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Slovenská plavecká federácia, o. z., 
VYHLASUJE 

 Výberové konanie na pozíciu:  

Manažér rozhodcovských zborov vodného póla  

 
Pracovná náplň:  

● vytváranie nominácií rozhodcov na zápasy/turnaje  

●  aktívna komunikácia s rozhodcami  

●  organizácia seminárov, školení rozhodcov a aplikácia zmien pravidiel do praxe  

●  vzdelávanie a testovanie rozhodcov  

●  vedenie štatistík a evidencie nominovaných rozhodcov  

●  vydávanie zápisu manažéra rozhodcovských zborov vodného póla na pravidelnej 

báze  

 

Zoznam požadovaných dokladov a kritériá pre zaradenie do výberového 
konania:  

● písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 

● predloženie dokladu o rozhodcovskej kvalifikácii (v prípade ak je uchádzač 

registrovaný ako športový odborník SPF, uviesť do žiadosti registračné číslo bez 

potreby predkladania dokladu o rozhodcovskej kvalifikácii)  

● krátky životopis s prehľadom praxe v oblasti vodného póla 

● návrh pracovnej štruktúry s rozhodcovským zborom VP 

● rozhodcovská prax vo vodnom póle na domácej aj medzinárodnej úrovni (LEN, 

FINA) 

● prehľad o aktuálnom dianí vo vodnom póle 

● organizačné a komunikačné schopnosti 

 

Odmeňovanie na základe aktuálne platnej Smernice SPF o poskytovaní 
odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF  
 
Termín doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 

31.08.2022  
 

 Poštou, v obálke s označením „Výberové konanie MR“, na adresu:  

Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 1, Bratislava 831 03  

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

 Elektronicky na e-mail: gyurcsi@swimmsvk.sk s vyžiadaním si potvrdenia o doručení  
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Bližšie informácie a kontakt:  

Gejza Gyurcsi  

Sekcia vodného póla 

Tel: 0915595101 

Email: gyurcsi@swimmsvk.sk 
 

 

 

 

Termín osobného pohovoru sa uskutoční po dohode na Sekretariáte SPF alebo 

formou online stretnutia cez aplikáciu ZOOM. Záujemcovia o výberové konanie budú 

e-mailom oboznámený o presnom termíne. 
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