ŠKOLENIE
Rozhodcov nohejbalu

Úvod:
Systém prípravy a vzdelávania trénerov a rozhodcov v Slovenskej nohejbalovej asociácii (ďalej len SNA)
je zabezpečovaný Výkonným výborom SNA– komisiou ŠTK.
Vzdelávanie prebieha podľa 3 - stupňovej kvalifikačnej stupnice, pričom kvalifikácia I. stupňa je
najnižšia úroveň a kvalifikácia III. stupňa je najvyššia úroveň.
Kvalifikačné stupne:
Rozhodca nohejbalu I. kvalifikačného stupňa
Rozhodca nohejbalu II. kvalifikačného stupňa
Rozhodca nohejbalu III. kvalifikačného stupňa
Podmienky získania kvalifikácie:
- dosiahnutie predpísaného veku - 18 rokov
- zaslanie prihlášky a zaplatenie účastníckeho poplatku
- účasť a absolvovanie kvalifikačného kurzu (školenia)
Školenia
Na získanie kvalifikácie rozhodca nohejbalu I., II. alebo III. kvalifikačného stupňa sa uskutočňujú školenia
v nasledujúcom rozsahu :
Rozhodca I. kvalifikačného
stupňa
rokov
školenia v rozsahu minimálne 15 hodín z toho :
5 hodín všeobecná časť
10 hodín
špeciálna
všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špeciálnej časti

- minimálny vek 18
- absolvovanie

- záverečná skúška zo

Rozhodca II. kvalifikačného
stupňa
stupňa s minimálne jednoročnou praxou
- absolvovanie školenia II. stupňa v rozsahu minimálne 30 hodín z toho
7,5 hodín všeobecná časť
22,5 hodín špeciálna
časť
všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špeciálnej časti
Rozhodca III. kvalifikačného
stupňa
stupňa s minimálne jednoročnou praxou
- absolvovanie školenia v rozsahu minimálne 40 hodín z toho:
10 hodín všeobecná časť
30 hodín špeciálna
časť
zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špeciálnej časti

- držiteľ kvalifikácie I.

- záverečná skúška zo

- držiteľ kvalifikácie II.

- záverečná skúška

SNA na základe uskutočneného školenia a výsledkov záverečnej skúšky vydá absolventom I. - III.
kvalifikačného stupňa doklad o odbornej spôsobilosti a to – LICENCIU rozhodcu v nohejbale- doklad
umožňujúci vykonávať rozhodcovskú činnosť v nohejbale Rozhodcovská licencia je platná po zaplatení
ročného poplatku licencie rozhodcu na kalendárny rok.
Podmienky na vykonávanie rozhodcovskej činnosti v SNA




platný preukaz rozhodcu – (účasť na ďalšom vzdelávaní organizovanom SNA alebo
medzinárodnou nohejbalovou organizáciou aspoň 1 krát za štyri roky)
zaplatený licenčný poplatok na príslušný rok
zaplatený členský poplatok SNA na príslušný rok

OZNÁMENIE:

Na
základe Plánu činnosti Slovenskej nohejbalovej asociácie na rok 2020 sa uskutoční školenie nových
rozhodcov I. kvalifikačného stupňa, ktoré v dňoch 21.-22. novembra 2020 usporiada Komisia ŠTK
v spolupráci s Výkonným výborom SNA. Školenie je určené pre nových rozhodcov a interimálnych
rozhodcov na získanie licencie rozhodcu v nohejbale. Hlavným cieľom školenia je účastníkov pripraviť pre
rozhodovanie v súlade s pravidlami UNIF a s novelizovanými pravidlami Hracieho poriadku SNA.
Termín školenia : 21.-22.11. 2020 od 09.00 hod.
Miesto školenia : Revúca, SOŠ ul. Gen. Viesta Tel.: +421 905362532
Mobil: +421 905362532
E- mail: kilik.jan61@gmail.com
V prílohách nájdete všetky informácie súvisiace sa s konaním školenia rozhodcov SNA pre rok 2020.
Prihláška na školenie rozhodcov SNA

