
 

 

 
Zväz slovenského lyžovania, o.z. vyhlasuje verejné výberové konanie na pracovnú pozíciu 

 

Športovo-technický riaditeľ alpských disciplín  
 

Miesto výkonu práce:  Sekretariát ZSL, Bratislava a variabilne podľa pokynu  
    zamestnávateľa (z domu, v teréne, na podujatí a pod...) 
Druh pracovného pomeru:  plný úväzok v pracovno-právnom vzťahu 
Termín nástupu:   ihneď, dohodou 
Ponúkaná cieľová mzda (brutto mesačne):  dohodou 
 
Informácie o pracovnom mieste 
Športovo-technický riaditeľ je podľa organizačnej štruktúry ZSL zodpovedný Výkonnému 
výboru ZSL a manažérovi sekcie alpských disciplín. Alpské disciplíny ZSL zahrňujú odvetvia 
zjazdového lyžovania, lyžovania na tráve, rýchlostného lyžovania a alpského telemarku. 
 
Náplň práce: 
 

• vytvárať koncepciu a stratégiu rozvoja a samotnej športovej činnosti v alpských 
disciplínach,  

• navrhovať zaraďovanie športovcov do reprezentačných štruktúr v lyžovaní, do 
rezortných športových centier, do účelových rozvojových programov vrcholového 
športu, 

• koordinovať a riadiť jednotlivé reprezentačné družstvá v rámci centrálneho systému 
reprezentácie SR a štátneho záujmu v lyžovaní, 

• koordinovať a zabezpečovať komplexnú činnosť RD družstiev (obsadenie, účasť na 
súťažiach, výcvikové tábory, zabezpečovať oponentúry RTP, diagnostiku, 
materiálno technické vystrojenie a vybavenie),  

• kontrolovať a zabezpečovať plnenie zmlúv o reprezentácii a plnenie partnerských 
zmlúv ZSL členmi reprezentácie. 

• koordinovať odborné vzdelávanie športových odborníkov v alpských disciplínach 
a poskytovať súčinnosť v rozvoji metodiky výuky a športovej prípravy v alpských 
disciplínach, 

• koordinovať domáci kalendár podujatí s medzinárodným kalendárom podujatí, 
• pripravovať rozpočtové podklady finančného zabezpečenia reprezentácie a riadiť 

ekonomiku čerpania pridelených finančných prostriedkov,  
• byť nápomocný reprezentačným trénerom zodpovedným za vyúčtovanie 

pridelených finančných prostriedkov, 
• poskytovať súčinnosť v oblasti PR, zabezpečovať informačný obsah a koordinovať 

jeho zverejnenie. 
 



 

 

 
Požiadavky na kandidáta: 
 
Vzdelanie:  Stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa 

 v odbore šport  alebo manažment, 
 
Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne, iné znalosti sú výhodou, 
 
Vodičský preukaz: B, 
 
Odborné znalosti: skúsenosti s riadením športovej činnosti skupiny a viacerých skupín, 
   znalosť športových predpisov FIS, znalosť metodiky výuky lyžovania a 
   prípravy vrcholových športovcov, základy psychológie, základné 
   právne a ekonomické povedomie. 
 
Počítačové znalosti: Microsoft Excel (pokročilý), Microsoft Outlook (pokročilý), Microsoft 
   Word (pokročilý), online komunikačné platformy (MS Team, Zoom, 
   Skype a pod.) 
 
Osobnostné zručnosti: zodpovednosť, samostatnosť, pozornosť na detail, znalosti  
      argumentačných techník, komunikatívnosť, empatické   
      vystupovanie, schopnosť riešiť úlohy v časovom limite a pod  
      stresom, vysoký stupeň flexibility. 
 
Práca zahrňuje aj činnosti vykonávané cez víkend. 
 
Informácie o výberovom konaní:  
V prípade, že sa zaujímate o uvedenú pozíciu, zašlite svoj životopis, prehľad skúseností, 
odborných zručností a motivačný list na sekretariat@zsl.sk  prípadne poštou  Zväz 
slovenského lyžovania, o.z., Páričkova 27, 821 08 Bratislava do 21. 10. 2021 vrátane. 
 
Samotné výberové konanie bude organizované v mesiaci november ako osobná prezentácia 
jednotlivých kandidátov.  
 
 
Výkonný výbor ZSL 
 
Ján Krajčík, prezident 
Jana Palovičová, viceprezident 
Martin Paško, 3. člen 
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