi nestotožňuje. 

2. Tréner rešpektuje znalosti, skúsenosti a výsledky svojich kolegov a ostatných 

odborných pracovníkov, vykonáva a prehlbuje spoluprácu s nimi a tým zvyšuje kvalitu 

trénerskej odbornosti. 

3. Kritické pripomienky k názorom či činnosti svojich kolegov vyjadruje v takýchto 

situáciách a takým spôsobom, aby neposkytol tretím osobám možnosť posudzovať 

činnosť kolegov v nesprávnych súvislostiach. 

4. Tréner sa vyhýba kritike svojich kolegov v médiách. 

 



V. PRAVIDLÁ etického správania trénerov vo vzťahu k svojmu POVOLANIU A 

SPÔSOBILOSTI 

1. Tréner dbá o udržanie a zvyšovanie prestíže svojho povolania. 

2. Tréner sa snaží o udržanie, resp. zvýšenie vlastnej odbornej úrovne, celoživotným 

vzdelávaním, využívaním vedomostí a zručností svojich kolegov a iných odborníkov či 

praktikov prípadne uplatňovanie nových prístupov a metód. 

3. Tréner sa snaží pôsobiť na to, aby trénerskú profesiu nerobili nekvalifikovaní jedinci.  

4. Tréner spolupracuje pri vzdelávaní trénerov, svoje vedomosti a zručnosti dáva v 

prospech celej trénerskej obce. 

 

VI. PRAVIDLÁ etického správania trénera k ROZHODCOM 

1. Tréner rešpektuje rozhodcov ako neoddeliteľnú súčasť športového súboja a vedie k 

tomu aj svojich zverencov a spolupracovníkov. 

2. Tréner nenechá bez povšimnutia výkony rozhodcov, pri ktorých môže preukázať ich 

účelovosť; dôkazy otvorene predloží oprávneným zložkám. 

 

VII. PRAVIDLÁ etického správania trénera k  SÚPEROVI 

1. Tréner odovzdáva všetky svoje vedomosti, zručnosti, kreativitu a invenciu v prospech 

cieľa s vedomím plného rešpektu voči súperom a v medziach vytýčených súťažnými 

pravidlami (FIG/SGF). 

2. Tréner uznáva súpera ako entitu, ktorú sa snaží prekonať či poraziť iba spôsobmi 

vytýčenými súťažnými pravidlami (FIG/SGF). 

3. Tréner má k svojim súperom rešpekt tiež mimo športové zápolenie. 
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