
ETICKÝ KÓDEX ÚČASTNÍKOV PODUJATÍ 

1. Účastník podujatí Združenia mariánskej mládeže (ďalej len ZMM) sa správa na podujatiach 

podľa vnútorných cieľov a hodnôt ZMM. 

2. Účastník podujatí ZMM súhlasí pri účasti na podujatiach s vnútornými predpismi a 

pravidlami ZMM a riadi sa nimi. 

3. Účastník podujatí ZMM má zakázané správať sa na podujatiach ZMM a na podujatiach, na 

ktorých ZMM spolupracuje a zúčastňuje sa ich, takým spôsobom, ktorým ohrozí ostatných 

účastníkov konania alebo vyvolá u nich pohoršenie (užívanie drog, alkoholu, cigariet, 

omamných látok, nevhodné a vyzývavé oblečenie, prezentácia nevhodných materiálov v 

rôznych formách a iné nevhodné správanie). 

4. Účastník podujatí ZMM nemôže diskriminovať ostatných účastníkov podujatí ZMM z 

akýchkoľvek dôvodov (rasa, pôvod, náboženstvo…). 

5. Účastník podujatí ZMM  nemôže trestať a útočiť na ostatných účastníkov akýmkoľvek 

spôsobom (fyzicky, psychicky alebo sociálne). 

6. Účastník podujatí ZMM nemôže vystavovať akémukoľvek riziku alebo ohrozeniu ostatných 

účastníkov akcie (drogy, alkohol, iné omamné látky, nevhodné videá a veku nevhodné veci). 

7. Účastník podujatí ZMM nemôže svojím správaním vylučovať na okraj spoločenského diania 

iných účastníkov podujatí alebo uprednostňovať jedného voči ostatným. 

8. Účastník podujatí ZMM má právo zúčastňovať sa jemu vhodným spôsobom na tvorbe 

svojich pravidiel správania sa, a to za spolupráce so svojimi vedúcimi. 

9. Účastník podujatí ZMM nemôže zverejňovať súkromné informácie o ostatných účastníkoch,  

a to akoukoľvek formou (zvukovou, textovou, fotografickou a inou) . 

10. Účastník podujatia ZMM je povinný bez meškania nahlásiť akékoľvek ním zistené 

zneužívanie alebo iné ohrozenie práv osoby prítomnej na podujatí alebo ohlásiť informácie 



o možnom spáchanom trestnom čine, a to zodpovednému vedúcemu akcie/projektu, 

prípadne podať túto informáciu prostredníctvom komunikačných kanálov disciplinárnej 

komisii ZMM. 

11. Účastník podujatia ZMM využíva vhodné formy komunikácie bez diskriminácie 

a dehonestácie akéhokoľvek člena skupiny, najmä dieťaťa. 

 

Pri porušení etického kódexu účastník podujatia podlieha sankciám, ktoré podľa závažnosti 

porušenia rieši a ukladá disciplinárna komisia ZMM na základe vnútorných predpisov. 

 

 

 


