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     Bratislava, 15.08.2022 

 
 

Odborný asistent trénera 
 
Zväz slovenského lyžovania o.z., Sekcia alpských disciplín, vyhlasuje výberové konanie na odborného 
zamestnanca – Odborný asistent trénera  pre národné družstvo juniorov v zjazdovom lyžovaní. 
 
Miesto výkonu práce:   dohodou 
Termín nástupu:   ihneď  
Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer formou mandátnej zmluvy do 30. 4. 2023 
Platové podmienky:   2000,- Eur/mesiac 
  
 
Minimálne požiadavky:  

• odborná spôsobilosť: tréner alpských disciplín alebo preukázateľná prax v odbore zjazdové 
lyžovanie,  

• jazykové znalosti: AJ komunikatívna schopnosť alebo NJ komunikatívna schopnosť,  
• vodičský preukaz: B, 
• znalosť práce s Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), 
• bezúhonnosť. 

 
Ďalšie požiadavky:  

• prehľad o aktuálnom vývoji  techniky a metodiky súťažného zjazdového lyžovania vo svete, 
• preukázateľná prax práce s mládežou v zjazdovom lyžovaní, 
• znalosť prípravy a návrhov harmonogramov športovej prípravy (kondičná a technická príprava, 

meranie a hodnotenie výkonnosti, rozpočtovanie a reportovanie), 
• znalosť medzinárodného športového prostredia v súvislosti s plánovaním tréningového 

procesu,  
• znalosť technickej prípravy lyží a použitia mazív, 
• znalosť FIS odborných predpisov a súťažných pravidiel. 

 
Doplnkové znalosti a vlastnosti, ktoré zvýhodňujú uchádzača: 

• znalosť problematiky kondičnej prípravy, fyzioterapie, alebo športovej psychológie, 
• preukázateľná prax so športovcami úrovne SP, MS alebo ZOH, 
• manažérske a organizačné zručnosti potrebné pre koordináciu činnosti a logistiku 

reprezentačných a výberových družstiev,  
• pozitívne nastavenie pri budovaní systému športu a propagácie ZSL, 

 
Pracovná náplň:  

• navrhovať športové ciele jednotlivcov a podieľať sa na ich plnení,  
• navrhovať a tvoriť harmonogram športovej prípravy družstva a jednotlivcov, 
• navrhovať rozpočet a riadiť pridelené finančné prostriedky družstva,  
• realizovať športovú prípravu družstva a súťažných vystúpení družstva, 
• zabezpečovať logistiku družstva v súlade s pokynmi nadriadeného,  
• rozvíjať lyžiarskej techniky členov tímu (video analýza, sledovanie metodických trendov, 

koučovanie a pod...), 
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• spolupracovať pri tvorbe metodiky s príslušným oddelením ZSL. 
 
Životopis a motivačný list zašlite do 25. 8. 2022 na emailovú adresu: sekretariat@zsl.sk 
Zaslaním životopisu a motivačného listu uchádzač súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre 
potreby spojené s výberovým konaním.  
 
Originál Vašej žiadosti zašlite na poštovú adresu: 
 
Zväz slovenského lyžovania o.z. 
Galvaniho 16617/17A 
821 04 Bratislava 
 
Vybraným uchádzačom Zväz slovenského lyžovania zašle pozvánku na osobné stretnutie najneskôr 
do 27.8.2022.  
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