SMERNICA Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu
SYSTÉM VZDELÁVANIA ROZHODCOV A ĎALŠÍCH ČINOVNÍKOV
KRASOKORČUĽOVANIA V SYSTÉME ROZHODOVANIA (ďalej iba RaDČvsr)
Prípravu rozhodcov krasokorčuľovania a ďalších činovníkov systéme rozhodovania
v krasokorčuľovaní môže vykonávať podľa Zákona o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Zákon č. 440/2015 Z. z. platný od 1.1.2016) vykonávať SKrZ,
v súlade s platnými pravidlami ISU.

ZÍSKAVANIE KVALIFIKÁCIE
Prostredníctvom školení a seminárov organizovaných a odborne zabezpečených
kvalifikovanými odborníkmi SKrZ je možné získať nasledovnú odbornú spôsobilosť:
a) kategória ROZHODCA (R):
1. rozhodca I. kvalifikačného stupňa
A. - pre jednotlivcov a športové dvojice
B. - pre tance
2. rozhodca II. kvalifikačného stupňa
A. - pre jednotlivcov a športové dvojice
B. - pre tance
3.rozhodca III. kvalifikačného stupňa – Hlavný rozhodca
A. - pre jednotlivcov a športové dvojice
B. - pre tance

c) kategória TECHNICKÝ KONTROLÓR (TC):
1. technický kontrolór -TC III. kvalifikačného stupňa
A. - pre jednotlivcov
B. - športové dvojice
C. - pre tance
d) kategória TECHNICKÝ ŠPECIALISTA (TS) /
1. technický špecialista / I. kvalifikačného stupňa
A. - pre jednotlivcov
B. - športové dvojice
C. - pre tance
2. technický špecialista / II. kvalifikačného stupňa
A. - pre jednotlivcov
B. - športové dvojice
C. - pre tance
e) kategória DATA / VIDEO OPERÁTOR (DO/VO) :
1. Data/video operátor
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PLATNOSŤ KVALIFIKÁCE A REGISTRÁCIA
a/ platnosť kvalifikácie rozhodcov a ďalších činovníkov v systéme
rozhodovania (RaDČvsr):
RaDČvsr, ktorý úspešne absolvuje prípravu, obdrží doklad o získanej odbornej
spôsobilosti, ktorý je platný 2 roky.
b/ registrácia rozhodcov a ďalších činovníkov v systéme rozhodovania
(RaDČvsr) v SKrZ:
RaDČvsr s platnou kvalifikáciou, ktorý chce pôsobiť v SKrZ musí splniť podmienky
stanovené VV SKrZ.
c/ predĺženie platnosti kvalifikácie RaDČvsr:
Po uplynutí 2 rokov je činovník v systéme rozhodovania povinný zúčastniť sa na
doškoľovacom seminári, ktorý musí absolvovať v plnom rozsahu.
d/ obnovenie platnosti kvalifikácie RaDČvsr:
Rozhodcom a ďalším činovníkom v systéme rozhodovania, ktorým uplynula 2 ročná
lehota platnosti kvalifikácie a nezúčastňovali sa aktivít SKrZ, musia požiadať o
zaradenie na Seminár RaDČvsr Rozhodcovskú komisiu pri Výkonnom výbore (ďalej
len " VV ") SKrZ.
V Z D E L Á V A N I E I. ST U P Ň A
Profil rozhodcu – I. stupeň
I.stupeň rozhodcu je najnižšou rozhodcovskou kvalifikáciou v systéme vzdelávania
odborníkov v športe v SR.
Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú rozhodovanie domácich pretekov na úrovni žiackych súťaží, pokiaľ VV
SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia pre rozhodcu I. kvalifikačného stupňa :
- vek minimálne 18 rokov,
- ukončené stredoškolské vzdelanie
- splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav)
- o školenie pre I. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na RK pri VV SKrZ

