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Výberové konanie na pozície 

reprezentačných trénerov vo vodnom póle  

pre juniorské a seniorské kategórie na rok 2020-2024 
 

 

Mužská kategória: 
1. kategória seniorov  

zmluvné obdobie: Olympijsky cyklus: október 2020 – OH Paríž 2024 

 

2.  kategória juniorov do U20 

zmluvné obdobie: Olympijsky cyklus: október 2020 – OH Paríž 2024 

 

3. kategória juniorov do U16 

zmluvné obdobie: Olympijsky cyklus: október 2020 – OH Paríž 2024 

  

 

 

  Ženská kategória: 
1. kategória seniorky 

zmluvné obdobie: Olympijsky cyklus: október 2020 – OH Paríž 2024 

 

2.  kategória junioriek do U20 

zmluvné obdobie: Olympijsky cyklus: október 2020 – OH Paríž 2024 

 

3. kategória junioriek do U16 

zmluvné obdobie: Olympijsky cyklus: október 2020 – OH Paríž 2024 

 

Zoznam požadovaných dokladov a kritériá pre zaradenie do výberového konania: 

 podanie prihlášky k stanovenému termínu s uvedením kategórie o ktorú má uchádzač záujem 

 predloženie dokladu o trénerskom vzdelaní, minimálne II. kvalifikačný stupeň (kópia) alebo 

ekvivalent zahraničnej kvalifikácie, 

 predloženie prehľadu o doterajšej trénerskej praxi a výsledkoch trénerskej práce – trénerský 

životopis, 

 predloženie koncepcie družstva na zmluvné obdobie,  

 predpokladané sú komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť anglického jazyka výhodou 

 
 

 

Dátum doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 

Najneskôr  25. september  2020 

 Poštou, v obálke s označením „Výberové konanie VP“, na adresu: Slovenská plavecká 

federácia, Za kasárňou 1, Bratislava 831 03 
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 Osobne, v obálke s označením „Výberové konanie VP“, na sekretariát SPF: Slovenská 

plavecká federácia, Za kasárňou 1, Bratislava 831 03 

 Elektronicky na e-mail: kunikova@swimmsvk.sk alebo gyurcsi@swimmsvk.sk s vyžiadaním 

si potvrdenia o doručení 

 

Rozhodnutie bude oznámené po schválení Sekcie VP a následne Radou SPF. 

Bližšie informácie: 

Martina Kuniková ( 0917 534 745)  alebo Gejza Gyurcsi (0915 595 101)   
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