Časť 5 Organizačného poriadku

ETICKÝ KÓDEX ROZHODCU
A ZÁSADY ETIKY V SZTŠ
Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
1.1. V snahe dosiahnuť cieľ zameraný na zaradenie tohto športu do Olympijského programu
je teraz viac ako inokedy dôležité udržať a vylepšiť reputáciu, na základe ktorej bola
postavená Svetová federácia tanečného športu (ďalej len „WDSF“). Naša reputácia si
vyžaduje etické a legálne riadenie aktivít ako aj to, aby sa hodnoty a princípy zakotvené
v Olympijskej charte odrážali v našom správaní.
1.2. Tento Etický kódex rozhodcu (ďalej len „Kódex“) je určený na vymedzenie rámca
pravidiel správania a morálnych zásad pre rozhodcov. Bol vytvorený na základe zásad
definovaných Prezídiom WDSF v rámci uznania základných a hlavných morálnych
povinností všetkých rozhodcov za účelom zachovania integrity, kompetencie a
efektivity rozhodcovského zboru ako celku.
1.3. Pravidlá a normy obsiahnuté v Kódexe sú určené na pomoc rozhodcom stanoviť
primerané normy správania, ktoré budú rešpektovať všetci rozhodcovia, súťažiaci,
ostatní členovia SZTŠ, ako aj športové médiá a široká verejnosť.
1.4. Je nevyhnutné uviesť, že Kódex nemôže predvídať všetky možné situácie, v
ktorých sa rozhodcovia budú počas rozhodovania nachádzať. V akomkoľvek
prípade, hlavná zodpovednosť zostáva na každom rozhodcovi, aby zvážil zámer ako aj
obsah stanovených noriem za účelom dodržiavania etického a profesionálneho prístupu
a zabezpečenia hodnotenia všetkých súťažiacich na základe kvalít, bez akýchkoľvek
predsudkov alebo nátlaku vytváraného na rozhodcov.
1.5. Dodržiavanie noriem uvedených v Kódexe je nevyhnutné pre úspešnú činnosť SZTŠ. Je
nevyhnutné, aby boli všetci rozhodcovia oboznámení so zásadami fungovania. SZTŠ
vyžaduje, aby každý rozhodca prebral osobnú zodpovednosť za dodržiavanie Kódexu a
aby sa každý rozhodca správal a konal v súlade s hodnotami a princípmi SZTŠ, WDSF
a IOC.
1.6. Normy Kódexu platia pre všetkých rozhodcov, ktorým bola zo strany SZTŠ udelená
licencia pre výkon činnosti.

Článok 2.
Konflikt záujmov
2.1. Konflikt záujmov predstavuje akýkoľvek záujem, vzťah, asociáciu alebo činnosť, ktorá
je v rozpore s povinnosťou rozhodcu zabezpečiť hodnotenie všetkých súťažiaci na
základe ich kvalít a bez akýchkoľvek predsudkov či nátlaku vytváraného na rozhodcov.
2.2. Konflikt záujmov vzniká najmä vtedy, ak osobné záujmy rozhodcu ovplyvňujú
rozhodnutie rozhodcu alebo schopnosť konať v najlepšom záujme SZTŠ, čo predstavuje
zhodu s konaním v najlepšom záujme súťažiacich.
2.3. Je nevyhnutné, aby rozhodca dodržiaval pravidlá uvedené v tomto Kódexe a nebol
členom skupiny osôb, v rámci ktorej existuje možnosť vzniku konfliktu záujmov.