Dĺžka trvania školenia 11 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
Učebný plán pre školenie rozhodcov I. stupňa
Všeobecná
časť
počet hodín
Psychológia športu
1
Etika a fair play
1
2

Počet hodín všeobecnej časti

spolu 2

Š p e c i a l i z á c i a krasokorčuľovanie
Pravidlá krasokorčuľovania
Súťažný poriadok a smernice SKrZ
Praktické hodiny rozhodovania :
na ľade, popr. pomocou DVD-techniky
Analýza rozhodnutí
Počet hodín špecializácie
Počet hodín školenia rozhodcov I. stupňa

počet hodín
3
1
3
2
spolu 9
spolu 11

V Z D E L Á V A N I E II. S T U P Ň A
Profil rozhodcu – II. stupeň
Ide o druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v
športe v SR.
Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú rozhodovanie domácich súťaží na úrovni majstrovských a najvyšších
domácich súťaží, pokiaľ VV SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia
pre rozhodcu - II. kvalifikačného stupňa:
- o skúšky pre II. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na RK pri VV SKrZ

- splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav)
- aktívne rozhodoval v minimálne na 10-tich súťažiach SKrZ
- najskôr 2 roky po získaní oprávnenia pre rozhodcu I. kvalifikačného stupňa
- znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb ISU systému rozhodovania (ďalej len
ISR)
- v prípade bývalého reprezentanta (senior – ME, MS, Univerzáda, séria GP, OH)
možnosť urýchlenia procedúry získania kvalifikácie Rozhodcu II.stupňa, po schválení
RK a VV SKrZ
Dĺžka trvania školenia 12 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
Učebný plán pre školenie rozhodcov II. stupňa
Všeobecnáčasť
počet hodín
Psychológia športu a pedagogika
2
Športová etika a fair play
1
Počet hodín všeobecnej časti
spolu 3
Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie
Výklad pravidiel
Súťažný poriadok a smernice
Praktické hodiny rozhodovania :
na ľade, alebo pomocou DVD-techniky

počet hodín
3
2
2
3

Analýza rozhodnutí
Počet hodín špecializácie
Počet hodín školenia rozhodcov II. stupňa
Skúška

2
spolu 9
spolu 12

- záverečný test zo všeobecnej časti
- záverečný test a ústna skúška zo špecializovanej časti

V Z D E L Á V A N I E III. S T U P Ň A
Profil rozhodcu – III. stupeň
Rozhodca, ktorý získa III.stupeň získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v
systéme vzdelávania odborníkov v krasokorčuľovaní v SR a kvalifikáciu Hlavného
rozhodcu.
Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na úrovni majstrovských a
najvyšších domácich súťaží, a vykonávať funkciu hlavného rozhodcu, pokiaľ VV
SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia
pre Hlavného rozhodcu - III. kvalifikačný stupeň:
- o skúšky pre III. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na RK pri VV SKrZ

- splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav )
- najskôr 2 roky po získaní oprávnenia na rozhodcu II. kvalifikačného stupňa a
aktívneho rozhodovania
- v prípade bývalého reprezentanta (senior – ME, MS, Univerziáda, séria GP, OH)
možnosť urýchlenia procedúry získania kvalifikácie Rozhodcu III.stupňa, naskôr však
2 roky po skončení aktívnej kariéry pretekára a po schválení RK a VV SKrZ
- znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb ISR
Dĺžka trvania školenia
14 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Skúška
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
Učebný plán pre školenie rozhodcov III. stupňa
Všeobecnáčasť
Psychológia športu a športová etika
Sociológia športu a právo v športe
Počet hodín všeobecnej časti
Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie
Výklad pravidiel
Povinnosti hlavného rozhodcu
Súťažný poriadok a smernice
Praktické hodiny rozhodovania :
na ľade, alebo pomocou DVD-techniky
Analýza ohodnotení prvkov

počet hodín
1
2
spolu 3
počet hodín
2
2
2
3
2
4

Počet hodín špecializácie rozhodcu III. stupňa
Počet hodín školenia rozhodcov III. stupňa

