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ŠKOLENIE O PREVENCII PRED ZNEUŽITÍM 

Špeciálne olympiády sú medzinárodná nezisková organizácia, ktorá spája ľudí s 
intelektuálnym znevýhodnením, ich rodiny a komunity prostredníctvom inkluzívnych 
športových, zdravotných a vzdelávacích aktivít. 

Prostredníctvom športu poskytujeme viac ako 6 miliónom športovcov v 200 krajinách 
príležitosti na rast, rozvoj a spolupatričnosť. 

Našou túžbou je chrániť športovcov všetkých vekových kategórií a na to musíme 
zabezpečiť, aby naši dobrovoľníci, tréneri a zamestnanci boli pripravení a dobre 
vyškolení na ochranu športovcov pred násilným a zneužívajúcim správaním. Musíme 
zintenzívniť naše úsilie o zastavenie šikanovania všade tam, kde sa vyskytuje. Ďalej 
musíme trvať na zodpovednosti, keď sa takéto incidenty vyskytnú. To znamená, že 
jednotlivci sa musia naučiť, ako a kde takéto incidenty hlásiť. 

PREČO JE TÁTO PRÁCA DÔLEŽITÁ PRE ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY: 

Odhaduje sa, že deti s intelektuálnym znevýhodnením a iným telesným znevýhodnením 
môžu byť päťkrát častejšie zneužívané a šikanované. Mladé ženy a dievčatá sú 
zraniteľnejšie voči sexuálnemu násiliu, ale ani chlapci a muži nie sú voči takýmto útokom 
zďaleka imúnni. 

Vieme, že mladí ľudia so znevýhodnením sú často vylúčení z možností vzdelávania a 
zdravotnej starostlivosti, a tak sú prakticky neviditeľní pre iné aktivity alebo iniciatívy 
zamerané na riešenie sexuálneho násilia a násilného správania. Špeciálne olympiády 
majú jedinečnú príležitosť osloviť mladých ľudí, ktorí sú "neviditeľní" alebo ktorých iní 
neoslovujú, prostredníctvom našich športových, zdravotných programov a programov 
proti šikanovaniu. 

Špeciálne olympiády by chceli obnoviť a rozšíriť dosah svojho Programu - Školenie o 
prevencii pred zneužitím. Zabezpečiť, aby bolo školenie dostupné pre väčší počet 
športovcov. 
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NAŠE CIELE SÚ: 

Zabezpečiť, aby všetky programy Špeciálnych olympiád mali zavedené zásady, postupy 
a školenia na ochranu športovcov pred násilným správaním. 

Zabezpečiť, aby ľudia s intelektuálnym znevýhodnením boli aktívnymi partnermi a 
účastníkmi školení a zavádzania osvedčených postupov na elimináciu a ochranu pred 
násilným správaním. 

Spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi organizáciami na vytvorení silnej koalície na 
podporu globálneho úsilia o zníženie a zastavenie sexuálneho a iného zneužívania ľudí 
s intelektuálnym znevýhodnením. 

Tim Shriver, prezident, Špeciálne olympiády 
Mary Davis, generálna riaditeľka, Špeciálne olympiády 
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Sponzorskí partneri 

• The Beau Biden Foundation

• American Specialty Insurance

• Laureus Foundation

• Special Olympics Law Enforcement Torch Run
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ÚVOD 

OCHRANA ŠPORTOVCOV A 
MLÁDEŽE 

Školenie o prevencii pred zneužitím predstavuje 
spoločné úsilie Medzinárodnej organizácie 
Špeciálnych olympiád a všetkých programov 
Špeciálnych olympiád na celom svete v ich snahe o 
aktívny a dôrazný prístup, pokiaľ ide o ochranu 
najdôležitejších ľudí v našom hnutí - našich 
športovcov. 

Ľudia s intelektuálnym znevýhodnením, mládež a 
zraniteľní dospelí si zaslúžia osobitné úsilie, aby boli v 
bezpečí a mimo dosahu potenciálnych zneužívateľov. 
Dobrovoľníci a zamestnanci by si mali vždy 
uvedomovať, že ľudia s IZ, mládež a zraniteľní dospelí 
môžu byť terčom neželaného fyzického kontaktu alebo 
zraňujúcich emocionálnych či verbálnych útokov. 
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POZNAJTE FAKTY: 

• Každé štvrté dievča a každý šiesty chlapec je
sexuálne zneužitý pred dovŕšením 18. roku
života.

• Ľudia s intelektuálnym znevýhodnením sú viac
ako 4-krát častejšie sexuálne zneužívaní ako
ľudia bez znevýhodnenia. (Svetová zdravotnícka
organizácia)

• Zneužívateľom môže byť ktokoľvek. Muži, ženy,
staršie deti. Najčastejšie ľudia, ktorí sú známi a
ktorým sa dôveruje. Menej ako 20 % prípadov
sexuálneho násilia spáchali neznáme osoby
(Ministerstvo spravodlivosti, Úrad pre programy
v oblasti spravodlivosti, Úrad pre štatistiku
spravodlivosti, Národný prieskum viktimizácie
trestných činov, 2010 - 2016)

• Násilníkom môžu byť ľudia všetkých vekových
kategórií, 50 % násilníkov je mladších ako 30
rokov. (Ministerstvo spravodlivosti, Úrad pre
programy v oblasti spravodlivosti, Úrad pre
štatistiku v oblasti spravodlivosti, Ženské obete
sexuálneho násilia, 1994 - 2010)

• K sexuálnemu zneužívaniu dochádza väčšinou v
izolovaných situáciách jeden na jedného.

• Zneužívatelia sa často spriatelia s potenciálnymi
obeťami a ich rodinami a opatrovníkmi.
Zneužívatelia využívajú aj sociálne médiá a
textové správy, aby sa dostali do blízkosti obetí.
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• Násilníci sú málokedy prichytení pri čine, ale
často sú videní, ako porušujú pravidlá a
prekračujú hranice.

Technológie sociálnych médií umožňujú násilníkom 
s neprimeraným sexuálnym záujmom zamerať sa na 
potenciálne obete a zvádzať ich na zneužitie. 
"Výskum ukázal, že internetové stránky sociálnych 
sietí sú vo veľkej miere využívané deťmi a že 
niektoré komunikácie majú nevhodný a nezákonný 
charakter. (Kim-Kwant, Raymond Choo, Online 
Child Grooming: A Literature Review on the Misuse 
of Social Networking Sites for Grooming Children 
for Sexual Offences, (2009)) 

Školenie o prevencii pred zneužitím znamená 
ochranu športovcov 

Všetci športovci majú právo zúčastňovať sa, užívať si 
a rozvíjať sa prostredníctvom športu a angažovania 
sa v aktivitách Špeciálnych olympiád v bezpečnom 
a inkluzívnom prostredí, bez akýchkoľvek foriem 
zneužívania, násilia, úmyselného zanedbávania a 
vykorisťovania. 