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre SNA ( rozhodcovia )
Program školenia rozhodcov SNA

PRÍLOHA Č.1

PRIHLÁŠKA
Na vzdelávací program pre získanie kvalifikácie rozhodcu nohejbalu........stupňa – 1.
Meno a priezvisko, titul:
Tel. č. :
Dátum narodenia:

E-mail:
Rodné číslo:

Bydlisko (PSČ) :
Uveďte najvyššie ukončené školské vzdelanie:
a/iný typ vzdelania :
a/ stredoškolské s maturitou, vrátane nadstavbového (názov a sídlo školy):

b/ ak máte vysokoškolské vzdelanie, uveďte zameranie, názov a sídlo školy;
ak ste študentom FTVŠ UK, uveďte rok a zameranie štúdia; ak ste absolventom FTVŠ UK, uveďte rok ukončenia a študijný
program:

....................................................................................................................
Poplatok za celé štúdium je 20,0 €. Úhrada poplatku : na mieste školenia
Potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a k prihláške prikladám:
fotokópia najvyššieho ukončeného vzdelania ( stredoškolské, vysokoškolské )
Prehlasujem, že súhlasím s podmienkou účasti na všetkých prednáškach a praktických cvičeniach počas celej doby vzdelávacieho
programu (25% ospravedlnená neúčasť). V prípade, že tak nevykonám, súhlasím s ukončením štúdia, bez získania vzdelania
a bez vrátenia celého poplatku za štúdium.

Dátum:

Podpis uchádzača: ..............................................

Vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku s ďalšími prílohami posielajte na adresu:
Slovenská nohejbalová asociácia, Diaková 111, 038 02 Dražkovce resp. elektronicky na email: kovac@sportservice.sk

PRÍLOHA Č.2

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

Titul:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Slovenská nohebalová asociácia
Junácka 6
832 80 Bratislava

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v Slovenskej nohejbalovej
asociácii. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre
účely databázy rozhodcovského zboru SNA v zmysle Zák. č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

____________________________________

Podpis

PRÍLOHA Č.3

Program školenia (teoretická a praktická časť):

Sobota ( 21.11.2020)
9.00 – 10.00 hod. - príchod účastníkov školenia, ubytovanie
10.00

– privítanie účastníkov školenia predsedom ŠTK

10.15 – 16,45 hod. - prednáška 5 hod.
Ján Kilík ( 2 hod. ) :športová etika ,právo v športe , základy prvej pomoci
Ján Kilík ( 3 hod. ) : signalizácia rozhodcu, práva a povinnosti rozhodcov a delegátov stretnutí podľa
Hracieho poriadku SNA, výklad pravidiel nohejbalu
17,00 – 18,30 hod. – večera

Nedeľa ( 22.11.2020 )
07.30 - 08.00 hod. – raňajky
08.00 -17.00 hod. – praktická časť -rozhodovanie zápasov pod vedením licencovaných rozhodcov.
17,00- 18,00 hod - záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špeciálnej časti
SNA prepláca lektorom školenia všetky náklady spojené so zabezpečením školenia rozhodcov – cestovné,
stravné, ubytovanie a honoráre v rámci odprednášaných hodín.

Školení rozhodcovia majú v cene poplatku za školenie uhradený poplatok za získanie licencie, polokošeľu
s logom SNA a nápisom ROZHODCA a púzdro s kartičkami.
Náklady na cestu, ubytovanie a stravu si žiadateľ hradí sám. Ubytovanie je zabezpečené pri nahlásení vopred a stravova
okolitých ubytovacích zariadeniach.
Na školenie si prosím prineste: písacie pomôcky, športové oblečenie, športovú obuv, píšťalku , oficiálne
pravidlá nohejbalu UNIF,
Jozef Panica, predseda komisie ŠTK

V Diakovej 18.09. 2020

