V Bratislave, 26.5.2022

Výzva pre záujemcov - Výberové konania na trénerov RD mužov a žien a
tretieho trénera do NSTC v Bratislave
Vec:

• Výberové konanie na trénera RD mužov na obdobie skráteného olympijského
cyklu 2022- 2024.
Požadované podmienky:
vysokoškolské, resp. stredoškolské vzdelanie
- trénerská licencia „A“ ( výnimočne „B“) pre stolný tenis
- minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
- vodičský preukaz skupiny B
- aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka
Uchádzač okrem hore uvedených požiadaviek predloží spolu so žiadosťou do výberového
konania :
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Pracovné a mzdové podmienky:
- tréner bude vykonávať činnosť ako podnikanie /§6 ods. 3 písm. a/
- mzdové podmienky: 2200 EUR na mesiac (75% základný plat a 25% viazané na
splnenie výkonnostných a kvalitatívnych cieľov stanovených VV SSTZ na príslušný
rok)
- miesto výkonu práce: NSTC v Bratislave a účasť na podujatiach v zahraničí a v SR,
na ktoré bude nominovaný VV SSTZ.

• Výberové konanie na trénera RD žien na obdobie skráteného olympijského
cyklu 2022- 2024.
Požadované podmienky:
vysokoškolské, resp. stredoškolské vzdelanie
trénerská licencia „A“ ( výnimočne „B“) pre stolný tenis
minimálne 5 ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
vodičský preukaz skupiny B
aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyk
Uchádzač okrem vyššie uvedených požiadaviek predloží spolu so žiadosťou do výberového
konania :
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Pracovné a mzdové podmienky:
- tréner bude vykonávať činnosť ako podnikanie /§6 ods. 3 písm. a/
- mzdové podmienky: 2200 EUR na mesiac (75% základný plat a 25% viazané na
splnenie výkonnostných a kvalitatívnych cieľov stanovených VV SSTZ na príslušný
rok)

-

miesto výkonu práce: NSTC v Bratislave a účasť na podujatiach v zahraničí a v SR,
na ktoré bude nominovaný VV SSTZ.

• Výberové konanie na tretieho trénera NSTC na obdobie skráteného
olympijského cyklu 2022- 2024
Požadované podmienky:
vysokoškolské, resp. stredoškolské vzdelanie
trénerská licencia „A“ ( výnimočne „B“) pre stolný tenis
minimálne 3-ročná trénerská prax vo vrcholovom stolnom tenise
vodičský preukaz skupiny B
aktívna znalosť anglického, resp. nemeckého jazyk
Uchádzač okrem horeuvedených požiadaviek predloží spolu so žiadosťou do výberového
konania:
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Pracovné a mzdové podmienky:
tréner bude vykonávať činnosť ako podnikanie /§6 ods. 3 písm. a/
- mzdové podmienky: 1300 EUR na mesiac (75% základný plat a 25% viazané na
splnenie cieľov stanovených VV SSTZ na príslušný rok)
- miesto výkonu práce: NSTC v Bratislave a účasť na podujatiach v zahraničí a v SR,
na ktoré bude nominovaný VV SSTZ
Termín uzávierky prihlášok: 10.8.2022
Predpokladaný nástup do funkcie od 1.9.2022
Prihlášky s krátkym profesijným životopisom a Vašou predstavou činnosti trénera zasielajte
na adresu:
Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 6
831 53 Bratislava
e-mail: sstz1@sstz.sk

Mgr. Ivica Hatalová
Generálna Sekretárka SSTZ