Všetci jednotlivci a organizácie, ktoré priamo alebo 
nepriamo pracujú so športovcami a mladými ľuďmi, 
vrátane poskytovateľov služieb aj financovateľov, sú 
zodpovední za to, aby podporovali starostlivosť a 
ochranu športovcov a mladých ľudí, s ktorými 
prichádzajú do styku, za každých okolností. 

Niektorí športovci sú zraniteľnejší voči zneužívaniu 
ako iní a organizácie pracujúce so športovcami 
musia prijať opatrenia na posúdenie a riešenie 
rôznych úrovní rizika, ktorému môžu byť športovci v 
rámci ich programov vystavení. 

Každý má právo, aby sa s ním jednalo dôstojne a s 
rešpektom a aby nebol diskriminovaný na základe 
veku, pohlavia, rasy, etnickej príslušnosti, 
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schopností, sexuálnej orientácie a presvedčenia, 
náboženskej alebo politickej príslušnosti. 

Hoci tieto normy boli vypracované v súvislosti so 
športovcami (mladšími ako 18 rokov), môžu 
poskytnúť cenný základ pre osvedčené postupy aj vo 
vzťahu k iným skupinám, ako sú mladí ľudia alebo 
zraniteľní dospelí. 

Na koho sa vzťahujú tieto pravidlá? 

Tieto pravidlá sa vzťahujú na programy Špeciálnych 
olympiád, členov Špeciálnych olympiád, 
dobrovoľníkov a zamestnancov; 

Spolupracovníkov: medzi ktorých patria celosvetoví 
ambasádori Špeciálnych olympiád, regionálni 
ambasádori a športoví ambasádori, patróni a 
sponzori spolu so všetkými osobami, ktoré sú v 
pravidelnom kontakte so športovcami Špeciálnych 
olympiád prostredníctvom programových aktivít. 

Tieto pravidlá sa vzťahujú na zmluvných partnerov, 
čo zahŕňa všetky organizácie alebo jednotlivcov, s 
ktorými subjekt Špeciálne olympiády uzavrie zmluvu 
o poskytovaní priamych služieb športovcom (vrátane 
konzultantov a poskytovateľov služieb);

Tieto pravidlá sa vzťahujú na príjemcov grantov, 
medzi ktorých patrí akákoľvek organizácia 
financovaná Špeciálnymi olympiádami alebo partner 
či darca Špeciálnych olympiád. 
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ŠKOLENIE O PREVENCII 
PRED ZNEUŽITÍM 
KÓDEX SPRÁVANIA- 
ZÁKLADY 
Špeciálne olympiády vyžadujú, aby ich zamestnanci, 
riaditelia, správcovia, príjemcovia grantov, 
spolupracovníci a dodávatelia dodržiavali tento kódex 
správania. 

Všetci, na ktorých sa tento kódex vzťahuje, sa zaväzujú 
rešpektovať, podporovať, presadzovať a chrániť práva 
dieťaťa, ako sú stanovené v Dohovore OSN o právach 
dieťaťa z roku 1989. Štandardy správania stanovené v 
tomto kódexe sa vyžadujú od všetkých osôb, na ktoré 
sa vzťahujú tieto zásady, pokiaľ ide o ich správanie voči 
všetkým deťom a iným skupinám zainteresovaných 
strán, ako sú mladí ľudia alebo zraniteľní dospelí 
vrátane osôb s intelektuálnym znevýhodnením. Každý, 
kto poruší Kódex, bude predmetom disciplinárneho 
konania až po prepustenie alebo ukončenie 
pracovného pomeru, prípadne iného opatrenia. 

Tento kódex správania je určený predovšetkým na 
ochranu športovcov, ale slúži aj na ochranu osôb 
vystavených falošným obvineniam a na ochranu 
dobrého mena Špeciálnych olympiád a ich partnerov. 

Prijateľné správanie a konanie: 

• Vždy sa správajte k športovcom s rešpektom
bez ohľadu na ich pohlavie, etnický alebo
sociálny pôvod, jazyk, náboženské alebo iné
presvedčenie, znevýhodnenie, sexuálnu
orientáciu alebo iné postavenie.
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• Zaviažte sa vytvoriť atmosféru otvorenosti a
vzájomnej zodpovednosti, ktorá umožní
vyjadriť a prediskutovať akékoľvek obavy
týkajúce sa ochrany športovcov a v rámci
ktorej je možné a nutné napadnúť agresívne
správanie.

• Prijmite opatrenia na vzdelávanie športovcov
o pravidlách, vyzvite ich, aby prispeli a
zapojili sa do komunikácie o pravidlách, a
povzbuďte ich, aby bezpečne vyjadrili
akékoľvek obavy, ktoré majú.

• Vždy používajte vhodný jazyk alebo
správanie voči športovcom, ktoré v žiadnom
prípade nie je obťažujúce, urážlivé, sexuálne
provokatívne alebo ponižujúce.

• Ak je to možné, zabezpečte, aby bol pri
práci v blízkosti športovcov prítomný viac
ako jeden dospelý.

• Zabezpečte, aby interakcie jeden na
jedného boli pozorovateľné a prerušiteľné.

• Zabezpečte, aby bol fyzický kontakt vždy
primeraný a nenarušoval súkromie
športovca.

• Používajte pozitívne, nenásilné metódy na
zvládnutie správania športovcov; a okamžite
upozornite na akékoľvek obavy z
nevhodného správania.

• Spolupracujte pri akomkoľvek vyšetrovaní
(vrátane výsluchov) a poskytnite akúkoľvek
dokumentáciu alebo informácie potrebné na
ukončenie vyšetrovania.
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Neprijateľné správanie a konanie; 

• Sexuálne aktivity so športovcami sú zakázané bez 
ohľadu na vek. Mylné presvedčenie o veku 
športovca nie je obranou.

• Zapojenie športovcov do akejkoľvek formy 
sexuálnej aktivity vrátane platby za sexuálne 
služby, t. j. výmeny za peniaze, zamestnanie, 
tovar alebo služby, je zakázané.

• Používanie akéhokoľvek zariadenia na prístup, 
prezeranie, vytváranie, sťahovanie alebo šírenie 
sexuálnych obrázkov športovcov je zakázané.

• Fyzické tresty alebo disciplinovanie alebo 
používanie fyzickej sily akéhokoľvek druhu voči 
športovcom je zakázané.

