
 

Výberové konanie na odborného zamestnanca - hlavný tréner  
 

Slovenská lyžiarska asociácia  vyhlasuje výberové konanie na odborného zamestnanca  pre starostlivosť o 

národné lyžiarske tímy mládeže a talentovanej mládeže - U21 pre Centrum talentovanej mládeže 

Miesto výkonu práce: dohodou 

Termín nástupu: dohodou  

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, mandátna zmluva 

Minimálne požiadavky:  

• VŠ vzdelanie - tréner zjazdového lyžovania najvyšší stupeň, alebo tréner zjazdového lyžovania 

najvyššieho vzdelania/stupňa (podľa krajiny pôvodu), 

• min. 10 roky praxe, v odbore zjazdové lyžovanie a vedenie juniorských resp. dospelých družstiev  

• skúsenosť z vedenia národných reprezentačných  družstiev  resp. regionálnych národných  družstiev 

 v zjazdovom  lyžovaní  

• jazykové znalosti - znalosť anglického jazyka na úrovni B   – samostatný  používateľ,   

• Vodičský preukaz: B 

Ďalšie požiadavky:  

• prehľad o aktuálnom vývoji  techniky zjazdového lyžovania vo svete  

• prax a skúsenosti  s pracou s mládežou U 21 a, alebo dospelých v zjazdovom lyžovaní  

 príprava plánu športovej prípravy a harmonogramu účasti na pretekoch (kondičná a technická 

príprava , hodnotenie výkonnosti , reporting )  

 realizácia plánu športovej prípravy a pretekov 

• skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce, skúsenosti s plánovaním tréningového procesu  

Výhodou je : 

• znalosť ďalšieho jazyka , nemecky alebo francúzsky  

• znalosť materiálov v lyžovaní, voskov a pod., servis  lyží. 

• ďalšie vzdelanie zamerané  na  šport napr.: kondičný tréner , fyzioterapeut, športový psychológ 

a pod. .... 

• práca s pretekárom, účastníkmi  na súťaže SP,MS,OH . 

PRACOVNÁ NÁPLŇ:  

• Vedenie  a realizácia športovej prípravy tímov U 21 

• Príprava plánu prípravy a jeho rozpočtu pre tímy U21 a jeho manažovanie  

• Účasť s tímom  na národných  a medzinárodných pretekoch.  

• Športový manažment tímu  zameraný na rozvoj lyžiarskej techniky mládeže U21  . 

• Zodpovednosť  pri plnení  stanovených cieľov tímov U21  

• Medzinárodná spolupráca s ďalšími tímami  .  

• Logistika pre tímy U21 .  

Ponúkaný plat: odmena  od 2500,-€ mesačne podľa praxe a úrovne zručností  

Finálna odmena  pre vybraného kandidáta bude reflektovať komplexné zhodnotenie kandidáta, jeho 

schopností a doterajších pracovných skúseností.  

Životopis a krátky motivačný list posielajte so súhlasom o ochrane osobných údajov do 29. 3. 2019 na  

adresu: 

Slovenská lyžiarska asociácia,  Karpatská 15, 058 01 Poprad –Slovensko, 

alebo na  e-mail: info@slovak-ski.sk  

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Vybraným uchádzačom SLA zašle vyjadrenie do 08.04.2019. SLA si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z 

prihlásených  kandidátov. 

SLA nie je povinná uzavrieť pracovnú, alebo mandátnu  zmluvu s žiadnym prihláseným uchádzačom vo 

výberovom konaní. 

 

Patrik Dluhoš 

Poverený koordinátor projektu 
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Výberové konanie na odborného zamestnanca - asistent trénera  
 

Slovenská lyžiarska asociácia  vyhlasuje výberové konanie na odborného zamestnanca  pre 

starostlivosť o národné lyžiarske tímy mládeže a talentovanej mládeže - U21 pre Centrum 

talentovanej mládeže 

Miesto výkonu práce: dohodou 

Termín nástupu: dohodou  

Druh pracovného pomeru:  mandátna zmluva 

Minimálne požiadavky:  

• tréner zjazdového lyžovania min.2-3. trieda (podľa kategorizácie vzdelania v danom štáte) 

• min. 2 roky praxe, v odbore zjazdové lyžovanie ako tréner  skúsenosti s prácou s juniorským  

tímom v zjazdovom  lyžovaní  

•  znalosť anglického jazyka na úrovni B   – samostatný  používateľ   

•  vodičský preukaz: B 

Ďalšie požiadavky:  

• prehľad o aktuálnom vývoji  techniky zjazdového lyžovania vo svete  

• prax a skúsenosti  s pracou s mládežou v zjazdovom lyžovaní (práca pri plánovaní športovej 

prípravy a  pretekov)  

Výhodou je : 

• znalosť ďalšieho jazyka , nemecky alebo francúzsky na úrovni  B1- samostatný používateľ 

• znalosť materiálov v lyžovaní, voskov a pod., servis  lyží. 

