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17. máj 2020 

 
Výberové konanie na pozíciu reprezentačného trénera pre športovú disciplínu športový zápas 

Na základe uznesenia Výkonného výboru SATKD WT zo dňa 17.5.2020 Slovenská asociácia 
taekwondo WT vyhlasuje výberové konanie na post reprezentačného trénera pre športovú disciplínu 
športový zápas 

1. Vyhlasovateľ: Slovenská asociácia taekwondo WT (SATKD) 
Stará spišská cesta 2166/38, 04001 Košice 
 

2. Realizátor: Komisia vrcholového športu ( KVŠ)  
 

3. Výberové konanie na pozície reprezentačné trénera pre kategórie: 
Kadeti, Juniori, Seniori 

 
4. Podmienky účasti vo výberovom konaní: 

- podanie prihlášky k stanovenému termínu; 
- predloženie dokladu o trénerskom vzdelaní v zmysle s pravidlami SATKD; 
- predloženie prehľadu o doterajšej trénerskej práce – životopis  
- vyjadrenie organizácie, klubu v ktorej uchádzač aktuálne vykonáva trénerskú činnosť 
- motivačný list (max. 1 strana A4) 
- predloženie koncepcie prípravy na obdobie počas pandémie 
- predloženie koncepcie prípravy na obdobie 2020-2024, podrobnejšie sa venovať  rokom 

2020-2021 
- predloženie foriem komunikácie s oddielovými trénermi;  
- návrh realizačného tímu 
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti 

 
5. Požadované kritériá na túto pozíciu sú nasledovné 

- tréner taekwondo II.-V. Kvalifikačný stupeň 
- min 3. Dan  
- trénerská licencia B 
- vek minimálne 21 rokov 
- trénerská prax minimálne 3 roky  
- ukončené minimálne úplné stredné  ( odborné ) vzdelanie 
- aktívna znalosť anglického jazyka  
- schopnosť tímovej spolupráce 
- komunikačné a organizačné schopnosti 
- Vodičský preukaz skupiny B 

 
6. Druh pracovného pomeru:  

- Dohoda o pracovnej činnosti ( cena práce od 300-500,- Eur ) 
- SZČO ( podľa dohody od 300-500,- Eur ) 
Výšku určí VV na základe prijatých žiadostí a koncepcie prípravy už z vybraným uchádzačom. 
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7. Predbežná náplň práce:  
- viesť, realizovať a usmerňovať športovú prípravu reprezentantov podľa najnovších 

poznatkov v tejto oblasti,  
- zúčastňovať sa najvyšších domácich turnajov,  
- vypracovávať tréningové plány pre pretekárov , harmonogram športovej prípravy, a 

vyžadovať ich plnenie,  
- stanoviť ciele vlastnej práce a tiež výkonnostné ciele svojich zverencov (krátkodobé i 

dlhodobé) a v požadovaných termínoch predkladať správu na konzultáciu KVŠ 1x 
mesačne 

- navrhovať reprezentantov na reprezentačné akcie podľa schválených pravidiel SATKD, 
- úzko spolupracovať s ostatnými športovými odborníkmi v realizačnom tíme (asistenti, 

osobní tréneri, atď.),  
- kontrolovať tréningový proces v oddieloch a napomáhať pri skvalitňovaní procesu,  
- na konci príslušného roku vyhodnotiť činnosť reprezentácie a vypracovať návrhy súvisiace 

s jej kvalitatívnym rastom,  
- reprezentačný tréner nesie plnú zodpovednosť za bezpečnosť, správanie sa a 

vystupovanie svojich zverencov na reprezentačných akciách doma aj v zahraničí. Vo 
svojom počínaní sa zodpovedá orgánom SATKD. 

8. Možný nástup na pozíciu: od 1.8.2020  

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť mailom 
(satkd.wtf@gmail.com, satkd.kvs@gmail.com do predmetu správy treba uviesť Výberové konanie 
RT), osobne alebo poštou na adresu sídla (bod č.1) najneskôr do 15.6.2020 (rozhodujúci je termín 
doručenia). 

VV rozpošle členom TMK do 20.6.2020 došlé ponuky a pripraví podklady na hlasovanie, ktoré sa 
uskutoční najneskôr do 30.6.2020. 

S cieľmi SATKD, podrobnými zmluvnými a platovými podmienkami budú uchádzači oboznámení 
najneskôr do 30.6.2020. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek zrušiť, resp. neprijať žiadnu z ponúk 

Ing. Pavel Ižarik 
Prezident 
Slovenská asociácia taekwondo WT 