• Využívanie športovcov na domáce alebo iné 
práce je zakázané, ak je neprimerané veku alebo 
vývojovým schopnostiam športovca, je v rozpore 
s miestnymi zákonmi, zasahuje do času, ktorý je k 
dispozícii na vzdelávanie a voľnočasové aktivity, 
alebo vystavuje športovca značnému riziku 
zranenia, zneužitia alebo vykorisťovania.

• Je nevhodné tráviť čas so športovcami osamote  
a mimo dohľadu ostatných alebo brať 
športovcov k sebe domov, najmä ak budú s vami 
osamote.

• Robiť pre športovca veci osobného charakteru, 
ktoré by mohol robiť sám.

• Prejavovanie náklonnosti alebo 
uprednostňovanie konkrétneho športovca na 
úkor ostatných (napríklad sľubovanie darčekov 
alebo lákadiel).
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• Byť pod vplyvom alkoholu alebo drog pred
prácou so športovcami.

• Správať sa spôsobom, ktorého cieľom je
zahanbiť, ponížiť, znevážiť alebo degradovať
športovcov alebo sa inak dopustiť akejkoľvek
formy zneužitia.

• Voziť športovca samotného vo vozidle, pokiaľ
to nie je absolútne nevyhnutné a so súhlasom
rodičov a nadriadeného.

• Nechať športovca bez dozoru s návštevníkom,
ktorý sa zúčastňuje na projekte.

Upozorňujeme, že tento zoznam nie je kompletný a 
ak si nie ste istí situáciou alebo tým, ako reagovať 
na konkrétnu situáciu, musíte sa poradiť so 
zástupcom Špeciálnych olympiád, globálnym 
úradníkom pre ochranu športovcov alebo členom 
pracovnej skupiny pre riadenie poistných rizík. 

NAHLASOVANIE OBÁV TÝKAJÚCICH SA 
OCHRANY ŠPORTOVCOV 

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá ochrany 
športovcov, by mali bezodkladne nahlásiť miestnym 
orgánom všetky obavy, podozrenia, incidenty a 
odhalenia, na ktoré boli upozornené, alebo 
obvinenia zo skutočného alebo potenciálneho 
zneužívania športovcov. Každé porušenie Pravidiel 
ochrany športovcov by sa malo nahlásiť. 
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Ak dôjde k incidentu alebo údajnému incidentu, je 
potrebné to nahlásiť najneskôr do 24 hodín. 

Ak je riziko ublíženia na zdraví športovca vysoké 
alebo ak je potrebná lekárska pomoc, vždy vec 
okamžite nahláste záchrannej službe a/alebo 
miestnym orgánom činným v trestnom konaní, ak 
bol spáchaný trestný čin alebo je podozrenie, že 
bol spáchaný. 

Žiadna osoba, ktorá podá hlásenie v dobrej viere, 
nebude vystavená žiadnej forme odvety. 

Osoba môže podať správu aj anonymne na adresu 
office@specialolympics.sk.

Akékoľvek porušenie tohto kódexu správania bude 
predmetom disciplinárneho konania. 

V rámci programu ŠO funguje Školenie o prevencii 
pred zneužitím. Fungujúca iniciatíva v oblasti 
ochrany znamená, že podnikáte zásadné kroky na 
zabezpečenie toho, aby sa prijali určité opatrenia. 
Medzi tieto zásadné kroky patria: 

1. Zabezpečenie preverenia minulosti všetkých
dospelých dobrovoľníkov, zamestnancov a
unifikovaných partnerov. Požiadavky na
previerku minulosti znamenajú, že programy by
mali okrem trestnoprávnej previerky
preverovať aj štátne, miestne a národné
registre týkajúce sa zneužívania detí.

2. Usporiadanie Školenia o prevencii
zneužívania pre všetkých dospelých
dobrovoľníkov, zamestnancov a unifikovaných
partnerov a využívanie dostupných
vzdelávacích zdrojov poskytovaných
prostredníctvom Programu Školenie o ochrane
pred zneužívaním.

https://iwftnwgrc.com/specialolympics
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3. Vyhýbanie sa samostatným aktivitám
jeden na jedného. Všetky kontakty medzi
športovcom alebo mladým účastníkom a
dospelým dobrovoľníkom, unifikovaným
partnerom alebo zamestnancom musia byť
pozorovateľné a prerušiteľné. Medzi zakázané
aktivity jeden na jedného patrí posielanie
textových správ, e-mailov a správ na sociálnych
sieťach.

4. Zabezpečenie toho, aby si športovci
uvedomovali, že určité správanie nie je
dovolené. Účastníci by mali pochopiť:

• Sexuálne správanie dospelých voči
účastníkom je "proti pravidlám".

• Niektorých častí tela by sa ostatní
nemali dotýkať.

• Každý môže byť potenciálnym
zneužívateľom. Zneužívateľom môže
byť dospelý priateľ, člen rodiny, iný
športovec, muž, žena alebo aj staršia
mládež.

• Je dobré povedať niekomu, ak sa v
nejakej situácii necítite dobre.
Povedzte to dôveryhodnej dospelej
osobe. Nie je to vaša vina.

5. Zamestnanci a vedúci programu musia
vždy reagovať zodpovedne. To znamená:

• Reagovať pokojne a opatrne na obete,
ktoré nahlásia zneužívanie.
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• Uznať, že len veľmi málo
nahlásených prípadov sexuálneho
zneužívania detí je falošných.

• Vždy okamžite nahlásiť podozrenie,
pokus alebo skutočné zneužitie
orgánom činným v trestnom konaní.

NÁSTROJ NA 
SAMOHODNOTENIE 
Tento nástroj na sebahodnotenie je upravený z 
publikácie Keeping Children Safe a je ideálnym 
spôsobom, ako posúdiť, ako ďaleko ste pokročili na 
ceste k ochrane a kde je potrebné nastaviť priority 
pre ďalšie kroky. Samohodnotiaci nástroj 
identifikuje silné stránky a oblasti, v ktorých sa vaša 
organizácia musí zlepšiť. 

