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Slovenská plavecká federácia, o. z., 

 
VYHLASUJE 

 

Výberové konanie na obsadenie pozície 
asistent reprezentačného trénera juniorov SR v plávaní  

 
Náplň práce 

● Úzka spolupráca s reprezentačným trénerom juniorskej reprezentácie a manažérom 
reprezentácie.  

● Spolupráca s reprezentačným trénerom juniorskej reprezentácie na vytvorení 
dlhodobejšieho širšieho trénerského tímu pre kategóriu juniorov. 

● Spoluzodpovednosť za organizáciu akcí juniorov vyplývajúcich z aktuálneho Plánu 
práce.  

● Aktivna spolupráca na príprave a organizácii akcií juniorskej rperezentácie.  
● Spolupráca na propagácii juniorskej reprezentácie v médiach SPF. 
● Priebežné vytváranie príjemnej a bojovej atmosféry  v tíme junirskej reprezentácie. 

 
Druh pracovného pomeru: 
Dohoda o pracovnej činnosti. 
 
Mzdové podmienky (brutto): 
400 EUR/mesiac (+60EUR/deň v prípade fyzickej účasti na reprezentačných akciách). 

 
Termín nástupu: 1. 3. 2022 
  
Kvalifikačné predpoklady: 
• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 
• tréner plávania minimálne III. kvalifikačného stupňa 
• trénerská prax v plaveckom športe minimálne 3 roky 
• vodičský preukaz skupiny „B“   
 
Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: 
● všeobecný prehľad v plaveckom športe, 
● skúsenosť s tréningovým procesom juniorských reprezentantov (vlastných 

zverencov)  
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● organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči záťaži, 

schopnosť aplikovať najnovšie poznatky a informácie do metodickej a trénerskej 
praxe v slovenskom plaveckom športe. 

 
Zoznam požadovaných dokladov: 
● Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu reprezentačný 

tréner juniorskej reprezentácie  
● Kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní. 
● Profesijný štruktúrovaný životopis, vrátane prehľadu trénerskej, prípadne i 

manažérskej praxe, prípadne publikačnej činnosti v oblasti športu. 
● Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
● Predstava obsahovej činnosti reprezentačného družstva juniorov na obdobie do 

roku 2024 v rozsahu maximálne 2 strán formátu A4. 
 
Dátum doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
Najneskôr 22. 1. 2022 do 14.00 

● Poštou, v obálke s označením „Výberové konanie“, na adresu:   Slovenská 
plavecká federácia, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 

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

● Elektronicky na e-mail:    
prezident@swimmsvk.sk, 
gen.sekretar@swimmsvk.sk, 
havrlant@swimmsvk.sk 
 

Termín osobného pohovoru sa uskutoční dňa 22.2.2022 (utorok) približne o 09:00 
hod. na Sekretariáte SPF alebo formou online stretnutia cez aplikáciu ZOOM. 
Záujemcovia o výberové konanie budú e-mailom oboznámení o presnom termíne. 
 
Výberová komisia: 
Mgr. Ivan Šulek - prezident SPF 
PeadDr. Karel Procházka – viceprezident SPF pre plávanie 
Ivana Lange – generálny sekretár SPF 
Mgr. Roman Havrlant – manažer reprezentácie SR 
Mgr. Dagmar Krausová – člen Rady/ člen sekcie  
 


