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Klub plávania AQUACITY Poprad 
 
 

V súlade s platnou legislatívou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

 

Hlavný tréner Klubu plávania AQUACITY Poprad 
 

Na sezónu 2021/2022 s opciou na ďalšie dve sezóny 

 

Termín nástupu: od 17.8.2021 

 

Zoznam požadovaných dokladov a kritériá pre zaradenie do výberového konania:  

● podanie prihlášky - žiadosti k stanovenému termínu, 

● predloženie dokladu o trénerskom vzdelaní, minimálne II. kvalifikačný stupeň(kópia) alebo ekvivalent 

zahraničnej kvalifikácie, 

● predloženie prehľadu o doterajšej aktívnej trénerskej praxi a výsledkoch trénerskej práce – trénerský 

životopis, 

● predloženie koncepcie a cieľov na zmluvné obdobie, 

● predpokladané sú komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť anglického jazyka výhodou 

● 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. 

  

Dátum doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 

 

Najneskôr 09. augusta 2021  

 

● Poštou, v obálke s označením „Výberové konanie – Hlavný tréner KP“, na adresu: KP AQUACITY, 

p. Ema Kromková,  Športová 1397/1 058 01 Poprad 

● Osobne do 16:00, v obálke s označením „Výberové konanie – Hlavný tréner KP“, na adresu: KP 

AQUACITY, p. Ema Kromková,  Športová 1397/1 058 01 Poprad  

● Elektronicky na e-mail: manazer@aquap.sk s vyžiadaním si potvrdenia o doručení  

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

hlavného trénera klubu je možné sa obrátiť na manažéra KP na adrese manazer@aquap.sk alebo telefonicky na 

0918 938 442.  

 

Pohovor s účastníkmi prihlásenými do výberového konania sa uskutoční 16. 8. 2021 o 18:00 v salóniku 

na 3. poschodí AQUACITY Poprad. 

 

Výsledky výberového konania:  

• Rozhodnutie bude účastníkom výberového konania oznámené hneď po ukončení výberového konania 

16.8.2021. 

 

 

 

V Poprade, dňa 23. 7. 2021       Bc. Peter Gurčík 

             Prezident KP 
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