Používanie kontrolných bodov 
Účelom kontrolných bodov uvedených nižšie je 
načrtnúť minimálne požiadavky (kritériá), ktoré by 
sa mali snažiť splniť všetky športové organizácie, 
ktoré sa zaviazali chrániť deti, osoby s 
intelektuálnym znevýhodnením a zraniteľné dospelé 
osoby. V závislosti od povahy a kontextu práce 
vašej organizácie sa však niektoré kontrolné body 
môžu zdať relevantnejšie ako iné. 
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Tento nástroj na samohodnotenie vás vyzve, aby ste sa zamysleli nad 
svojou organizáciou vo vzťahu k ôsmim bezpečnostným opatreniam: 

1. Vypracovanie pravidiel

2. Vypracovanie systému na riešenie sa 
ochrany

3. Poradenstvo a podpora

4. Minimalizácia rizík pre deti

5. Usmernenia týkajúce sa správania

6. Nábor, odborná príprava a komunikácia

7. Spolupráca s partnermi

8. Monitorovanie a hodnotenie 

V rámci každého ochranného opatrenia existuje 
niekoľko kritérií. Pozorne si prečítajte každé 
tvrdenie a rozhodnite sa, či vaša organizácia má: 
zavedené 

A. čiastočne zavedené
B. nie je zavedené
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Vzdelávanie športovcov a mládeže 
Po preverení a vyškolení dobrovoľníkov je 
dôležité posilniť ochranu prostredníctvom 
kódexov správania. 

Kódex správania dobrovoľníkov 
Ako dobrovoľník Špeciálnych olympiád súhlasím s 
tým, že počas výkonu dobrovoľníckej služby 
budem: 

• Zabezpečovať všeobecné blaho, zdravie a 
bezpečnosť všetkých športovcov a 
dobrovoľníkov Špeciálnych olympiád.

• Obliekať sa a správať sa vždy vhodným 
spôsobom.

• Dodržiavať stanovené pravidlá a usmernenia 
Špeciálnych olympiád a/alebo akejkoľvek 
agentúry spolupracujúcej so Špeciálnymi 
olympiádami.

• Hlásiť akékoľvek núdzové situácie príslušným 
orgánom po tom, čo najskôr podniknú 
okamžité kroky na zaistenie zdravia a 
bezpečnosti účastníkov.

• Počas účasti na akomkoľvek podujatí, súťaži 
alebo sústredení Špeciálnych olympiád sa 
zdržať konzumácie alebo užívania akéhokoľvek 
alkoholu, tabakových výrobkov alebo 
zakázaných látok.

• Nezapájať sa do žiadneho nevhodného 
kontaktu alebo vzťahu so športovcami, 
dobrovoľníkmi alebo inými účastníkmi 
Špeciálnych olympiád.
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Kódex správania trénerov 

Špeciálne olympiády sa zaviazali k najvyšším 
športovým ideálom a od všetkých trénerov 
očakávajú, že budú ctiť šport a Špeciálne olympiády. 
Všetci tréneri Špeciálnych olympiád sa zaväzujú 
dodržiavať nasledujúci kódex: 

1. Úcta k ostatným

Budem rešpektovať práva, dôstojnosť a hodnotu 
športovcov, trénerov, dobrovoľníkov, priateľov a 
divákov Špeciálnych olympiád. 

Budem sa ku všetkým správať rovnako bez ohľadu na 
pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo alebo 
schopnosti. 

Budem pozitívnym vzorom pre športovcov, ktorých 
trénujem. 

2. Zabezpečenie pozitívnych skúseností

Zabezpečím, aby pre každého športovca, ktorého 
trénujem, bol čas strávený so Špeciálnymi 
olympiádami pozitívnou skúsenosťou. 

Budem rešpektovať talent, vývojové štádium a ciele 
každého športovca. 

Zabezpečím, aby každý športovec súťažil na 
podujatiach, ktoré sú výzvou pre jeho potenciál a sú 
primerané jeho schopnostiam. 
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K športovcom budem spravodlivý, ohľaduplný a 
úprimný a budem s nimi komunikovať 
jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. 

Zabezpečím, aby boli pri prihlasovaní športovcov 
na akúkoľvek súťaž poskytnuté presné hodnotenia. 

Každému športovcovi dám pokyn, aby vo všetkých 
kvalifikačných a finálových pretekoch podal čo 
najlepší výkon v súlade s oficiálnymi športovými 
pravidlami Špeciálnych olympiád. 

3. Profesionálne správanie a zodpovednosť
za svoje činy 

Môj verbálny prejav, vystupovanie, dochvíľnosť, 
príprava a prezentácia budú spĺňať vysoké 
štandardy. 

Voči všetkým účastníkom športového podujatia sa 
budem správať úctivo, dôstojne, slušne a 
profesionálne. 

(športovci, tréneri, súperi, funkcionári, 
administrátori, rodičia, diváci, médiá atď.) 

Budem podporovať športovcov, aby prezentovali 
rovnaké hodnoty. 

Počas reprezentácie Špeciálnych olympiád na 
tréningoch, súťažiach alebo počas hier nebudem piť 
alkohol, fajčiť ani užívať nelegálne drogy. 

Zdržím sa akejkoľvek formy osobného zneužívania 
športovcov a iných osôb vrátane nevhodných alebo 
nežiaducich sexuálnych návrhov voči iným osobám, 
slovného, fyzického a emocionálneho zneužívania. 

Budem si všímať akúkoľvek formu zneužívania z 
iných zdrojov zameranú na športovcov v mojej 
starostlivosti. 
Budem dodržiavať pravidlá Špeciálnych olympiád 
týkajúce sa zákazu randenia trénerov so 
športovcami. 
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4. Kvalitné služby pre športovcov

Budem sa snažiť o neustále zlepšovanie 
prostredníctvom hodnotenia výkonu a neustáleho 
vzdelávania trénerov. 

Som oboznámený so Športovými pravidlami a 
zručnosťami v športe (športoch), ktorý (ktoré) 
trénujem. 

Poskytnem plán pravidelného tréningového 
programu. 

Budem uchovávať kópie zdravotných, tréningových 
a súťažných záznamov každého športovca, ktorého 
trénujem. 

Budem dodržiavať Športové pravidlá Špeciálnych 
olympiád pre príslušný(-é) šport(-y). 

5. Zdravie a bezpečnosť športovcov

Zabezpečím, aby bolo používanie zariadenia a 
vybavenia bezpečné. 

Zabezpečím, aby vybavenie, pravidlá, tréning a 
prostredie zodpovedali veku a schopnostiam 
športovcov. 

Prekontrolujem zdravotný formulár každého 
športovca a budem si vedomý všetkých obmedzení 
účasti daného športovca uvedených v danom 
formulári. 

Budem podporovať športovcov, aby v prípade 
potreby vyhľadali lekársku pomoc. 

Zachovám rovnaký záujem a podporu voči chorým a 
zraneným športovcom. 

Ďalšiu účasť na tréningu a súťaži povolím len vtedy, 
keď to bude vhodné. 
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Som si vedomý/á, že ak poruším tento kódex 
správania, budem vystavený/á viacerým dôsledkom, 
vrátane zákazu trénovania v Špeciálnych olympiádach. 