spolu 11
spolu 14

V Z D E L Á V A N I E MEDZINÁRODNÝ ROZHODCA
Medzinárodný rozhodca:
po 2. rokoch aktívneho pôsobenia vo funkcii rozhodcu III. kvalifikačného stupňa na
národných pretekoch môže rozhodcovská komisia odporučiť kandidáta Výkonnému
výboru SkrZ na podanie prihlášky na skúšky ISU.
v prípade bývalého reprezentanta (senior – ME, MS, Univerziáda, séria GP,
OH) možnosť urýchlenia procedúry získania kvalifikácie Medzinárodného rozhodcu,
naskôr však 2 roky po skončení aktívnej kariéry pretekára a min.1ročného aktívneho
rozhodovania ako rozhodcu III. kvalifikačného stupňa a po schválení RK a VV SKrZ

Podmienky:
- aktívna znalosť anglického jazyka
- akceptovanie prihlášky zo strany ISU

c) TECHNICKÝ KONTROLÓR:
V Z D E L Á V A N I E III. S T U P Ň A
Profil technického kontrolóra – III. stupeň
Pre výkon funkcie Technického kontrolóra musí uchádzač mať minimálne kvalifikáciu
Rozhodcu III.stupňa.
Technický kontrolór získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme
vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na úrovni majstrovských a
najvyšších domácich súťaží, a vykonávať funkciu Technického kontrolóra, pokiaľ VV
SKrZ neustanoví inak.
Podmienky prijatia pre Technického kontrolóra III. kvalifikačný stupeň pre
technického kontrolóra III. kvalifikačný stupeň Rozhodca: (hlavný rozhodca pre
domáce preteky, technický kontrolór)
- o skúšky pre funkciu technického kontrolóra na III. kvalifikačný stupeň podáva
uchádzač žiadosť na RK pri VV SKrZ
- splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav)
- najskôr 3 roky po získaní oprávnenia na rozhodcu II. kvalifikačného stupňa a
aktívneho rozhodovania
- v prípade bývalého vrcholového pretekára (senior – ME, MS, Univerziáda, séria
GP, OH) možnosť urýchlenia procedúry získania kvalifikácie TC III.stupňa, naskôr
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však 2 roky po získaní kvalifikácie Rozhodcu III. kvalifikačného stupňa a aktívnom
rozhodovaní. Zároveň po schválení RK a VV SKrZ
- znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb odbornosti
Učebný plán pre školenie technických kontrolórov III. stupňa
je identický s učebným plánom pre technických špecialistov.
Medzinárodný technický kontrolór:
- po 3 rokoch aktívneho pôsobenia vo funkcii technického kontrolóra
- III. kvalifikačného stupňa
- Technický kontrolór min.na 10 národných pretekoch
- doporučenie RK a schválenie VV SKrZ na podanie prihlášky na skúšky ISU
- aktívna znalosť anglického jazyka
- akceptovanie prihlášky zo strany ISU
- úhrada nákladov na dopravu / na skúšky /, vždy podľa dohody s VV SKrz
- v prípade bývalého vrcholového pretekára (senior – účastník ME, MS,
Univerziáda, série GP, OH) možnosť urýchlenia procedúry nominácie podľa
návrhu RK a po schválení VV SKrZ
ISU Technický kontrolór :
- podľa zásad a pravidiel ISU
- súhlas VV SKrZ

