ETICKÝ KODEX
PRO TRENÉRY, ASISTENTY A VEDOUCÍ DRUŽSTEV HC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ

Preambule

Respektování pravidel etiky a etických pravidel je věcí profesní cti každého. Tento Etický kodex zavazuje
všechny trenéry, asistenty, hráče a rodiče klubu v bodech, které se jich týkají. Tvoří minimální soubor
pravidel, jejichž dodržování se vyžaduje od všech. Kodex rovněž odráží obecné zásady fungování klubu.
Všichni jsou oprávněni sledovat dodržování Etického kodexu. Nedodržování kteréhokoli standardu v rámci
Etického kodexu může po nestranném posouzení vést k napomenutí, pohovoru, finančnímu postihu,
disciplinárnímu řízení, v souladu s platnými pracovněprávními předpisy.
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Hodnoty a chování

Za všech okolností se snaží budovat dobré jméno
klubu HC Slavia Hradec Králové a svou činností,
projevem či slovy ho nijak nepoškozuje.
Musí vždy respektovat své svěřence, být k nim
upřímný a chovat se zásadově. Měl by dodržovat veškeré dohody a závazky, jak ústní, tak písemné.
Pomluva kolegů či nadřízených je nepřípustná!
Všechny problémy, rozdílné názory a praktické
činnosti kolegů řeší pouze interně se svými kolegy nebo nadřízenými a v žádném případě nic z toho
nevynáší na veřejnost.
Korupce v jakékoliv formě je vyloučena. S
vykonáváním činnosti trenéra, asistenta nebo vedoucího je neslučitelné korupční jednání či
podvodné jednání jakéhokoliv druhu.
Respektuje možnost rozdílných názorů.
Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se
dozvěděl v souvislosti s plněním pracovních úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost klubu.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na
skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání.

Přístup k hráčům

-

Je k hráčům spravedlivý a nepřistupuje k nim
rozdílně z důvodu míry jejich sportovního nadání
či z jiných důvodů. Zapojuje hráče do rozhodování
o otázkách, které se jich týkají. Vytváří prostředí,
ve kterém se jejich svěřenci vzájemně podporují.

Pomáhá hráčům a týmům svými znalostmi,
dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním
a osobním rozvoji v jednotě s pravidly fair play.
Dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o
zdraví sportovců.
Poskytuje hráčům a všem zúčastněným osobám
zpětnou vazbu a činí tak citlivým způsobem s
přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.
Zpětná vazba by neměla být příliš negativní.
Aktivně své svěřence odrazuje od užívání
dopingu, alkoholu, kouření, tabáku a užívání
jakýchkoliv jiných zakázaných látek. Jde v tomto
hráčům příkladem.
Je pro své svěřence vzorem, který jim ukazuje
pozitivní aspekty sportu a zejména hokeje tím, že
dodržuje nejvyšší standardy slušného chování i
přístupu tréninku a tím zvyšuje prestiž pozemního
hokeje, klubu i trenérského povolání.
Musí vždy respektovat své svěřence, být k nim
upřímný a chovat se zásadově. Měl by dodržovat
veškeré dohody a závazky, jak ústní, tak písemné.
Nikdy nesmí zneužívat své postavení trenéra ke
svému osobnímu nebo ekonomickému prospěchu
na úkor zájmu svých svěřenců.
Nesmí připustit jakoukoliv formu šikany. Vede
své svěřence k vzájemnému respektu na základě
obecných lidských hodnot, a ne podle jejich
hokejové úrovně.
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Vzdělávání a znalosti
-

-

Stále se dlouhodobě vzdělává, zvyšuje svoji
kvalifikaci a odbornost, sleduje nové trendy ve
sportu a novinky v oblasti sportovního tréninku.
Vykonává činnost na nejvyšší možné odborné
úrovni a používá vhodné tréninkové metody, ze
kterých budou hráči dlouhodobě profitovat.
Vyhýbá se takovým metodám, které by mohly mít
škodlivý vliv.
Respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých
kolegů, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi a
tím zvyšuje kvalitu trenérské odbornosti.
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