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SLOVENSKÝ   STOLNOTENISOVÝ   ZVÄZ 

SLOVAK TABLE TENNIS ASSOCIATION
                831 53  Bratislava,  Černockého  6,  Slovak  Republic 

tel. : + 421 2 4488 4042,  fax : + 421 2 4488 4042, e mail: sstz1@sstz.sk  

                                                                                                       
 
 

 

Bratislava, 16.9.2020 

 

                                             V Ý Z V A 
 

Slovenský stolnotenisový zväz vypisuje výzvu na školenie: 

 

Odborná príprava hlavných usporiadateľov a bezpečnostných 

manažérov 

 
Požiadavky pre uchádzačov: 

1. Záväzná prihláška  

2. Potvrdenie od lekára 

3. Prehlásenie o bezúhonnosti (vypísať a podpísať, nie je potrebné úradné 

potvrdenie) 

 

Školenie je určené pre všetkých, ktorí organizujú stolnotenisové turnaje – organizátori SP, 

SPM, krajské turnaje, atď. 

 

Požiadavka vychádza zo zákona č. 1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových 

podujatí a je v záujme SSTZ, aby na každom stolnotenisovom podujatí boli osoby definované 

zákonom.  

 

Náklady spojené so školením sú hradené SSTZ. (náklady na školenie, ubytovanie aj strava) 

 

 

Školenie je 2-dňové v termíne 4. a 5. október 2020 v priestoroch zasadačky SSTZ, 

Černockého 6, 831 53 Bratislava.  

 

Program školenia:  

Nedeľa 4.10.2020 

 8:30 – 9:00   Príchod a registrácia účastníkov 

 9:00 – 10:00   Právna úprava 

10:00 – 10:45       Celková organizácia podujatia 
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10:45 – 11:00   Prestávka 

11:00 – 12:00   Organizácia bezpečnosti podujatia SSTZ 

12:00 – 13:00   Obedná prestávka 

13:00 – 14:00   Zabezpečenie prvej pomoci  

14:45 – 15:00   Prestávka 

15:00 – 16:00   Verbálna a neverbálna komunikácia 

 

Pondelok 5.10.2020 

9:00 – 11:00  Testy (test pre hlavného usporiadateľa a test pre bezpečnostného    

manažéra) 

11:00 – 12:00   Vyhodnotenie testov 

12:00 – 14:00   Ústna skúška pred odbornou komisiou  

 

 

Maximálny počet uchádzačov je 30 osôb (minimálny 15). SSTZ si vyhradzuje právo pri 

vyššom počte účastníkov spraviť výber z uchádzačov.  

 

Záväznú prihlášku spolu s ostatnými náležitosťami Vás poprosíme poslať najneskôr do 

30.9.2020 mailom na hatalova@sstz.sk 

 

Podmienkou účasti je zaslanie všetkých dokumentov: záväzná prihláška, potvrdenie od 

lekára a čestného vyhlásenia o bezúhonnosti – poštou alebo scanom na mail 

hatalova@sstz.sk .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ivica Hatalová,v.r. 

                                                                                                          generálna sekretárka SSTZ   
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