d) TECHNICKÝ ŠPECIALISTA (TŠ)
V Z D E L Á V A N I E I. a II. S T U P Ň A
Profil technického špecialistu – I. stupeň
Technický špecialista pre domáce preteky. Získava najnižšiu kvalifikáciu technického
špecialistu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú vykonávať funkciu technického špecialistu a asistenta technického
špecialistu v súťažiach na úrovni žiackych a juniorských domácich súťaží a na
Majstrovstvách SR v žiackych kategóriách, pokiaľ VV SKrZ neustanoví inak.
Uvedená kvalifikácia ho oprávňuje k poradenskej činnosti týkajúcej sa zvyšovania
stupňov obťažnosti pre trénerov I. – III. kvalifikačného stupňa.
Podmienky prijatia
- o skúšky na technického špecialistu podáva uchádzač žiadosť na RK pri VV SKrZ
- spĺňa podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav)
- je držiteľom platnej licencie trénera I. kvalifikačného stupňa alebo bývalý
reprezentant (účastník ME /MS /Univerziáda/ série GP/ OH).
- je v pravidelnom aktívnom styku s danou krasokorčuliarskou disciplínou min. v
rozsahu 1 krát do týždňa
- znalosť anglickej terminológie v rozsahu potrieb odbornosti
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- dobré komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce
Profil technického špecialistu – II. stupeň
Technický špecialista pre domáce preteky. Získava najvyššiu kvalifikáciu
technického špecialistu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v SR.
Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú vykonávať funkciu technického špecialistu a asistenta technického
špecialistu v súťažiach na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží vo
všetkých kategóriách, pokiaľ VV SKrZ neustanoví inak. Uvedená kvalifikácia ho
oprávňuje i k poradenskej činnosti týkajúcej sa zvyšovania stupňov obťažnosti pre
trénerov I. – V. kvalifikačného stupňa.
Podmienky prijatia
- o skúšky pre II. kvalifikačný stupeň podáva uchádzač žiadosť na RK pri VV SKrZ
- splní podmienky organizátora školenia (prihláška, poplatok, zdravotný stav )
- je držiteľom platnej licencie trénera II.- kvalifikačného stupňa alebo držiteľom
platnej licencie rozhodcu II. kvalifikačného stupňa alebo bývalý reprezentant
(účastník ME /MS / OH). - je v pravidelnom aktívnom styku s danou
krasokorčuliarskou disciplínou min. v rozsahu 1 krát do týždňa
- znalosť anglickej terminológie v rozsahu potrieb ISU
- dobré komunikačné schopnosti, schopnosť tímovej práce
- najskôr 2 roky po získaní oprávnenia technického špecialistu I. kvalifikačného
stupňa a aktívneho pôsobenia v tejto funkcii
- znalosť anglického jazyka v rozsahu potrieb ISU
Obsah školenia pre technických špecialistov I. stupňa a II. stupňa je rovnaký.
Zvýšenie kvalifikácie je podmienené dvojročnou praxou a úspešnosťou pri
záverečnej skúške.
Učebný plán pre školenie technických špecialistov I. stupňa a II. stupňa
Všeobecná časť
Psychológia športu a športová etika
Sociológia športu a právo v športe, systém súťaží
Počet hodín všeobecnej časti

počet hodín
2
2
spolu 4

Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie
Výklad pravidiel, stupne obťažnosti prvkov
Praktické ukážky, simulácia preteku, hodnotenie prvkov
Analýza ohodnotení prvkov
Počet hodín špecializácie spolu
Počet hodín technických špecialistov II. stupňa
Počet hodín školenia technických špecialistov II. stupňa

počet hodín
3
3
2
8
spolu 16
spolu 20

Medzinárodný technický špecialista:
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-

po 3 rokoch aktívneho pôsobenia vo funkcii technického špecialistu 3.
kvalifikačného stupňa
Technický špecialista národných pretekov
doporučenie TK a schválenie VV SKrZ na podanie prihlášky na skúšky ISU
aktívna znalosť anglického jazyka
akceptovanie prihlášky zo strany ISU
úhrada nákladov na dopravu / na skúšky /
v prípade bývalého vrcholového pretekára (senior – ME, MS, Univerziáda,
séria GP, OH) možnosť urýchlenia procedúry získania kvalifikácie
Medzinárodného technického špecialistu min.2 roky po skončení aktívnej
kariéry pretekára, praxe na domácich súťažiach počas dvoch rokov, schválení
RK a VV SKrZ

