
 

 

 

 

 

 

 

Kódex KFP SOŠV pre rodičov 

 

 Podporujem športové aktivity svojho dieťaťa a rešpektujem, že športuje pre vlastné potešenie, osob-
nostný a výkonnostný rast. 

 Vediem svoje dieťa k zodpovednosti za vlastné konanie.  

 Pomáham mu pri stanovení si vlastných cieľov a vediem ho k dosahovaniu cieľov čestným spôso-
bom. 

 Učím ho rešpektovať súpera a jeho schopnosti.  

 Vediem ho k úcte k človeku bez rozdielu sociálneho postavenia, farby pleti, náboženstva, národnost-
ného, etnického alebo sociálneho pôvodu, telesnej alebo duševnej spôsobilosti, výkonnostných roz-
dielov či veku. 

 Svojím správaním a činmi som preň vzorom. Vlastným príkladom učím svoje dieťa dodržiavať pravid-
lá hry, a aby prípadné konflikty riešilo bez nepriateľstva alebo násilia. 

 Presadzujem a dohliadam na to, aby deti športovali v bezpečnom a zdravom prostredí.  

 Čestne dohliadam na to, aby sa jednotlivé zápolenia a tréningové procesy riadili pravidlami, aby boli 
spravodlivé a presadzované v duchu fari play. 

 Vediem svoje dieťa k tomu, že víťazstvo nie je len o najlepšom umiestnení, ale víťazstvom môže byť 
aj morálka, čestnosť, nezištná pomoc, pretože šport nie je len o  výsledkoch, ale je aj prostriedkom 
na formovanie človeka v duchu zásad fair play. 

 Vediem svoje dieťa k tomu, aby bojovalo zo všetkých síl, aby sa nevzdávalo vopred, ale išlo vždy za 
lepším výkonom a v duchu fair play. 

 Motivujem svoje dieťa k ďalšej práci a učím ho, že rovnako dôležitý ako výsledok je jeho prístup 
k súpereniu. 

 Rešpektujem výroky rozhodcov ako i všetkých funkcionárov, vážim si ich úsilie v prospech detí a 
nikdy nespochybním ich rozhodnutia na verejnosti a keď mám pocit, že nekonali podľa pravidiel, vyu-
žijem na to všetky povolené spôsoby bez zbytočných emociálnych výlevov, ale v duchu pravidiel 
a fair play. 

 Vediem svoje dieťa k zodpovednosti a k rešpektu a úcte aj voči materiálnemu vybaveniu, aby si neni-
čilo jednotlivé náradia, pomôcky, zariadenia, s ktorými prichádza do styku pri športovaní i mimo neho.  

 


