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Vec
PozvánKa are futbalové kluby k crganšzovanlu Školenla (odbornei pr(ravy) re zodovedné osoby na
vÝkon čhnosb řHavného scorladateFa a bezpečnostného manažéra, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-
24.0220:6v MI Senec.

v zrnvbe zákona č. 1/2014. o organízovan: vereiných špor:oýd1 ooaujab a o zmene a Orkfl
n ivktorýcb zákori.ov (dálei len zákul, :c 2 právnu úpravu podrnienok výkonu nracáE e‘k služby
vafl: ‘r ‘J ‚ a sa. —:
‘crene“c coradku a och‘u‘ :. . :0-ava, ‘ avnor: -«-; o, Žol éI‘o wtredia a
flfrĺCO7On a xnob.e :stnKov uror ria. VsC.aae s k.s:zo: 10 zá-cna ospc%ariaeľ

orgarlizu)e a radi änr:st no Ĺa:eľskc služby a zaoezpečue 2 E e úloh podťa ckynov crnaHzác;‘
oocíujai!a. V súlade S I ccEpuIiu 11 ZáhC8 DEzpvčflcStný mu užer je cocome spósobilý .surciue,
htcrého .7 .. pod‘;aba určil, aby v súčinnot s hlavným uspoladateľorn pripravovai, nadil, konáal
a vyhodnocoval h: nežnost á :u: :‚ na mese konania podujatia. Prčet č1enov usooriadatetskel s1užhy na
podujaV e stanovený v:Sa2O\‘er,I 9 citovaného zákona a ‘jýkcn činnosti usponiadateľske siužhy je aovinný
:r2e:.:co2 organizátor poduiatia.

Hiavným usponiadateForn a bezpečnostným manažérom m6že byť fyzická osoba, ktorá
a) dosiahla vek 21 rokov,
b) najmenej dva roky sa podieía na rqaro i:uvani oodujatí,
c) je zdrvcoiie sp6sobá,
d) je Ue7úHur;á a
e) rá odborná spósooiíost na výkon :i,DSti hlavného usponiadateta a bezpečnostného manažéra.

Odborná sp6sobilosť na výkon činností havného usDoriadateTa a bezpečnostného manažéra sa zfskava
absolvovaním cdbornej rínravv a úspešným vykonaním skúškv a preukazute sa osvedčením hlavrého
sconiadatea a bezpečrostného manažéra.

Ocioorná pripra‘a ob3ane teo.reti:KŮ prpravu a n Kt1cK0 pcprav. zameranú na zis<anie . ecu ust
o: CL a zručr oot( v týchto coast sun,

- právna úprava súvisiaca s organizovanim podujarĺ,
- verbálna a neverbálna komunikácia,
- zákiadné veoomosti a praktické zručnosti potrebné nre poskytnuzie prvej pomoci,
- základné vedornosni a praktické zručnosti potrelDne pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
- praktické riešenie núdzových situácil a modelových situádií.

Skúška sa SKIadJá z písomnej časti vo form :o:u a ústner častk Ústna čast skúšky sa vykonáva až po
úspešnom absolvovaní pisornnej časti pred komisiou. krore členov vvmenúva a odvoláva národný športový zváz.
Členmi komisie sú príslušník Policajn€hc zboru, zástupca obce a zásrupca národného Športového zvázu,
pripadne ďalšie odborne spósobilé osoby.

Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa
a bezpečnostného manažéra.
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“ ško ee : mČce p.inco vp 1eOm crce p!inäškv, n: otnj S o:a.š:n :t
a na :: s:ane S oeskéhc ťha:cr1nZ‘vázo vvtuoasfzsk. si0šR iCmožné D:5 Sa aj pisorrnoL: OrikáŠkOLJ zaslanou na adreso Slovenského h:tc•a1ového ZVáZLI, :tČká cesta100, 82 01 Braslava. Prihláškv ecž e nonávat V :errSnc co 72. 2W6. 2scmná na odboa skúšku hl.a‘ťia“o usooriacIateIa oosah‘..: e

a ierio Ö [orie:V sko.
dátum r.a‘oc:erža.

c) an:e. :r;ac ono v:, aer‘ ohdocnéhc poLn.,
na LČEV auburne) phpravy.

e) poce rckov praxe apocace V podiel‘an‘ sa na organizovan ncu(aL

Skolene ako aj skúškv h<avného osporadatela a bzoečnostnéhu rčnažé‘a 52 skutcčia v dňoch 23. —24. fehruára 2016v NIC Senec na fLtbaiovom šuadióne).

za odoc.-n2 púravt e 5300 E
V e :akrroiá :rcr.a orava v rozsano dvoch yv čovlcch dni, vvonanie skúšky a vydarae DIV
odboroej spčsohhot

Na záver uoozorňujeme, že odborná soósobflosť hlavného usco1adaeľa a 0 ostného manažéra saopakovane overuje po uplynutí štyroch rokov odo dňa vycllrHa csvedčenia.

V prípade akýchKovek otázok, rykajúcich sa organ:zácie odbornej pr‘pravy, .móžere %tdyoI‘e;. Kontaktovathezpečnostného manažéra SEZ Mgr. Peter France, tel. kona« ĺ20h030 alebo 0902937 018, mail:peterfrance@futbalsfz.sk.
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Jozef Kliment
Generálny sekrezár SF7
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