ISU Technický špecialista :
- podľa zásad a pravidiel ISU
- súhlas VV SKrZ

e) DATA/VIDEO OPERÁTOR (DRO):
VZDELÁVANIE
Profil data/ video operátora
Získava kvalifikáciu data /video operátora v systéme vzdelávania odborníkov v
športe v SR.
Absolvent je špecializovaný odborník v krasokorčuľovaní, ktorý má zodpovedajúce
teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú podieľať
sa v procese rozhodovania na vykonávaní funkcie data/video operátora na domácich
pretekoch na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží SR, pokiaľ SKrZ
neustanoví inak.
Podmienky prijatia
- má dobré komunikačné schopnosti, základné technické znalosti vo vzťahu
k technike, počítačom a základné vedomosti o krasokorčuľovaní
- v roku získania oprávnenia vek 18 rokov
- znalosť angličtiny v rozsahu krasokorčuliarskej terminológie
Dĺžka trvania školenia 17 hodín (jedna hodina = 45 minút)
Záverečná skúška
- záverečná skúška zo špecializovanej časti
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Učebný plán pre školenie DO/VO
Š p e c i a l i z á c i a - krasokorčuľovanie počet hodín
Etický kódex
1
Pravidlá krasokorčuľovania
3
Skratky a odborná terminológia
2
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Oboznámenie sa so systémom
Praktické ukážky pri technike iba počas pretekov
Počet hodín školenia DRO
spolu 17

5
6

Medzinárodný DATA/VIDEO OPERÁTOR:
- minimálne 3 roky aktívneho pôsobenia ako národný DRO
- aktívna znalosť anglického jazyka
- doporučenie RK a schválenie VV SKrZ na podanie prihlášky na skúšky ISU
- úspešné zvládnutie skúšky ISU

ISU DATA/VIDEO OPERÁTOR:
- podľa zásad a pravidiel ISU
- súhlas VV SKrZ
ODMENY LEKTOROM ŠKOLENÍ, DOŠKOĽOVANÍ A SEMINÁROV
Za odučenie jednej vyučovacej hodiny školenia a doškoľovania prináleží lektorom,
schváleným VV SKrZ nasledovná odmena:
Vzdelávanie III.a II. stupňa:
Vzdelávanie I. stupňa:

jedna vyučovacia hodina v trvaní 45 min – 20 €
jedna vyučovacia hodina v trvaní 45 min – 20 €

REGISTRÁCIA
Rozhodcov,
Technických
kontrolórov, Data/Video operátorov - (RaDČvsr)

špecialistov,

Technických

VV SKrZ registruje aktívnych činovníkov v systéme rozhodovania všetkých tried,
ktorí sú priamo zaradení pre súťažné obdobie. Podmienkou registrácie je ich aktivita
na delegovaných súťažiach. Ak činovník v systéme rozhodovania počas súťažného
obdobia neprejaví aktivitu aj napriek tomu, že bol na súťaže nominovaný, je
vyradený z registrácie.
PRERUŠENIE AKTIVITY, PODMIENKY OBNOVENIA KVALIFIKÁCIE
a ZARADENIA DO REGISTRA
V prípade absencie aktivity počas súťažného obdobia, resp. max. dvoch súťažných
období za sebou, je povinnosťou pre zaradenie do registra:
- členstvo prostredníctvom klubu
- žiadosť zaslaná na RK a VV SKrZ
- absolvovanie seminára s podmienkami v plnom rozsahu
Takáto absencia môže byť z dôvodu zdravotných, rodinných (materská dovolenka,
iné zdravotné problémy) alebo vážnych súkromných/ pracovných a musí byť
nahlásená Rozhodcovskej komisii a VV SKrZ pred začiatkom alebo najneskôr
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v priebehu súťažného obdobia/sezóny. Návrat max. po dvoch za sebou
nasledujúcich súťažných obdobiach po prerušení činnosti a s plným absolvovaním
seminára zaručuje obnovenie pôvodnej kvalifikačnej úrovne v danej špecializácii
činovníka v systéme rozhodovania.
Pri dlhšom prerušení, alebo ak činovník neoznámi prerušenie činnosti RK a VV SKrZ
bude tento stav individuálne posudzovať Rozhodcovská komisia a musí byť jej návrh
schválený VV SKrZ.
Činovníkovi v danej špecializácii však už nemusí byť priznaná pôvodná kvalifikačná
úroveň. Absolvovanie seminára v plnom rozsahu po prerušení je však vždy
podmienkou zaradenia do registra na VV SKrZ.
AKTIVITA,
NEZLUČITEĽNOSŤ
ŠPECIALIZÁCIÍ/FUNKCÍ

