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Slovenská plavecká federácia, o. z., 
 

VYHLASUJE 

 

Výberové konanie na obsadenie pozície 

Reprezentačný tréner pre umelecké plávanie SPF 

 
Kvalifikačné predpoklady: 

• Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou  

• Vysokoškolské vzdelanie so športovým alebo psychologickým zameraním výhodou 

• Kvalifikácia trénera umeleckého plávania min. 4 triedy  

• Viacročná trénerská prax s pretekármi seniorských i juniorských kategórií získaná v priebehu 

posledných 10 rokov 

• Vodičský preukaz skupiny „B“   

• Znalosť anglického jazyka – B1 

• Nadšenie a chuť vybudovať kvalitný národný tím 

• Ochota školiť a vychovávať kvalitných slovenských trénerov pre kluby 

• Pokojný a vyrovnaný prístup 

• Silný zmysel pre fair-play  

 

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady: 

• všeobecný prehľad o športe synchronizované plávanie, dobrý prehľad v oblasti pravidiel a 

predpisov FINA z oblasti umeleckého plávania, predchádzajúce trénerské alebo manažérske 

skúsenosti z oblasti športu, ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet) 

na užívateľskej úrovni,  

• organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči záťaži, schopnosť riešiť 

konfliktné situácie, schopnosť aplikovať najnovšie poznatky a informácie o plaveckom športe. 

 

Náplň práce 

• Pripravuje plány práce pre seniorskú a juniorskú (všetky kategórie) reprezentáciu na roky 2022-

2026 

• Pripravuje alebo zabezpečuje prípravu choreografií reprezentačných družstiev a jednotlivcov 

• Vedie tréningy reprezentácie a rozvíja talent jednotlivých reprezentantov/tiek  

• Navrhuje účasť a nominácie reprezentantov na reprezentačné akcie (vrcholné súťaže, nominačné 

súťaže, tréningové kempy a pod.) 

• Navrhuje ciele a úlohy, súťažné disciplíny a ich obsadenie,  

• Navrhuje nominácie na domáce a zahraničné podujatia  

• Poskytuje odborné vedenie a konzultácie trénerom na klubovej úrovni 

• Spolupracuje so sekciou umeleckého plávania na príprave koncepcie rozvoja umeleckého 

plávania na Slovensku na najbližšie 4 roky 
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• Spolupracuje s manažérom reprezentácie, s asistentom reprezentácie a asistentami 

reprezentačného trénera a spolupodieľa sa na príprave materiálov predkladaných na rokovanie 

orgánov SPF 

• Aktívne komunikuje so zástupcom umeleckého plávania v Rade SPF, predkladá návrhy na 

vzdelávacie akcie a zúčastňuje sa na vzdelávacích projektoch organizovaných SPF. 

 

 

Druh pracovného pomeru: 

Pracovný pomer podľa Zákonníka práce, pracovný čas 40 hod./týždeň 

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s následným predĺžením alebo zmenou na dobu neurčitú  

 

Mzdové podmienky (brutto): 

Od 1350 EUR/mesiac  

 

Predpokladaný termín nástupu: ihned 

  

Miesto výkonu práce: Slovenská republika, hlavné miesto výkonu práce: Bratislava 

 

 Zoznam požadovaných dokladov: 

• Písomná žiadosť kandidáta o zaradenie do výberového konania na reprezentačný tréner pre 

umelecké (synchronizované) plávanie. 

• Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní. 

• Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o získanej trénerskej 

kvalifikácii 

• Profesijný štruktúrovaný životopis, prípadne aj v oblasti športu. 

• Výpis z registra trestov /nemusíte predkladať, ak ste registrovaný ako športový odborník v 

zdrojovej evidencii SPF/. 

• Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Doručenie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 

• 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 
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