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VZDELÁVANIE VEDÚCICH DRUŽSTVA 

A UDEĽOVANIE LICENCIÍ 

(súťažná smernica) 

   

   

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1.1.   

Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) na základe § 16 ods. 2 písm. i) zákona č. 440/2015 

Z. z. zabezpečuje odbornú prípravu pre svojich športových odborníkov – vedúcich družstva, 

ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť k činnosti vedúceho družstva v súťažiach 

SZFB. 

1.2.   

Odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti 

vedúci družstva na základe § 85 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. zabezpečuje SZFB.   

1.3.   

Po úspešnom ukončení odbornej prípravy, poskytnutej SZFB, absolvent dostane Osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti vedúci družstva. Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na výkon odbornej činnosti vedúci družstva vydáva Ligová komisia (ďalej "LK“) 

SZFB.    

1.4.   

Na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti vedúci družstva, 

po úspešnom ukončení odbornej prípravy poskytnutej SZFB, LK SZFB zapíše vedúceho 

družstva do Informačného systému športu („ďalej ISŠ“).  

 

Článok 2 

Podmienky pre prijatie na odbornú prípravu 

2.1.   

Podmienky pre prijatie na odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

odbornej činnosti vedúci družstva sú:   

1) preukázanie svojej bezúhonnosti, v zmysle § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 440/2015 Z. z.,   

2) riadne vyplnenie prihlášky do SZFB (ak záujemca nie je členom SZFB),   

3) v čase odbornej prípravy mať minimálne 18 rokov.    

 

Článok 3 

Podmienky pre udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

3.1.   

Podmienkou pre udelenie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

vedúci družstva je úspešné absolvovanie odbornej prípravy.  Odborná príprava pozostáva zo 

samoštúdia a úspešného absolvovania písomného testu.   

 

Článok 4 

Udeľovanie licencií vedúcich družstiev 

4.1.   

Licenciu vedúceho družstva vystavuje LK SZFB po prijatí Zoznamu vedúcich družstiev klubu. 

4.2.   
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Kluby sú povinné pred začiatkom sezóny zaslať na korešpondenčnú adresu SZFB, alebo 

mailovú adresu szfb@szfb.sk Zoznam vedúcich družstiev klubu s menami a údajmi osôb, 

ktoré budú plniť funkciu vedúcich družstiev v klube v danej sezóne. 

 

Článok 5 

Platnosť a predĺženie rozhodcovských licencií 

5.1.   

Za nadobudnutie licencie je považovaný dátum odoslania Zoznamu vedúcich družstiev  klubu 

na korešpondenčnú adresu SZFB, alebo na mailovú adresu szfb@szfb.sk.  

5.2.   

Licencia je platná vždy do 30.6. kalendárneho roku. 

     

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

6.1.    

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. 

septembra 2019.  
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