FUNKCIÍ

A

OBMEDZENIA

VÝKONU

AKTIVITA
Pod aktivitou v súťažnom období je myslené aktívne zúčastňovanie sa na súťažiach,
pričom minimálna aktivita na započítanie súťažného obdobia sú dva preteky
a minimálne 50 programov v súhrne.
Rozhodcovská komisia nomináciou na súťaže počas sezóny zabezpečí splnenie
podmienky nominácie na dva preteky každému z rozhodcov a činovníkov.
Rozhodovaním alebo aktivitou činovníka však nesmie byť porušený princíp stretu
záujmov ani etický kódex.
Činovník vykonávajúci funkciu Rozhodcu v súťažnom období nemôže súčasne
v danom období vykonávať funkciu Technického špecialistu v rovnakej športovej
disciplíne. V krasokorčuľovaní rozumieme pod disciplínou: jednotlivci, športové
dvojice, tance. To isté platí aj naopak.
Činovník vykonávajúci funkciu Technického špecialistu, Rozhodcu a Technického
kontrolóra nesmie rozhodovať v kategórii, kde štartujú pretekári ktorých trénuje alebo
sa aktívne podieľa v danej sezóne na ich príprave.
Funkcia Rozhodcu a Technického kontrolóra, sa ako špecializácie v súťažnom
období nevylučujú. V prípade, že ide o činovníka so špecializáciami Rozhodca
a Technický kontrolór, je potrebné na započítanie aktivity v danom športovom
období absolvovať minimálne jednu aktivitu v oboch špecializáciách/funkciách.
V tomto prípade nie je potrebné vyhodnotenie kvantity pretekov ani pretekárov
v každej zo špecializácii.
STRET ZÁUJMOV v aktivite činovníka
Za stret záujmov treba považovať rozhodovanie v pozícii Rozhodca, Technický
špecialista či Technický kontrolór v kategórii, v ktorej štartuje rodinný príslušník
alebo zverenec rodinného príslušníka. Rodinné väzby treba nahlásiť na začiatku
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každej sezóny (do 31.8.), aby bolo možné túto skutočnosť zobrať do úvahy pri
nomináciach a tak eliminovať stret záujmov.

ETICKÝ KÓDEX
Všetci rozhodcovia a ostatní činovníci v športe spadajúci pod Rozhodcovskú
komisiu VV SKrZ na začiatku sezóny podpisom potvrdia, že v následnom súťažnom
období budú konať v súlade s princípmi etického kódexu a nezataja nijakú
informáciu, ktorá by mohla viesť počas súťaží k stretu záujmov a teda aj napadnutiu
výsledkov a znehodnoteniu výsledkov súťaže.

Smernica bola navrhnutá Rozhodcovskou komisiou SKrZ
Smernica bola prerokovaná a schválená VV SKrZ a nadobúda účinnosť od
........
Dňom schválenia sa ruší smernica zo dňa 25.10.2016

Lenka Bohunická
Predseda RK

RNDr. Felicitas Babušíková
predsedkyňa SKrZ
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