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BEZPEČNOSTNÝ KÓDEX PRE ZAMESTNANCOV, ČLENOV, PARTNEROV,
PODPOROVATEĽOV

A DOBROVOĽNÍKOV

vo

ZVÄZE

SLOVENSKÉHO

LYŽOVANIA
Zväz slovenského lyžovania (ďalej len „ZSL“) uznáva a seriózne berie svoju
povinnosť chrániť pred poškodením všetkých účastníkov, najmä deti
a mládež zapojené do aktivít ZSL. Každý má právo na ochranu a musia sa
zohľadniť potreby každého, kto môže byť zraniteľný. Patria sem športovci
a účastníci všetkých vekových skupín. Cieľom ochrannej politiky ZSL je zaistiť
bezpečnosť a ochranu všetkých účastníkov zapojených do aktivít ZSL
dodržiavaním ochrannej politiky prijatej ZSL. ZSL definuje dieťa ako osobu
mladšiu ako 18 rokov a mládež ako osobu mladšiu ako 23 rokov.
Každý jednotlivec alebo organizácia, ktorí v súčasnosti spolupracujú so ZSL,
na akejkoľvek báze, či už dobrovoľnej alebo platenej, by sa mali prezentovať
tak, aby sa chránili pred falošnými obvineniami. Sú povinní dodržiavať a
súhlasiť s prácou v súlade s Kódexom správania. Toto je povinná požiadavka.
Podpisom Kódexu správania sa, súhlasím s tým že:
Vždy budem:
•

Pracovať v otvorenom prostredí (napr. vyhýbať sa súkromným a
nesledovaným situáciám a podporovať otvorenú komunikáciu).

•

Pristupovať ku všetkým účastníkom rovnako, s rešpektom a
dôstojnosťou a zdržiavať sa všetkých foriem komunikácie, konania a
správania ktoré môžu byť vnímané ako urážlivé.

•

Pred získaním alebo dosiahnutím cieľov uprednostním blaho každého
účastníka.

•

Udržovať si profesionálny odstup od zverencov.
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•

Vyhýbať sa kontaktu so športovcami v súkromí, pokiaľ nie je
prítomných viac osôb.

•

Urobiť šport zábavný, aby si atléti šport užívali a šírili myšlienku fairplay.

•

V prípade potreby pri pohybovej aktivite zabezpečím manuálnu/
fyzickú dopomoc športovcovi, avšak dávam pozor na neprimeraný
fyzický kontakt pri pohybe športovca. Dopomoc so športovcom vždy
prekonzultujem a vyžadujem si jeho súhlas.

•

Byť vzorom znamená – nefajčím, nepijem alkohol, neužívam drogy
alebo nezákonné látky počas aktivít vykonávaných pre ZSL.

•

Dávať prednosť pozitívnej a konštruktívnej spätnej väzbe pred
negatívnou kritikou.

•

Prejavovať úctu k súkromnému životu športovcov, trénerov a
vedúcich.

•

Rozoznávať individuálne potreby a schopnosti športovcov v rozvoji,
vyhýbam sa nadmernému tréningovému, či pretekovému objemu a
nenútim športovcov proti ich vôli.

•

Uchováť písomný zápis o akýchkoľvek vzniknutých zraneniach, spolu s
podrobnosťami o akomkoľvek ošetrení.

•

Podnikať kroky ak dôjde k porušeniu týchto pravidiel.

Nikdy nebudem:
•

Sa zapájať do hrubých, fyzických alebo sexuálne provokatívnych hier.

•

Povoľovať alebo sa
nevhodných dotykov.

•

Umožňovať športovcom používať vulgarizmy a nevhodné výrazy.

•

Používať sexuálne narážky na adresu športovca, aj keby to bolo
myslené iba z vtipu.

•

Nútiť športovca k slzám ako formu kontroly nad ním.

•

Tolerovať vyššie uvedené správanie, ktorého budem svedkom
neohlásením, alebo nekonaním.

•

Podporovať nekorektnosť a zaujatosť pri riešení priestupku.

osobne

zapojovať

do

akejkoľvek

formy
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•

Zasahovať do úkonov osobnej povahy nad rámec schopností osoby,
ktoré dokáže táto osoba vykonať sama bez pomoci.

Niekedy môže byť potrebné, aby pracovníci, partneri alebo dobrovoľníci ZSL
robili pre deti veci osobnej povahy, najmä ak sú veľmi mladí alebo sú
zdravotne postihnutí. Tieto úlohy by sa mali vykonávať iba s úplným
porozumením a súhlasom rodičov a zúčastnených osôb a v primeranom
rozsahu.
Udalosti ktoré sa musia hlásiť/zaznamenať:
Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácii, mali by ste to okamžite nahlásiť
nadriadenému alebo zodpovednej osobe a incident zaznamenať. Mali by ste
tiež zabezpečiť, aby boli rodičia alebo najbližší príbuzní účastníka
informovaní:
•

Ak sa zraní športovec, alebo účastník.

•

Ak sa Vám zdá že vykazuje známky neštandardného správania.

•

Ak mladý človek nechápe, alebo zle interpretuje niečo, čo ste urobili
neobvyklým spôsobom.

Súhlas zamestnanca, partnera, člena, podporovateľa, dobrovoľníka ZSL:
PrečítaI som si a rozumiem ochrannej politike a kódexu bezpečnosti ZSL
a súhlasím s dodržiavaním uvedených usmernení.

Meno a priezvisko:
Podpis:
Dátum:
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Formulár na ohlásenie priestupku/incident

Dátum/čas priestupku/incidentu
Informácie o dieťati - poškodenej osobe
Meno a priezvisko

Vek / Dátum narodenia

Má zdravotné postihnutie alebo iné
znevýhodnenie / špeciálne potreby?
Pohlavie
Aký je Váš vzťah k poškodenému?
Doplňujúca informácia
Informácie o ohlasujúcej osobe
Meno a priezvisko ohlasovateľa
Kontaktné údaje ohlasovateľa
Detaily incidentu

Podrobnosti o incidente – miesto,
dátum, čas...
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Kontaktné údaje všetkých osôb,
ktorých sa ohlasovaný incident týka,
alebo ho spôsobili:

Podrobnosti o podniknutých
krokoch ( vrátane kontaktu
s externými organizáciami )

Informácie o ohlasujúcej osobe
Vaše meno

Vaša úloha

Emailová adresa

Telefónne číslo

Nasledujúce vypĺňa vedúci ochrany ZSL
Potvrdenie o prijatí bezpečnostných
opatrení
Dátum uzavretia prípadu

Tento formulár odoslať na sekretariat@zsl.sk
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