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Klub plávania AQUACITY Poprad 

 

V súlade splatnou legislatívou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – manažér Klubu plávania 

AQUACITY Poprad  

Kvalifikačné požiadavky: 

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, 

Ďalšie požiadavky 

- spôsobilosť na právne úkony, 

- znalosť príslušnej legislatívy, 

- občianska bezúhonnosť, odborné a morálne predpoklady, 

- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, schopnosť spolupráce s trénermi 

  a zamestnancami KP, náročnosť, dôslednosť, 

- všeobecný prehľad o metodike trénerskej činnosti v oblasti plaveckého športu a systéme organizácie 

plaveckého výcviku a tréningu mládeže, 

- znalosť pravidiel plávania a vnútorných predpisov SPF, 

- práca s PC na úrovni stupňa pokročilý, znalosť práce s programami kancelárskeho balíka MS Office, 

- vodičský preukaz skupiny B, 

- trénerská alebo manažérska prax v športovom klube, držiteľstvo platnej licencie trénera plávania, 

vysokoškolské pedagogické vzdelanie, znalosť anglického, nemeckého alebo maďarského jazyka na 

komunikačnej úrovni, znalosť programu Team manager 11 sú vítané, nie sú však podmienkou prijatia 

na pozíciu manažéra klubu, 

- registrácia ako športového odborníka v informačnom systéme športu a potrebná spôsobilosť pre 

vykonávanie činnosti ako SZČO je podmienkou v prípade záujmu uchádzača aj o súbežné 

 vykonávanie funkcie trénera plávania, pre pozíciu manažéra nie je podmienkou. 

 

Požadované doklady k prihláške do výberového konania: 

- prihláška do výberového konania, 

- štruktúrovaný profesijný životopis (vzdelanie, manažérska, príp. trénerská alebo iná telových. kariéra 

atď.) 

- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. trénerského a rozhodcovského preukazu 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zápis v registri trestov a o pravdivosti všetkých údajov 

uvádzaných v predložených dokladoch, 

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

V prípade požiadavky prihláseného uchádzača o zaslanie predpokladanej pracovnej náplne a kompetencii 

manažéra klubu je možné sa obrátiť na viceprezidenta KP na adrese pavl.dodo@gmail.com .  

 

Kompletnú prihlášku do výberového konania aj s mailovým kontaktom predložiť do 20.4.2018 

v písomnej forme na adresu: KP AQUACITY, p. Ema Kromková,  Športová 1397/1 058 01 Poprad 

v obálke s označením „Manažér KP – výberové konanie“  

Pohovor s účastníkmi prihlásenými do výberového konania sa uskutoční 27.4.2018 o 18,15 h 

v priestoroch na 3. poschodí AquaCity Poprad. 

 

V Poprade, dňa 30.3.2018       Bc. Peter Gurčík 

             Prezident KP 
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