Kódex správania športovca 

Všetci športovci Špeciálnych olympiád a unifikovaní 
športoví partneri súhlasia s nasledujúcim kódexom: 

Športové správanie 

• Budem sa správať športovo.
• Budem sa správať tak, aby som rešpektoval seba,
trénerov, svoj tím a Špeciálne olympiády.
• Nebudem sa vyjadrovať vulgárne.
• Nebudem nadávať ani urážať iné osoby.
• Nebudem sa hádať s inými športovcami, trénermi,
dobrovoľníkmi alebo zamestnancami.

Tréning a súťaž 

Budem pravidelne trénovať. 

• Naučím sa a budem dodržiavať pravidlá svojho športu.
• Budem počúvať svojich trénerov a rozhodcov a klásť

otázky, keď im nebudem rozumieť.
• Počas tréningov, divízií a súťaží sa budem vždy snažiť

vydať zo seba maximum.
• Nebudem sa " zdržiavať" v prípravných pretekoch len

preto, aby som sa dostal do ľahších finálových
pretekov.

Zodpovednosť za svoje konanie 

• Nebudem dávať nevhodné alebo nechcené
fyzické, slovné alebo sexuálne návrhy iným.

• Počas reprezentácie Špeciálnych olympiád na
tréningoch, súťažiach alebo počas hier nebudem piť
alkohol, fajčiť ani užívať nelegálne drogy.

• Nebudem užívať drogy s cieľom zlepšiť svoj výkon.
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• Budem dodržiavať všetky zákony a pravidlá
Špeciálnych olympiád.

Beriem na vedomie, že ak nebudem dodržiavať 
tento kódex správania, môj Program alebo 
Organizačný výbor hier mi nemusí povoliť účasť. 
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ŽIADNE AKTIVITY JEDEN 
NA JEDNÉHO 
Cieľ 

Cieľom týchto pravidiel je chrániť športovcov Špeciálnych 
olympiád pred izolovanými situáciami, ktoré ich vystavujú 
fyzickému, sexuálnemu alebo inému zneužívaniu. 

Pravidlá 

Vyhýbanie sa kontaktu jeden na jedného je proaktívne a 
preventívne opatrenie, ktorého cieľom je predchádzať 
situáciám a incidentom, ktoré by mohli poškodiť blaho 
športovcov Špeciálnych olympiád. 

Všetci dospelí, ktorí sú trénermi, dobrovoľníkmi, 
unifikovanými partnermi alebo zamestnancami Špeciálnych 
olympiád, by sa mali vyhýbať kontaktu jeden na jedného so 
športovcami a mladými účastníkmi Špeciálnych olympiád. 
Interakcie jeden na jedného môžu vytvoriť izolované situácie, 
v dôsledku ktorých sú športovci Špeciálnych olympiád 
obzvlášť zraniteľní voči viacerým formám zneužívania. Aby 
ste sa vyhli takejto situácii, dbajte na to, aby individuálne 
interakcie boli viditeľné pre ostatných a/alebo aby ich bolo 
možné prerušiť. 

Viditeľná interakcia je taká, ktorú môžu pozorovať ostatní. 
Prerušiteľné interakcie sú také, ktoré môžu byť ľahko 
prerušené, zastavené, pozastavené alebo prerušené inými 
osobami v blízkosti. Interakcie udržiavajte viditeľné tým, že 
budete ostatných informovať o účele a povahe interakcie, 
ako aj tým, že budú na očiach tých, ktorí o interakcii vedia. 
Okrem toho si niektoré situácie môžu vyžadovať viac 
súkromia alebo diskrétnosti, aby bola interakcia 
pozorovateľná a prerušiteľná, 



24 | Strana

v takejto situácii sa vyhnite kontaktu jeden na 
jedného tým, že do interakcie bude zapojený druhý 
vhodný dospelý alebo bude v dohľade, aby sa 
zabezpečila bezpečnosť športovca. 

Textové správy medzi dvoma osobami, e-maily a 
správy na sociálnych sieťach môžu vytvárať príležitosti 
na zneužitie. Pri posielaní textových správ, e-mailov a 
iných správ prostredníctvom sociálnych médií by sa 
malo vynaložiť úsilie na zahrnutie viacerých príjemcov. 

Uplatnenie 

Tieto pravidlá sa vzťahujú na širokú škálu inak 
vhodných a bežne akceptovaných interakcií medzi 
dospelými zapojenými do Špeciálnych olympiád a 
športovcami Špeciálnych olympiád a mladými 
účastníkmi. Neúplný zoznam bežných interakcií, s 
ktorými sa dospelý môže stretnúť, zahŕňa: 

• Lekárske prehliadky u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti sú nevyhnutnou a vhodnou
interakciou prostredníctvom Špeciálnych
olympiád. Lekárske vyšetrenie medzi jedným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a
športovcom je však interakcia jeden na jedného,
ktorá vystavuje športovca zraniteľnosti a ktorej by
sa malo predchádzať. Prítomnosť rodiča,
zdravotnej sestry alebo iného zamestnanca v
miestnosti poskytuje športovcovi väčšiu ochranu
tým, že má niekoho, kto môže pozorovať a prerušiť
potenciálne nevhodné správanie.

• Toaleta a prezliekanie. Športovci môžu niekedy
potrebovať pomoc pri použití toalety alebo pri
prezliekaní. Tieto situácie si nevyhnutne vyžadujú
súkromie, ale aby sa predišlo kontaktu jeden na
jedného. Športovca by mali sprevádzať dvaja
dospelí, aby sa zabezpečilo, že sa s ním bude
správne zaobchádzať.
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• Ubytovanie a doprava. Ak je potrebné
športovcov alebo mladých účastníkov prepraviť
alebo ubytovať cez noc, mali by byť
prepravovaní a ubytovaní s rodičom alebo
niekoľkými ďalšími dospelými osobami, aby sa
zabezpečil náležitý dohľad nad interakciami
medzi športovcami a aby sa zabezpečila
bezpečnosť a vhodnosť interakcií medzi
dospelými a športovcami.

• Elektronická komunikácia. Pri komunikácii so
športovcami a účastníkmi Špeciálnych olympiád
prostredníctvom textových správ, e-mailov,
sociálnych médií alebo iných foriem
elektronickej komunikácie by mali dospelí
kopírovať správy a zahrnúť do nich ďalšie
dospelé osoby.

• Citlivé rozhovory. Ak dospelý potrebuje viesť
súkromný rozhovor so športovcom alebo
mladým účastníkom, mal by o tom informovať
inú dospelú osobu a zostať na dohľad tejto
dospelej osoby. Informovanie druhého
dospelého o rozhovore a možnosť sledovať ho
mu umožní monitorovať, čo sa deje a prerušiť
ho, ak sa športovec bude javiť nesvoj.

