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Výberové konanie 

 

Slovenský atletický zväz vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície: 

 

Referent pre mládežnícku atletiku Slovenského atletického zväzu 

(zastupovanie počas MD) 

 

Informácie o pracovnej pozícii 

• hlavná náplň pracovnej pozície je zabezpečenie činností podpory mládežníckej 

reprezentácie, administratívna činnosť  

• miesto práce: Slovenský atletický zväz, Junácka 6, Bratislava 

• termín plánovaného nástupu: ihneď 

• druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú - zastupovanie počas MD 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť 

• príprava, spracovanie, realizácia, koordinácia a vyhodnotenie projektov zameraných na 

mládežnícku atletiku 

• organizovanie a účasť na aktivitách Slovenského atletického zväzu 

• administrácia materiálov a podkladov súvisiacich s danou agendou, 

• zabezpečenie  a organizácia podporných činností pre mládežnícku reprezentáciu a výjazdy 

s tým spojené, 

• podporná činnosť pre reprezentačných a sekčných trénerov, 

• aktívna komunikácia s trénermi a členmi Slovenského atletického zväzu, 

• organizácia a zabezpečenie školení, seminárov a konferencií SAZ, 

• plnenie aktuálnych úloh podľa pokynov. 

 

Požiadavky na zamestnanca 

 

Požadované vzdelanie a prax 

• min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

• pozícia je určená pre uchádzača s pracovnými skúsenosťami z riadiacich pozícií, s prácou 

s ľuďmi, s orientáciou sa v danej problematike a v športovom prostredí.  

 

Zameranie, odbor 

• telesná výchova a šport 

• riadenie a manažment 

 

Znalosti 

Jazykové znalosti 

• anglický jazyk – aktívne 

Počítačové znalosti – používateľ 

• Práca s PC – MS Office 
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Iné 

• vodičský preukaz skupiny B 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

• samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pracovná 

a časová flexibilita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť pracovať pod stresom, záujem 

vzdelávať sa 

• pozitívny vzťah k športu 

 

 

Informácie o výberovom konaní 

• termín uskutočnenia výberového konania: I. kolo výber  na základe  podkladov– 1.10.2021  

         II. kolo (osobný pohovor) – 4.10.2021 

 

• uchádzač zašle písomne a aj elektronicky do 29.9.2021: 

- štruktúrovaný životopis 

- motivačný list  

- súhlas so spracovaním osobných údajov nasledovného znenia: 

„Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v mojom životopise a súvisiacej 

dokumentácii spoločnosťou Slovenský atletický zväz so sídlom Junácka 6, 831 04 Bratislava, 

zapísanou v registri Občianskych združení na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/l-900/90-

2531, IČO: 36063835, DIČ: 2021658243, a to pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie pri 

obsadzovaní pracovných miest uvedenej spoločnosti. Tento súhlas je daný na dobu určitú, a to do 

31.12.2021." 

 

• adresa na zasielanie požadovaných dokumentov: 

- písomne: 

Slovenský atletický zväz 

Junácka 6 

832 80 Bratislava 3 

Na obálku vľavo hore napíšte: „výberové konanie“. 

 

Alebo 

- elektronicky: 

gubricky@atletika.sk 

Do predmetu napíšte: „výberové konanie – meno a priezvisko“. 

 

• kontaktovať a pozývať na II. kolo výberového konania (osobný pohovor) budeme iba 

vybraných uchádzačov. 

 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Vladimír Gubrický 

Telefón: +421 905 278 836 

E-mail: gubricky@atletika.sk  
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