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Výberové konanie na obsadenie postov koordinátorov reprezentačných výberov SR 
v triatlone pre obdobie rokov 2018 – 2020 

 
V zmysle Stanov STÚ čl. 40, písm. u), a čl. 40, písm. g) VV STÚ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie postov 
reprezentačných koordinátorov pre pozície: 
 
1.) koordinátor seniorskej reprezentácie SR v triatlone 
2.) koordinátor juniorskej reprezentácie SR v triatlone 
3.) koordinátor reprezentácie SR pre multišport (juniori a seniori) 
 
pre obdobie 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020. 
 
 
Kritéria pre výberové konanie: 
1. Pripraviť a prezentovať projekt s nasledovnými náležitosťami: 
a) koncepcia a plán práce, stanovenie cieľov v jednotlivých rokoch, požiadavky a atď. 
b) návrh personálneho/materiálneho zabezpečenia s popisom  
 
2. Všeobecné požiadavky na reprezentačných koordinátorov:  

a. minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou  
b. organizačné a manažérske schopnosti 
c. vodičský preukaz skupiny B 
d. komunikačné zručnosti 
e. práca s PC (MS Office) 
f. bezúhonnosť (v prípade pozície koordinátora pri juniorskom výbere doložená výpisom z registra 

trestov nie starším ako 3 mesiace) 
g. znalosť anglického jazyka je výhodou 

 
3. Špecifické požiadavky na reprezentačných koordinátorov: 
1.) koordinátor seniorskej reprezentácie SR v triatlone: požadovaná prax 5 rokov v triatlone, aktívna znalosť 
angličtiny. 
2.) koordinátor juniorskej reprezentácie SR v triatlone: požadovaná prax 3 roky v triatlone, alebo 5 rokov 
praxe v plávaní, atletike, príp. cyklistike. 
3.) koordinátor reprezentácie SR pre multišport (juniori a seniori): požadovaná prax 3 roky v triatlone, alebo 
5 rokov praxe v plávaní, atletike, príp. cyklistike. 
 
Požadované doklady na výberové konanie: 

• žiadosť o zaradenie do výberového konania 

• kompletný projekt podľa kritérií na výberové konanie (max. 1 strana A4) 

• krátky štruktúrovaný životopis žiadateľa  

• čestné prehlásenie o bezúhonnosti a o pravdivosti údajov 

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - povinný pre kandidátov na posty koordinátor 
juniorskej reprezentácie SR v triatlone a koordinátor reprezentácie SR pre multišport (juniori a 
seniori) 

• písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania 
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Do 2. kola výberového konania (osobný pohovor) budú pozvaní len vybraní kandidáti, ktorých výberová 
komisia menovaná VV STÚ (v zmysle Stanov STÚ čl. 40, písm. g) vyberie na základe splnenia požadovaných 
výberových kritérií a predložených dokladov. Schválenie obsadenia postov reprezentačných koordinátorov je 
v kompetencii VV STÚ. 
 
 
Termín podania žiadostí so všetkými náležitosťami je stanovený pre všetky tri pozície do 13. októbra 2017. 
 
 
 
 
Všetky požadované doklady zasielajte na adresu: 
 
STÚ - „Výberové konanie“ 
Junácka 6 
832 80 Bratislava, 
 
alebo elektronicky na email: 
 
jurasek@triathlon.sk 
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