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na interakciu medzi 
rodičmi a deťmi. Tieto pravidlá sú určené len na 
reguláciu vhodných interakcií a určenie spôsobu, 
ako tieto aktivity robiť čo najbezpečnejšie a 
najvhodnejšie pre športovcov. Tieto pravidlá 
nemodifikujú inak nevhodné interakcie na vhodné 
len preto, že ich možno pozorovať a prerušiť; 
správanie, ako napríklad pozvanie dospelého 
športovca na návštevu v súkromnom bývaní, by bolo 
stále nevhodné. Vždy majte na pamäti, že prioritou 
programu je konať s ohľadom na bezpečnosť a 
blaho športovcov. 
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Aké sú výhody eliminácie situácií jeden na jedného? 

Potenciálni násilníci vyhľadávajú situácie, v ktorých sú 
potenciálne obete zraniteľné a ľahko zneužiteľné, a 
umožnenie situácií jeden na jedného vytvára práve 
takúto situáciu. Kontakty jeden na jedného eliminujú 
akúkoľvek príležitosť pre športovca vyhľadať alebo 
požiadať o pomoc a eliminujú príležitosť pre 
okolostojacich pozorovať a prerušiť potenciálne 
nevhodné správanie. Celkovo ide o pravidlá, ktoré 
chránia športovcov a zabraňujú potenciálne 
nebezpečným situáciám. 

Ako môžem tieto pravidlá využiť na lepšiu ochranu 
športovcov? 

Pozorujte a prerušte interakcie a činnosti, ktoré izolujú 
športovcov do situácií jeden na jedného a do situácií, v 
ktorých sa môžu javiť nepríjemne alebo zraniteľne. Ak si 
všimnete, že ostatní tieto pravidlá nedodržiavajú, 
upozornite ich na ne, aby ich mohli lepšie dodržiavať a 
aby sa športovci cítili informovaní a podporovaní. Ak si 
všimnete interakcie jeden na jedného, pozorujte ich a 
prerušte, aby ste sa uistili, že je športovec v poriadku, a 
ak máte ďalšie podozrenie na zneužívanie, 
odporúčame vám a ste povinní takéto dôvodné 
podozrenia nahlásiť. 
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orgánom činným v trestnom konaní, pre viac 
informácií si prečítajte usmernenia o povinnom 
nahlasovaní podľa štátnych a miestnych právnych 
predpisov, ako aj podľa štátnych zákonov. 

Ak mám osobné väzby alebo vzťah so športovcom 
mimo Špeciálnych olympiád, je aktivita jeden na 
jedného v poriadku? 

Nie. Ak pôsobíte v oficiálnej funkcii Špeciálnych 
olympiád, či už ako zamestnanec, dobrovoľník, 
unifikovaný partner alebo v akejkoľvek inej funkcii, 
už existujúci vzťah mimo Špeciálnych olympiád, s 
výnimkou vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, 
nepredstavuje výnimku z pravidla zakazujúceho 
aktivity jeden na jedného. 

Môže tréner, školiteľ alebo iný pracovník 
Špeciálnych olympiád pozvať športovcov k sebe 
domov, ak sú prítomní iní členovia Špeciálnych 
olympiád? 

Nie. Stále ide o zakázanú aktivitu bez ohľadu na 
prítomnosť iných členov Špeciálnych olympiád. To, 
že niečo nie je aktivita jeden na jedného, 
automaticky neznamená, že je to vhodná aktivita. V 
týchto situáciách musí byť správanie stále v súlade s 
pravidlami a kódexmi správania Špeciálnych 
olympiád. 

Ak som zdravotnícky pracovník, ako sa môžem 
vyhnúť interakcii jeden na jedného bez toho, aby 
som narušil súkromie športovca? 

Táto situácia by sa mala riešiť individuálne na 
základe toho, čo športovcovi vyhovuje a v súlade s 
príslušnými profesionálnymi postupmi a platnými 
zákonmi o ochrane osobných údajov. V ideálnom 
prípade môže športovca na lekárske vyšetrenie 
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sprevádzať rodič alebo člen rodiny, aby sa 
zabezpečila jeho bezpečnosť a pohodlie. Ak to z 
nejakého dôvodu nie je možné (t. j. nie je prítomný 
žiadny rodinný príslušník, športovec žiada, aby neboli 
prítomní žiadni rodinní príslušníci, alebo postup/
vyšetrenie z oprávneného lekárskeho dôvodu 
neumožňuje prítomnosť nezdravotníckych 
odborníkov), nech je prítomný iný zdravotnícky 
odborník, ako napríklad zdravotná sestra alebo 
asistent vyšetrenia/zákroku. Nezabudnite sa poradiť 
so športovcom, aby ste zvážili jeho obavy o súkromie 
a pokúsili sa nájsť riešenie, ktoré mu bude najviac 
vyhovovať a zároveň zabezpečili, aby ste sa vyhli 
interakcii jeden na jedného. 

Čo ak je potrebné prediskutovať so športovcom citlivú 
alebo súkromnú tému, je v poriadku diskutovať o nej 
len so športovcom bez toho, aby sa porušila zásada 
vyhýbania sa aktivitám medzi štyrmi očami? 

Áno, pokiaľ je o povahe diskusie informovaný iný 
dospelý zamestnanec Špeciálnych olympiád alebo 
rodič športovca a diskusia sa vedie v dohľade tejto 
osoby. Špeciálne olympiády uznávajú, že môžu 
existovať rôzne súkromné záležitosti, ktoré je 
potrebné alebo lepšie prediskutovať len medzi 
športovcom a dôveryhodným zamestnancom. Pokiaľ 
takéto rozhovory zostanú pozorovateľné a 
prerušiteľné spôsobom, ktorý umožní informovanej 
osobe vidieť a rozpoznať, ak je športovec v 
nepríjemnej situácii a zasiahnuť v jeho prospech, 
rozhovory o vhodných témach zostávajú v poriadku. 

Sú citlivé alebo súkromné témy v poriadku, ak sa o 
nich diskutuje elektronicky jeden na jedného so 
športovcom? 

Nie. Zneužívanie môže prebiehať prostredníctvom 
elektronickej komunikácie, ako aj osobnej interakcie. 
Okrem toho môžu súkromné správy vystaviť 
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športovcov a všetky malé deti neprimeranému 
vplyvu a manipulácii, ktoré ich môžu urobiť 
zraniteľnými alebo náchylnými na zneužitie. Aby sa 
predišlo možnosti zneužitia, je najlepšie, ak sú do 
komunikácie zapojení, zúčastňujú sa jej alebo o nej 
vedia aj iní dospelí. 

Ako mám postupovať pri interakcii alebo činnosti, 
ktorá musí prebiehať v súkromí, napríklad pri 
prezliekaní alebo použití toalety? 