1

Časť 5 Organizačného poriadku

Článok 3.
Pravidlá pre rozhodcov
3.1. Rozhodca nesmie hodnotiť žiadnu súťaž a musí sa vzdať členstva v rozhodcovskom
zbore, ak si je vedomý alebo ak verí, že jeho fyzický alebo psychický stav mu
neumožňuje náležite vykonávať jeho prácu bez akýchkoľvek obmedzení.
3.2. Rozhodca nesmie hodnotiť žiadnu súťaž a musí sa vzdať členstva v rozhodcovskom
zbore v prípade, ak niektorý zo súťažiacich je členom jeho blízkej alebo vzdialenej
rodiny, vrátane de facto vzťahov, alebo v prípade, kedy má rozhodca osobný vzťah s
kýmkoľvek zo súťažiacich, keďže takýto stav ho zbavuje schopnosti objektívneho
hodnotenia.
3.3. Výrazy “blízka a vzdialená rodina” sa vzťahujú na každého, s kým má rozhodca
pokrvný vzťah alebo je v manželskom zväzku, vrátane bratranca / sesternice z prvého
kolena alebo bližšieho príbuzného, alebo kohokoľvek, s kým rozhodca žije, prípadne
s kým je rozhodca spojený adopciou.
3.3. Rozhodca, ktorý má osobný vzťah s aktívnym (-ou) tanečným (-ou) atlétom (-tkou),
nesmie byť doprevádzaný týmto atlétom v oficiálnych priestoroch určených pre
rozhodcov, keď vystupuje ako rozhodca. To zahŕňa ubytovanie v hoteli, VIP
priestory, reštaurácie a oficiálne priestory.
Akonáhle atlét (-ka) ukončí svoju aktívnu činnosť, toto pravidlo sa nebude aplikovať.
3.4. Rozhodca nesmie prijímať peniaze, odmeny, veci alebo predmety vysokej materiálnej
hodnoty alebo pozornosti či prísľuby budúceho protiplnenia v podobe daru alebo
peňažnej odmeny za svoje služby od žiadneho súťažiaceho alebo organizátora, alebo od
akejkoľvek tretej strany, ktorí by mohli, či už priamo alebo nepriamo, ovplyvňovať jeho
rozhodnutie.
3.5. Rozhodca nesmie poskytovať falošné údaje týkajúce sa úrovne jeho akreditácie alebo
skúsenosti vo vzťahu k jeho platnej rozhodcovskej licencii. Zároveň je povinný
vedúcemu súťaže okamžite nahlásiť svoje odstúpenie z rozhodcovského panelu, ak bol
nominovaný rozhodovať súťaž, na ktorú nemá platnú licenciu.
3.6. Ak bol rozhodca pozvaný na súťaž ako člen rozhodcovského zboru, v priebehu súťaže
môže vystupovať výlučne ako rozhodca a normy Kódexu platia pre všetky súťaže.
3.7. Rozhodca nesmie trénovať, dávať lekcie alebo poskytovať rady žiadnemu zo
súťažiacich párov počas súťaže, na ktorej pôsobí ako člen rozhodcovského zboru.
3.8. Rozhodca sa nesmie páru vyhrážať neprislúchajúcim hodnotením, ani mu také
hodnotenie udeliť.
3.9. Rozhodca nesmie žiadnym spôsobom zastrašovať súťažiaci pár v priebehu súťaže, na
ktorej pôsobí ako člen rozhodcovského zboru.
3.10. Rozhodca nesmie verejne zaujať postoj voči akémukoľvek páru, ktorý by mohol
v súťaži hodnotiť.
3.11. Rozhodca sa nemá žiadnym spôsobom snažiť neprimerane ovplyvňovať alebo
zastrašovať iných rozhodcov.
3.12. Rozhodca, ktorý nie je členom rozhodcovského zboru na danej súťaži, nesmie pred
ukončením súťaže diskutovať s hodnotiacimi rozhodcami o kvalite výkonu súťažiacich
počas súťaže alebo o iných predošlých výsledkoch a výkonoch súťažiacich.
3.13. Pred ukončením súťaže, na ktorej je rozhodca členom rozhodcovského zboru, rozhodca
nesmie diskutovať o kvalite výkonu súťažiacich so samotnými súťažiacimi.
3.14. Rozhodca sa nesmie snažiť ovplyvniť výsledok súťaže spôsobom iným, ako je
hodnotenie súťažiacich párov na základe ich kvalít.
3.15. Rozhodca menovaný do pozície člena rozhodcovského zboru súťaže SZTŠ je povinný
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hodnotiť súťažiacich presne podľa pravidiel a zásad rozhodovania SZTŠ.
3.16. Rozhodca sa nesmie angažovať v žiadnej veci zameranej na získavanie výhod pre
súťažiacich.
3.17. Pri komunikácii počas súťaže s inými kolegami – rozhodcami, divákmi, súťažiacimi
alebo trénermi, až do konca súťaže rozhodca nesmie hovoriť o výkone žiadneho z
hodnotených párov ako ani o ich predošlých vystúpeniach alebo výsledkoch.
3.18. Rozhodca nesmie používať mobilný telefón alebo iné prenosné elektronické zariadenie
pri parkete počas hodnotenia.

