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Pozvánka na orpanlzovanle školenla odbornei orforavv na výkon Činnosti hiavného usDoriadatefa
a bezpečnostného manažéra

1 .4 nadcbudoi účinnost nový ZáKOn Č. U2O4. o .:.č« ::. í vereiných špcn:ovvth
a J :ce a dcp:neri zacnov (ďale en :a<o tcný obsah e novů n‘a!O úpak: 00denoL
výkonu s.:‘v rámct ac;rzá: e:eny.: šnorrov:h on .t;, krorou sa
ookoiný nrieoeh Doriadku a ochranu zc‘aJa. ma‘rc:n.

a zaste sa r•-::ovans: a pohodiie účastikov oodtatia. V S ‘.

zákona r‘ usporaoaw o.J: ;LJJC a ‘ au Čn‘icoť uspo.r:adate s služby a .. ečuje úloh poda
Dokyro; organ7átcr podijatia. V «ae s ustane‘Jcn U zákona ‘oec- crÝ maflažér je ocJhorne
sp6sohý usporiadarel‘, ktorého :;:«..: podujatia určiL aby v súčinnosti s hiavným .sl;oraciatelbm
pripravova, nadil, vykonával a vyhodnocovat bezpečnosne opatrenia na miesre konania podujaria. Počet Čienov

n Lej služby na podujari je stanovený v ustanoveni 9 citovaného zakona a výkon činnos:.
usponiadateľskej služby je oo EnnÝ zahezpečiť organizátor podujatia.

r ýn3. csta.c7. a J€Z:hflZS Ý a zÉ C m6e Cy: iZ 0 0502;č,

coiaia vek 21 rokov,
roky :oodi‘ r.a oc iizovanĺ podujati,

c) leo.;

d) je bezúhonná a
e) má odhorrú spósobilost na výkon innosr h1avného a bezpeČnstného manažéra,

Odborná spósobilosť na vÝkon Činností hlavnéhp usoo,1aČatea a nz4bo ‘ipnaáo s. zfs,a:a
pbsoIvovar, cdbcrnei pr(nrav‘; a ‘3seŠným vykonan‘m skúš. ;c:e sa :s.edčcním n‘átO
usooniadatera a bezneČnosrriého manažéra.

Odoorná prí::•ra.a cosao.je tecre:::kú pnípravu a praktická prípravu zmeonú na zísanie vedomostí,
oYí a zruČosrí v týchto oblastiac:

- právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
- venbálna a neverbálna komunikácia,
- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
- základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zahezpečenie požiaínej ochrany a

praktické riešenie núdzových situácií a modelových situáciĺ.

Skúška sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ustna Časť skúšky sa vykonáva až po
úspešnom absolvovaní písomnej časti pred kornisiou, ktorej členov vymenúva a odvoáva národný športový zváz.
Členmi komisie sú pníslušnĺk Policajného zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu,
prípadne ďalšie odborne sp6sobilé osoby.
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Po úsoešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavnébo usporiadateia
a hezoečnostného manažéa

Na žkonie sa můžete ásiť vvplnenim e :in cirihláškv, ktorá e .as°ž spolu s dalšími [ntctmádami
a orqanizaťĹrw ni ooKvnmi na WCi ovn stráflKe Siovenskeho na1ovéno zvázu www.futhaísfz.sk. Na skúšku

ožn á prihlásiť sa aj písomnou prihláškou :s na adresu Ho‘jenského futbainvěho zvžz•t Trnavská cesta
100, 82 01 Bratís[ava. Pnhlaskv je mozne ;z::aa: v rmnine Pisomna prihlaska na odbornu
prípravu a skúšku tavného :asnnr :na:e.a obsahuje

a) mero a priezvisko,
hl dárum ao‘::enia,

c) adrao.: trva °•n pobyLi a[ebn obdohnéno roLvtu,
d) ad-as. elektronk kei pošty na úže!‘« ocibornej pľ;aay..
e) RožEc rokov nraXe spočtva}úcej v ooci[ean sa na organizovaní podujat[.

Školenie ako aj skášky hlavně o usporiacťate:a a hezpečnostnébo manažéra sa uskutočnia v dňoch 26. —

27. eÓroára 2015 v NTC Senec.

Cena za odbor r .ú prícrav :e ácc: €
V cene je zahrnutá odborná príprava v rozsahu dvoch vyučovacích dní, vykonanie skúšky a
odbornej :inósobjosti.

vydanie osvedčenia

A keď v súače $ 31 odonu má spósobilost h[avného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra zĺskaná podľa
póvodného zákona Č. 479/2008 Z. Z. O o an.Lovarů verejných telovýchovných podujatĹ špui5nvyc[ podujatí
a turistických podujatí a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z. a zákona
Č. 547/2010 Z. z. zostáva zachovaná do 31. decernhra 2017, odporúčarne, aby sa odhornej pOpravy zúčastnili aj
títo hiavný uspoiiadatelia a takto sa rekvaflfikovali podľa novej právnej úprav ktorá v oblasti výkonu
usporiadatelskej služby irů :or.h významné zmeny.

Na Jos upozorňujeme, že odborná spůsobilost h!avnébo usporiaclateía a hezpečnostného manažéra sa
opakovane overuje po uplynutí štyroch rm v nolo dňa \‘vdania osvedčenia.

V pripade akýchkol\ek otázok, týkajúcich sa
bezpečnostného ma SEZ Mgr. Peter
neler.france«Dfutbalsfz.sk.

organizácie odbornej prĺpravy, móžete kedykolek kontaktovaf
France, tel. kontakt 02/48206030 aleho 0902937 018, mail:

zväz
Jozef Kliment

Generálny sekretár SEZ
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rr oeHDreHU a BM

10:1

11 CC

1:15

3:00 Obed

lřc45 veoii:a a -e‘e: ra kon‘kac:a

1 -: (. c: é ;v..c: r:ešer: korí.ktov poča vkonu čIrnDsť US

I445

15:30 Teória poskytovania prvej romoc:

16h5 Pakricke cvičenía5oskyt:‘.a pv: pomoci

1 6:30 Prestávka

17:15 Protipož[arr:a ochrana

18:00 Ochrana prcci py otechnickými prosrriedkami

úprava súvisiacasorcaďzcha!v pecha: Č. 1i201.z.)

1. 08.00— 08:45 Praktické riešenie r:Hzůvch situácií

2. [« — 09:30 Pr:aHe ricšee modelových
3. 09:30 — 10:00 Pre5távka
4. 10:00 — 12:00 Vykoranie záveečncj skúšky TEST
5. 12:00 — 13:00 Obed
6. 13:00 — 16:00 Vykonanie ksznei skušky pre komisiou

7. 16:00 — 17:00 Ukončenie odborneJ prípravy a odovzdanie osvedčení U, BM úsoešným
absolventem

Verírne, že si Vaše povinnosti zariadite, tak aby ste sa mohli nášho podujatia zúčastniť, za čo Vám
vopred cfakujerne. V prílohe pozvánky nájdete záváznú prihlášku na školenie, ktorú je potrebné ‘‘plniť
a poslat v stanovenom termíne na SF7.

1. :e.

1. 09:30—

2. 10:1—

L 1hOO—

11:5—

S. 12:CC—

7. i3.:.—

8. 30—

9. -i: —

0. 15:30-

11. 16:15—

12 16:30-

13. 17:15-

4. 18:00- Ukorčenie

2. deň:

Tešme sa na stretnutie s Vami.


