
Výberové konanie na pozíciu hlavného trénera mládeže 
kategória 10 - 14 rokov 

 
Požiadavky 
-Odborné vzdelanie v odbore Kanoistika na divokej vode (min. IV. a vyšší stupeň trénerskej triedy)  
-občianska bezúhonnosť, odborné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti 
-vodičský preukaz skupiny B 
-SZČO 
-anglický jazyk 
-pedagogické zručnosti 
-organizačné schopnosti 
-chuť pracovať s deťmi, psychológia dieťaťa 
-vytrvalosť a dôslednosť v práci 
-samostatnosť a flexibilita 
-Znalosť práce s počítačom, internetom, sociálnymi sieťami 
Pracovná náplň 
-Vedenie tréningového procesu v klube s prevažným zameraním na vekovú kategóriu 10-14 rokov 
-Komplexné vedenie agendy TSM SK SDV 
-Tvorba tréningových plánov a dlhodobej koncepcie športovej prípravy 
-komplexne zabezpečenie tréningového a procesu, realizácia plánu športovej prípravy a pretekov 
-komplexne zabezpečuje regeneráciu a lekársko – preventívnu starostlivosť zverencov 
-Účasť so zverencami na slovenských a medzinárodných pretekoch 
-Vyhodnocovanie tréningového procesu, predkladanie hodnotiacich správ 
-Aktívna účasť na trénerských radách a seminároch organizovaných SK SHV 
-Pedagogicko-vzdelávacia činnosť a náborové aktivity 
-Výjazdy na sústredenia organizované klubom, prípadne SK SDV 
-Zastupovanie klubu na výjazdoch 
-Aktívna spolupráca so športovým riaditeľom a reprezentačnými trénermi mládeže SK SDV 
-Aktívna spolupráca s hlavným metodikom SK SDV 
-Aktívna spolupráca s trénerskou radou KTKLM 
-Zodpovednosť pri plnení stanovených cieľov 
-Súčinnosť v spolupráci so školou  na vzdelávaní a organizácii sústredení a akcií 
-Súčinnosť s rodičmi pri organizácii činnosti zverencov 
Zoznam požadovaných dokladov 
-písomná žiadosť o zaradenie na konkrétnu pozíciu 
-kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  
-doklad o vzdelaní v odbore SDV  
-predstavenie rámcovej stratégie trénerskej činnosti  
-výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
-písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných 
údajov 
 
Požadované doklady zašlite - doručte v obálke označenej „VEDÚCI TRÉNER MLÁDEŽE“ na adresu: 
 

KANOE TATRA KLUB, Nábrežie J, Kráľa 8, 03101 Liptovský Mikuláš 
do 20. augusta 2020 

 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. augusta 2020 o 18:00 h. 

 
V rámci výberového konania budú účastníci vyzvaní prezentovať svoju víziu pôsobenia na pozícii 

vedúceho trénera mládeže 
 

 
V Liptovskom Mikuláši, dňa 20. januára 2020  Správna rada KTK LM 