Článok 4.
Všeobecné správanie rozhodcov
4.1. Rozhodcovia sú za účelom dosiahnutia čo najvyššej úrovne správania povinní
dodržiavať nasledujúce pravidlá správania:
a) Správanie rozhodcu na alebo mimo tanečného parketu musí byť v súlade so
zásadami platnými pre dobré športové správanie – fair play. Rozhodca sa nesmie
správať pochybne alebo nevhodne na verejnosti alebo pri zastupovaní funkcie
spojenej s tanečným športom alebo pri akejkoľvek udalosti, na ktorej je prítomná
verejnosť (vrátane súťažiacich, divákov a médií) v akomkoľvek počte.
b) Rozhodca musí byť pri rozhodovaní zásadový, objektívny a neutrálny. Predpojaté
hodnotenie narušuje základy súťaže.
c) Rozhodca nesmie verejne spochybňovať hodnotenie, čestnosť a dobrú vieru svojich
kolegov – rozhodcov.
d) V prípade, kedy je rozhodca oprávnený na základe Kódexu hodnotiť pár, ktorý
trénuje alebo trénoval v minulosti, rozhodca nesmie dovoliť, aby takýto vzťah
ovplyvnil jeho rozhodovanie.
e) Rozhodca je povinný udržiavať a rozvíjať si svoje schopnosti a zručnosti neustálym
získavaním informácií o vývoji v technike a štýle, a všetkých zmenách týkajúcich
sa pravidiel a zásad hodnotenia.
f) V prípade, že je rozhodca poverený hodnotením súťaže, rozhodca bez ohľadu na
stupeň dôležitosti tejto súťaže nesmie požívať žiadne alkoholické nápoje alebo
omamné látky pred ani v priebehu súťaže až do jej skončenia.
g) Rozhodca nesmie vystupovať tak, aby nejakým spôsobom znevážil reputáciu SZTŠ
alebo tanečného športu.
4.2. Základnou požiadavkou rozhodcovskej licencie je, aby všetci rozhodcovia oprávnení
hodnotiť súťaž boli povinní:
a) dostaviť sa na miesto konania včas a v dobrej fyzickej a psychickej kondícii,
b) oznámiť svoju prítomnosť organizátorovi, vedúcemu súťaže, resp. predsedovi
zboru rozhodcov,
c) overiť si harmonogram súťaží,
d) byť k dispozícii pre účely vykonávania povinností rozhodcu podľa časového
harmonogramu,
e) správať sa počas súťaže tak, aby sa udržala dobrá reputácia tanečného športu
a SZTŠ.
4.3. V priebehu súťaže hodnotiaci rozhodcovia sú povinní:
a) byť rozostúpení a nachádzať sa na takom mieste, kde nebudú prekážať súťažiacim,
b) pohybovať sa po parkete tak, aby videli všetky páry,
c) hodnotiť nezávisle a neporovnávať svoje záznamy so záznamami iných rozhodcov,
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d) označiť známkou a podpísať svoje hodnotiace hárky perom, vrátane uvedenia
poradového písmena a označiť všetky zmeny na hodnotiacom hárku,
e) neusilovať sa pred začiatkom súťaže o oboznámenie sa s menami, číslami a
národnosťami účastníkov využitím oficiálneho programu, predbežných výsledkov
alebo známok iných kolegov – rozhodcov súťaže,
f) riadiť sa inštrukciami vydanými vedúcim súťaže resp. predsedom zboru rozhodcov,
g) sústrediť sa výlučne na rozhodovanie a nekomunikovať s divákmi, kolegami –
rozhodcami alebo pármi a nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla odpútavať
ich pozornosť (používanie mobilného telefónu, fotoaparátu…).

