Bratislava, 22.04.2022

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:
Termín nástupu:
Druh pracovného pomeru:
Platové podmienky:

dohodou
dohodou
hlavný pracovný pomer formou mandátnej zmluvy
dohodou

Minimálne požiadavky:
• odborná spôsobilosť: tréner alpských disciplín alebo preukázateľná prax
v odbore zjazdové lyžovanie,
• jazykové znalosti: AJ komunikatívna plynulá 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,
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Pracovná náplň:
• navrhovať športové ciele jednotlivcov a podielať 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 (videoanalýza, sledovanie
metodických trendov, koučovanie a pod...),
• spolupracovať pri tvorbe metodiky s príslušným oddelením ZSL.
Životopis a motivačný list zašlite do 1. 5. 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 6.5.2022.
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Bratislava, April 22, 2022

Special Assistant Coach
Ski Association of Slovakia, Alpine department, issues this procedure for hiring a
professional to handle the position of the Special assistant coach for national juniors
team alpine.
Place of work:
Start date:
Type of employment:
Renumeration:

by agreement
by agreement
full time contractual assignment
by agreement

Minimal requirements:
• special education: certified instructor alpine or proven experience track
record in the field of alpine skiing,
• language skills: fluent English,
• driving license: B,
• computer skills: Microsoft Office basic (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
• clean crime record.
Additional requirements:
• sufficient know-how about the current trends and development in the field
of alpine skiing,
• proven track record within alpine youth environment,
• ability to develop and produce team training schedules (fitness, technical
training, performance analysis and evaluation, budgeting and reporting),
• knowledge on international alpine training environment opportunities to
sufficiently schedule team training options,
• upper level ski preparation skills and up-to date wax techniques,
• detail understanding of the FIS procedures and international competition
rules.
Additional valuable skills and experiences:
• knowledge on fitness, physiotherapy or the sports psychology,
• personal track record proving assignments with WC, WCH or WOG teams,
• management and organizational skills necessary to coordinate activities and
logistics of the assigned team,
• positive sport development and high performance attitude,
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Job description:
• develop individual athletes´ perfomance targets and provide assistance to
fulfill them,
• develop and produce individual athlete´s training schedules as well as team
schedules,
• develop budgets and manage finances assigned to the particular team,
• perform team training and manage team members competition participation,
• ensure team logistics,
• support the development of individual athlete´s skiing skills (videoanalysis,
monitoring of trends, performance couching, etc...).
• provide the cooperation for the alpine skiing methodics development.
Send your CV and the motivation letter no later than May 1, 2022, to the e-address:
sekretariat@zsl.sk

By sending a CV and the motivation letter, the candidate agrees to the use of his /
her personal data for the purposes associated with the selection procedure.
Send the originals to the postal address:
Ski Association of Slovakia
Galvaniho 16617 / 17A
821 04 Bratislava, Slovakia
Ski Association of Slovakia will respond with the invitation to a personal meeting
to the selected candidates only, no later than May 6, 2022.
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