Najdôležitejšie je nájsť druhého dospelého, ktorý 
môže byť prítomný a v prípade potreby pomôcť, 
aby sa športovec cítil bezpečne a pohodlne. V 
závislosti od situácie zvážte pohlavie športovca a 
osôb, ktoré mu pomáhajú, ako aj informovanie 
ostatných zamestnancov a/alebo rodičov o interakcii 
alebo činnosti, ako aj ďalšie relevantné aspekty na 
zaistenie bezpečnosti a pohodlia športovca. 

BEZPEČNÉ BÝVANIE PRE 
ŠPORTOVCOV 

ÚVOD 

Špeciálne olympiády je organizácia zameraná na 
športovcov, ktoré víta športovcov s intelektuálnym 
znevýhodnením všetkých schopností, aby sa 
zúčastňovali na športovom tréningu a súťažiach. 
Špeciálne olympiády sú otvorené pre osoby s 
intelektuálnym znevýhodnením vo veku od osem 
rokov a ponúkajú program Mladí športovci pre 
osoby s intelektuálnym znevýhodnením mladšie ako 
osem rokov. 

Zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov 
Špeciálnych olympiád je pre Špeciálne olympiády 
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prvoradé. Účastníci by mali mať pocit, že každé 
podujatie Špeciálnych olympiád je bezpečnou a 
pozitívnou skúsenosťou a nemali by mať strach z 
iných športovcov, trénerov alebo dobrovoľníkov. 

Pri zabezpečovaní ubytovania na podujatia s 
prenocovaním je potrebné zohľadniť viacero 
faktorov vrátane rôznych schopností, veku a 
správania športovcov, dostupnosti ubytovania a 
nákladov spojených s prenocovaním. 

PRAVIDLÁ 

Každý program musí vypracovať písomné pravidlá 
pre ubytovanie športovcov. Tieto pravidlá musia 
obsahovať požiadavky uvedené v časti "Požiadavky 
na pravidlá" nižšie. 

POŽIADAVKY NA PRAVIDLÁ - musia byť 
zahrnuté v pravidlách každého programu pre 
ubytovanie športovcov. 

1.) Pohlavie - športovci a dobrovoľníci nesmú zdieľať 
izbu so športovcom alebo dobrovoľníkom 
opačného pohlavia. Programy môžu povoliť 
nasledujúce výnimky, ak písomné pravidlá 
programu takúto výnimku jasne umožňujú. 
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a. Manželia, ktorí sa zúčastňujú na podujatí ako
členovia registrovanej delegácie. Táto výnimka sa
nevzťahuje na manžela/manželku športovca, ktorý sa
podujatia nezúčastňuje, ale navštevuje ho ako divák.

b. Manželia/manželky dobrovoľníkov, ktorí sa
zúčastňujú na podujatí ako členovia registrovanej
delegácie. Táto výnimka sa neuplatňuje, ak jeden z
dobrovoľníkov musí zdieľať izbu so športovcom (iným
ako dieťa manželského páru), ak tento scenár vytvára
situáciu, v ktorej je športovec ubytovaný s
dobrovoľníkom opačného pohlavia.

c. Rodinní príslušníci opačného pohlavia, ktorí
slúžia ako osobný sprievod príbuzného športovca.

d. Bývanie v zariadení, ktoré má okrem obytného
priestoru aj viacero súkromných izieb (napríklad
bytový dom alebo internát). Ak je to vhodné, muži aj
ženy môžu byť pridelení do jedného kondomínia, ale
súkromné izby nesmú zdieľať osoby opačného
pohlavia. V kondomíniu musia byť ubytovaní aj
sprevádzajúci a musí byť dodržaný pomer
sprevádzajúci/športovec (ako je uvedené v časti o
dozore v týchto pravidlách).

e. Používanie priestorov alebo iného zariadenia
(napríklad telocvične), kde je do jednej miestnosti
pridelený veľký počet osôb. Športovci a dobrovoľníci
musia byť čo najviac oddelení podľa pohlavia (napr.
ženy na jednej strane telocvične a muži na druhej
strane).
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2.) Dozor - počas podujatí s prenocovaním musí byť 
dodržaný pomer doprovod/športovec minimálne 
jeden riadne registrovaný doprovod na štyroch 
športovcov. Riadny dohľad je možné zachovať aj bez 
toho, aby bol sprevádzajúca osoba neustále v 
miestnosti. Všetci sprevádzajúci musia byť preverení 
v súlade so zásadami preverovania dobrovoľníkov 
Špeciálnych olympiád. 

3.) Mladí športovci - podujatia Mladých športovcov, 
ktoré zahŕňajú nocovanie, si vyžadujú zvýšený 
dohľad, preto účastníkov Mladých športovcov musí 
na všetkých aktivitách s nocovaním sprevádzať 
riadne registrovaný a preverený rodič, opatrovník 
alebo poverený zástupca rodiča alebo opatrovníka. 
Ubytovanie Mladých športovcov by malo byť podľa 
možnosti oddelené od ostatných členov delegácie 
(napr. samostatné hotelové izby). 

4.) Potvrdenie - každý program musí zabezpečiť 
podpis rodiča/opatrovníka, ktorý potvrdzuje, že 
prenocovanie na podujatí je povolené a že ďalšie 
informácie týkajúce sa prideľovania izieb alebo zásad 
ubytovania programu by mali byť adresované 
programu. Športovci, ktorí sú právne zodpovední 
sami za seba, môžu poskytnúť potvrdenie vo 
vlastnom mene. 

Táto požiadavka poskytuje potvrdenie, že rodičia/ 
opatrovníci sú si vedomí, že program má pravidlá 
týkajúce sa ubytovacích podmienok, oprávňuje 
rodičov/opatrovníkov dozvedieť sa viac o postupoch 
ubytovania a tiež im poskytuje možnosť informovať 
program, ak existujú nejaké obavy týkajúce sa 
ubytovacích podmienok alebo informácie, o ktorých 
by mal program vedieť. Oznámenie sa môže 
poskytnúť a podpis zabezpečiť prostredníctvom 
registračného formulára športovca alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom, ktorý Program považuje za vhodný. 
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registračného formulára športovca alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý Program 
považuje za vhodný. 

NAJLEPŠIE PRAKTIKY - Každému programu sa 
odporúča, aby zvážil začlenenie nasledujúcich 
osvedčených postupov do pravidiel týkajúcich sa 
ubytovania športovcov. 

