Komisia delegátov Slovenského futbalového zväzu
Tomášikova 30/C, 821 01 Bratislava

V Bratislave, 21.06.2021
Určené pre:
Sekretári RFZ / ObFZ
Predsedovia KR RFZ / ObFZ
Delegáti SFZ / RFZ / ObFZ

Vec: Oznámenie o konaní licenčných seminárov pre získanie, resp. predĺženie licencie A - Delegáta
zväzu v roku 2021 (2 termíny).
Komisia delegátov SFZ oznamuje záujemcom o získanie licencie delegáta zväzu licencie „A“, že:
• na pripravovaný Licenčný seminár ( prezenčná časť ) odbornej prípravy Delegáta zväzu –
licencia A, ktorý je plánovaný na 24.7.2021 v Košiciach ( VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice ) sa
bude dať prihlásiť iba do 28.6.2021
• na pripravovaný Licenčný seminár ( prezenčná časť ) odbornej prípravy Delegáta zväzu –
licencia A, ktorý je plánovaný na 31.7.2021 v Nitre ( Hotel Agroinštitút, Akademická 4, 949 01
Nitra ) sa bude dať prihlásiť iba do 4.7.2021
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese člena KD Jaroslava Švarca: jsvarc238@gmail.com
K účasti na seminár je potrebné na zverejnenú emailovú adresu zaslať záväznú prihlášku (vyplnený
formulár) a zároveň najneskôr do uvedeného termínu uhradiť účastnícky poplatok vo výške 50,- €.
Platbu je potrebné uskutočniť na nasledovné číslo účtu:
SK79 1100 0000 0026 1079 9963 (do poznámky je potrebné uviesť meno prihláseného účastníka).
Až zaslaním záväznej prihlášky a zaplatením poplatku sa považuje účasť na seminári za záväznú. Po
ukončení prihlášok sa platba nevracia, aj keď sa účastník na seminár nedostaví.
Na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov
si môže záujemca stiahnuť príslušné formuláre.
Súčasní delegáti si prinesú na seminár potvrdenie o absolvovaní prípravy delegáta z pravidiel futbalu,
ktoré im vydá príslušná komisia rozhodcov.
Noví záujemcovia o licenciu musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, lekárske
potvrdenie o zdravotnom stave a doklad (kópiu) o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( vyžaduje sa
minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou).
Ukončenie termínu prihlášok je limitované začiatkom dištančnej formy vzdelávania, kedy budú
prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané pokyny, ako aj študijné materiály k seminárom.

S pozdravom

Mgr. František Košičár
predseda KD SFZ