• ďalšie vzdelanie zamerané  na  šport napr.: kondičný tréner , fyzioterapeut, športový 

psychológ a pod. .... 

PRACOVNÁ NÁPLŇ:  

•  Manažovanie  športovej prípravy v  tíme zameranej na rozvoj mládeže v kategórii U 21 na 

základe plánu navrhnutého hlavným trénerom a  v spolupráci s hlavným trénerom  . 

• účasť s tímom  na národných  a medzinárodných pretekoch 

• Organizácia športovej prípravy tímu v spolupráci s hlavným trénerom   

• Medzinárodná spolupráca s ďalšími tímami .  

• Logistika realizačného tímu na základe plánu navrhnutého hlavným trénerom .  

Ponúkaný plat: odmena  od 1500,-€ mesačne podľa praxe a úrovne zručností . 

Finálna odmena  pre vybraného kandidáta bude reflektovať komplexné zhodnotenie kandidáta, jeho 

schopností a doterajších pracovných skúseností.  

Životopis a prípadne krátky motivačný list posielajte so súhlasom o ochrane osobných údajov  

 do 29. 3. 2019 na  adresu: 

Slovenská lyžiarska asociácia,  Karpatská 15, 058 01 Poprad - Slovensko, 

alebo na  e-mail: info@slovak-ski.sk  

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

Vybraným uchádzačom SLA zašle vyjadrenie do 08.04.2019. SLA si vyhradzuje právo nevybrať 

žiadneho z prihlásených  kandidátov. 

SLA nie je povinná uzavrieť pracovnú, alebo mandátnu  zmluvu s žiadnym prihláseným uchádzačom 

vo výberovom konaní. 

 

 

Patrik Dluhoš 

Poverený koordinátor projektu 
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Výberové konanie na odborného zamestnanca – manažér  
 
Slovenská lyžiarska asociácia  vyhlasuje výberové konanie na odborného zamestnanca  pre 
starostlivosť o národné lyžiarske tímy mládeže a talentovanej mládeže - U21 pre Centrum 
talentovanej mládeže 
Miesto výkonu práce: dohodou 
Termín nástupu: dohodou  
Druh pracovného pomeru: HPP, alebo mandátna zmluva 
Minimálne požiadavky:  
• Stredoškolské min. 4 roky praxe, v odbore športu  
• jazykové znalosti - znalosť anglického jazyka na úrovni C1 – skúsený používateľ  ,   
Výhoda je:  

 Znalosť ďalšieho  jazyka:  nemecký alebo francúzsky na úrovni  B1- samostatný používateľ 

 (viac informácií https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-sk.pdf),  
• počítačové znalosti - Microsoft Word - pokročilý používateľ; Microsoft PowerPoint – 

používateľ; Microsoft Excel - používateľ  
Ďalšie požiadavky:  

• prehľad o aktuálnom vývoji  v lyžiarskom svete  
• skúsenosti s realizáciou projektov pre reprezentačne družstvá  v športe  (príprava 

žiadostí, správ, realizácia projektového plánu),  
• skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce, skúsenosti s plánovaním md  
• dobré prezentačné a komunikačné zručnosti.  

PRACOVNÁ NÁPLŇ:  
• Manažovanie  realizačných tímov pri športovej príprave . 
• Manažovanie  rozpočtov tímov  
• Kontrola, reporting . 
• Tvorba návrhov, koncepcií a projektov v oblasti športu.  
• Vyhľadávanie dodávateľov materiálov pre realizačné tímy atď .  
• Medzinárodná spolupráca a spolupráca s národnými inštitúciami a ďalšími organizáciami.  
• Logistika realizačných tímov.  

 
Ponúkaný plat: odmena od 1250€ mesačne podľa praxe a úrovne zručností (odmeňovanie podľa 
Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v znení Zákona č. 388/2018 Z. z. a zákona č. 354/2018 Z. z.  
Finálna mzda pre vybraného kandidáta bude reflektovať komplexné zhodnotenie kandidáta, jeho 
schopnosti a doterajšie pracovné skúsenosti. 
Životopis a prípadne krátky motivačný list posielajte so súhlasom o ochrane osobných údajov  

do 29. 3. 2019 na  adresu: 
Slovenská lyžiarska asociácia,  Karpatská 15, 058 01 Poprad - Slovensko, 
alebo na  e-mail: info@slovak-ski.sk  
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
Vybraným uchádzačom SLA zašle vyjadrenie do 08.04.2019. SLA si vyhradzuje právo nevybrať 
žiadneho z prihlásených  kandidátov. 
SLA nie je povinná uzavrieť pracovnú, alebo mandátnu  zmluvu s žiadnym prihláseným uchádzačom 
vo výberovom konaní. 

 
Patrik Dluhoš 

Poverený koordinátor projektu 
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