Článok 5.
Nespokojnosť s činnosťou rozhodcov v priebehu súťaže
5.1. V priebehu súťaže je vedúci súťaže resp. predseda zboru rozhodcov oprávnený a
povinný sledovať dodržiavanie pravidiel Kódexu všetkými licencovanými rozhodcami
SZTŠ aj v prípade, že nie sú zapojení do rozhodovacieho procesu.
5.2. Akékoľvek námietky týkajúce sa nedodržania Kódexu v priebehu súťaže musia byť
zaznamenané v písomnej podobe oficiálnym predstaviteľom SZTŠ a adresované
vedúcemu súťaže resp. predsedovi zboru rozhodcov.
5.3. Ak vedúci súťaže disponuje dôvodom, na základe ktorého verí, že došlo k porušeniu
Kódexu zo strany hodnotiaceho rozhodcu, je v takomto prípade vedúci súťaže resp.
predseda zboru rozhodcov oprávnený a povinný oznámiť túto sťažnosť dotyčnému
rozhodcovi, vypočuť si jeho stanovisko a následne podniknúť primerané kroky v súlade
s podmienkami uvedenými v Kódexe.
5.4. Vedúci súťaže resp. predseda zboru rozhodcov má právo napomenúť alebo nahradiť
rozhodcu pre zvyšok súťaže.
5.5. Vedúci súťaže resp. predseda zboru rozhodcov zdokumentuje akúkoľvek udalosť alebo
spozorované fakty týkajúce sa údajného alebo podozrivého správania zo strany
rozhodcu, ako aj akéhokoľvek napomenutia alebo nahradenia rozhodcu a tieto údaje
zahrnie do záverečného protokolu zo súťaže, ktorý bude následne predložený DIROK
Súťažnému úseku. Ten vynesie rozhodnutie o tom, či bude nevyhnutné pristúpiť k
ďalšiemu vyšetrovaniu. DIROK Súťažný úsek bude o každom takomto prípade
informovať Prezídium SZTŠ s alebo bez odporúčania na prešetrenie.

Článok 6.
Iné námietky vznesené voči rozhodcom
6.1. Člen SZTŠ je povinný predložiť po vyhlásení výsledkov súťaže v písomnej podobe
všetky sťažnosti týkajúce sa údajného porušenia Kódexu vedúcemu súťaže resp.
predsedovi zboru rozhodcov.
6.2. Sťažnosť sa nebude brať do úvahy za predpokladu, že nebudú splnené nasledujúce
kritériá nevyhnutné pre vznesenie sťažnosti:
• sťažnosť musí byť predložená v písomnej podobe a podpísaná sťažovateľom a je
nevyhnutné, aby vedúci súťaže resp. predseda zboru rozhodcov sťažnosť spolu s
podkladovou dokumentáciou predložil DIROK v zmysle Disciplinárneho poriadku.
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Článok 7.
Disciplinárne konanie voči rozhodcom
7.1. Ak rozhodca:
a) preukázateľne porušuje Kódex alebo sa iným spôsobom dopúšťa hrubého správania,
b) úmyselne nedodržuje niektorú z uvedených zásad,
c) vykonáva činnosť, ktorá zjavne poškodzuje záujmy SZTŠ,
DIROK rozhodne v zmysle Disciplinárneho poriadku.
V taxatívne vymenovaných prípadoch týkajúcich sa odbornej práce rozhodcov
uvedených v Súťažnom poriadku, článku 12., bode B. (Disciplinárne konanie za
porušenie Etického kódexu rozhodcu), vykonáva svoju disciplinárnu právomoc voči
rozhodcom v rozsahu vymedzenom Súťažným poriadkom Súťažný úsek, resp.
v odvolacom konaní Prezídium.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia
8.1. Tento Etický kódex rozhodcu a zásady etiky v SZTŠ, ako aj všetky jeho zmeny a
doplnky spadajú do výlučnej kompetencie Valného zhromaždenia SZTŠ. Je záväzný pre
všetkých členov SZTŠ, pre všetky orgány, úseky a komisie SZTŠ.
8.2. Tento Etický kódex rozhodcu a zásady etiky v SZTŠ nadobúda platnosť dňom jeho
schválenia Valným zhromaždením SZTŠ dňa 1. 9. 2014 v Bratislave a účinnosť
nadobúda dňa 15. 9. 2014.
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