1.) Prideľovanie izieb - ak budú športovci zdieľať 
jednu izbu, nižšie je uvedený zoznam ďalších 
položiek, ktoré je potrebné zvážiť pri prideľovaní 
izieb: 

a. Zvážte pridelenie športovcov na základe ich 
postavy, úrovne vyspelosti, schopností a veku.
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b. Prideľte prepojené izby tým športovcom, ktorí
potrebujú dodatočnú pomoc alebo dohľad, ak
sprevádzajúca osoba nebude v tej istej miestnosti.

2.) Spanie - ak je to možné, každý člen delegácie by 
mal mať pridelenú vlastnú posteľ. Ak je potrebné 
spoločné lôžko, športovec nesmie zdieľať lôžko so 
sprevádzajúcim, pokiaľ sprevádzajúci nie je rodič 
alebo súrodenec športovca a nebol preverený v 
súlade s Pravidlami preverovania dobrovoľníkov 
Špeciálnych olympiád. Aby sa znížil počet 
športovcov, ktorí sa musia deliť o lôžka, mali by sa 
zvážiť nasledujúce postupy: 

a) Vyžiadajte si od zariadenia prístelky, aby ste
zvýšili počet dostupných lôžok.

b) Použite nafukovacie matrace, aby ste zvýšili
počet dostupných lôžok (overte si v zariadení,
či nie je používanie nafukovacích matracov
zakázané).

Ak sa vyžaduje spoločné spanie, programy môžu 
zvážiť, aby si športovci zbalili spacie vaky a 
požadovať, aby športovci spali v spacom vaku na 
poskytnutej posteľnej bielizni. 

3.) Dohľad - nasledujúce informácie obsahujú 
návrhy týkajúce sa dohľadu nad ubytovaním 
športovcov: 

a. Hotely - vždy, keď je to možné, rezervujte
prepojené izby, aby mali sprevádzajúce osoby
priamy prístup do izby (izieb) športovcov. Ak
prepojené izby nie sú k dispozícii a sprevádzajúci je
v izbe oddelenej od športovcov, za ktorých je
zodpovedný:
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i. Uistite sa, že sprevádzajúca osoba má kľúč od
izby (izieb) športovcov.

ii. Zabezpečte, aby športovci vždy vedeli, ako sa
dostať k sprevádzajúcej osobe

iii. Zvážte použitie monitorov v miestnosti

b. Apartmánový dom/ubytovňa (alebo iné 
zariadenie s viacerými súkromnými izbami) - vždy, 
keď je to možné, nechajte dvere do súkromných 
izieb otvorené, aby sprievodcovia mohli sledovať 
každú izbu.

c. Kasárne/Telocvične (alebo iné zariadenie s 
veľkým počtom lôžok v jednej miestnosti) - vždy, 
keď je to možné, by mal byť doprovod pridelený na 
miesto v bezprostrednej blízkosti športovcov, na 
ktorých dohliada.

4.) Rodinní príslušníci - Zakážte rodinným 
príslušníkom pobyt v ubytovacích zariadeniach 
športovcov, pokiaľ nie sú oficiálnymi členmi 
registrovanej delegácie a nie sú preverení v súlade 
so zásadami preverovania dobrovoľníkov 
Špeciálnych olympiád. 
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RANDENIE - NIE 
Randenie dobrovoľníkov a zamestnancov so 
športovcami Špeciálnych olympiád 
Aktualizované: August 2019 

Medzi najvyššie priority hnutia Špeciálnych 
olympiád patrí blaho a dôstojnosť športovcov 
Špeciálnych olympiád*. Cieľom tohto dokumentu je 
objasniť pravidlá Špeciálnych olympiád týkajúce sa 
dobrovoľníkov* a zamestnancov, ktorí prichádzajú 
do styku so športovcami Špeciálnych olympiád a 
chrániť všetkých účastníkov hnutia Špeciálnych 
olympiád vrátane športovcov, trénerov a 
zamestnancov, ako aj organizácií Špeciálnych 
olympiád na celom svete. 

Každý program Špeciálnych olympiád musí prijať 
všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že 
športovci*, ktorí sa zúčastňujú Špeciálnych 
olympiád, tak robia v prostredí, v ktorom 
nedochádza k zneužívaniu, zastrašovaniu, strachu, 
nátlaku alebo donucovaniu zo strany akejkoľvek 
osoby v pozícii autority, vrátane zamestnancov 
Špeciálnych olympiád, trénerov a iných 
dobrovoľníkov. Špeciálne olympiády tiež rešpektujú 
právo každého športovca Špeciálnych olympiád na 
dôstojné zaobchádzanie a rovnaké práva, aké má 
každý iný človek. 

PRAVIDLÁ: 

Špeciálne olympiády zakazujú všetkým 
zamestnancom alebo dobrovoľníkom Špeciálnych 
olympiád (okrem manželov športovcov a 
športovcov, ktorí sú dobrovoľníkmi triedy B) randiť 
alebo mať sexuálny vzťah s ktorýmkoľvek 
športovcom Špeciálnych olympiád. 
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V prípade, že sa organizácia Špeciálne olympiády 
dozvie o akomkoľvek randení alebo sexuálnom 
vzťahu, organizácia okamžite požiada buď o: i) 
ukončenie spolupráce zamestnanca alebo 
dobrovoľníka so Špeciálnymi olympiádami, alebo ii) 
ukončenie spolupráce medzi zamestnancom alebo 
dobrovoľníkom a Špeciálnymi olympiádami. 

V prípade športovca Špeciálnych olympiád, ktorý je 
zároveň zamestnancom alebo dobrovoľníkom, musí 
výkonný riaditeľ organizácie, v ktorej športovec 
súťaží, zvážiť okolnosti prípad od prípadu a určiť, či 
medzi zamestnancom/dobrovoľníkom a súťažiacim 
športovcom existuje vzťah autority, a ak sa zistí, že 
takýto vzťah existuje, potom uplatniť vyššie uvedené 
pravidlá rovnakým spôsobom, ako sa tieto pravidlá 
vzťahujú na zamestnancov alebo dobrovoľníkov, 
ktorí nie sú športovcami. 

Špeciálne olympiády rešpektujú právo športovcov 
na plný rozsah ľudských vzťahov, ktoré majú k 
dispozícii ostatné ľudské bytosti. Tieto pravidlá sa 
nesmú chápať ako obmedzenie práv športovcov, ale 
len ako obmedzenie zamestnancov a dobrovoľníkov 
Špeciálnych olympiád. 
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IMPLEMENTÁCIA: 

Všetky organizácie Špeciálnych olympiád (napr. SOI, 
národné programy) musia tieto pravidlá okamžite 
implementovať. 

*Pojmy "športovec Špeciálnych olympiád a
"športovec" sa vzťahujú na osoby s intelektuálnym 
znevýhodnením. Pojem "dobrovoľník" zahŕňa aj 
unifikovaných partnerov.
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