
Kandidát:  

Mgr. Júlia Kertésová 

Som bývalou plavkyňou a reprezentantkou SR, v rokoch 1990-2000 som pôsobila 
v plaveckom klube UK Bratislava, zároveň som hosťovala v rakúskom klube SV 
Schwechat a SV Krems. V rokoch 1994-2000 som reprezentovala SR. Pochádzam 
z trénerskej a plaveckej rodiny, obaja rodičia sú tréneri plávania. Po skončení 
strednej školy som sa venovala štúdiu manažmentu na fakulte UK Bratislava a Uni 
Wien. V roku 2009 som úspešne ukončila VŠ, odbor Manažment- Marketing UK 
Bratislava. Po skončení vysokej školy som nastúpila do bankového sektoru. Od roku 
2009- 2019 som bola zamestnancom Tatra Banky, na pozícii obchodný manažér. 
V rokoch 2009-2019 som absolvovala viacero certifikovaných školení so zameraním 
na koučing zamestnancov, vedenie tímu, motivačné a obchodné školenia. V roku 
2013 sme s mojím otcom Geraldom Svobodom založili plavecký klub PK Azeta o.z, 
kde pôsobím ako predseda a manažér klubu. Som tréner plávania II. kv. stupňa, 
rozhodca I. kv. stupňa, hovorím plynulo nemecky a pokročilo anglicky.  

V roku 2013 som sa vrátila po 13 rokoch opäť k plávaniu, tentoraz už nie ako 
športovec, ale ako tréner, manažér a zakladateľ plaveckého klubu. Práca pre deti 
a mládež ma napĺňa. Mojím cieľom je podporovať ich športový rast, ponúknuť im 
možnosť tráviť voľný čas zmysluplne, viesť plavcov od ich prvých začiatkov vo vode, 
až po dospelosť, sledovať ich úspechy v športe a byť ich súčasťou. V klube  
vytvárame plavcom podmienky,  nie len po športovej stránke, ale aj po osobnostnej,  
tak aby si pozitívny vzťah k športu preniesli aj do dospelosti. Organizujeme plavecké 
súťaže, sústredenia, v klubovom prostredí školenia trénerov.  

Mojou motiváciou je preniesť časť pracovných a osobných skúseností aj do pozície 
Viceprezidenta pre plávanie. Vytvoriť stabilný systém v riadení súťaží, podporiť prácu 
v kluboch, prácu s mládežou. Zabezpečiť školenia a vzdelávanie trénerov 
a rozhodcov, zabezpečiť plynulú a naplánovanú prácu s reprezentáciou. Nastaviť 
systém a spoluprácu medzi klubmi a federáciou na klubovej a žiackej, ale aj 
reprezentačnej úrovni. Podporujem možnosť otvorenej komunikácie a hľadania 
riešení, tak aby boli efektívne, zrozumiteľné a z ekonomickej stránky prijateľné. 

Ďakujem za podporu,  

Júlia   

 

 


