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          Bratislava, 18.7.2021 

 

Vec:  Výzva pre záujemcov - Výberové konanie na trénerov RD U 19 – chlapci aj dievčatá 

a U 15 – chlapci aj dievčatá 

 

  Slovenský stolnotenisový zväz vypisuje na obdobie od 1.9.2021– 31.8.2023 výberové konanie 

na trénerov reprezentačných družstiev SR v mládežníckych kategóriách:  

 

U 19 – juniori  

U 19 – juniorky  

U 15 – kadeti 

U 15 – kadetky  

     

Požadované podmienky pre všetky kategórie: 

• Minimálne ukončené 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 anglický alebo nemecký jazyk  

 

Pracovné podmienky a odmena:  

• U 19 – Mesačná odmena bude tvorená z 400,-€  (75% základný plat a 25% viazané na splnenie 

výkonnostných a kvalitatívnych cieľov stanovených VV SSTZ na príslušný rok) a dennej 

odmeny 60,-€ za každý deň odpracovaný s reprezentačným družstvom, minimálne však 15 

kalendárnych dní do mesiaca 

• Miesto výkonu činnosti – NSTCM v Nitre a účasť na podujatiach v zahraničí a v SR, na ktoré 

bude nominovaný VV SSTZ 

• Súčasťou je príspevok na ubytovanie pre trénerov, ktorí majú trvalý pobyt mimo miesta 

NSTCM /Nitry/ – 100,-€ na mesiac 

• Zabezpečené oblečenie  



• Zabezpečená celodenná strava 

• Súčasťou práce je aj administratívna práca spojená s chodom reprezentácie, napr. 

spracovávanie výkazov, zhodnotenie reprezentačného družstva alebo komunikácie vzťahu so 

školou  

 

• U 15 – Mesačná odmena bude tvorená z 600,-€  (75% základný plat a 25% viazané na splnenie 

výkonnostných a kvalitatívnych cieľov stanovených VV SSTZ na príslušný rok) a dennej 

odmeny 60,-€ za každý deň odpracovaný s reprezentačným družstvom, minimálne však 15 

kalendárnych dní do mesiaca 

• Miesto výkonu činnosti – celá SR a účasť na podujatiach v zahraničí, na ktoré bude 

nominovaný VV SSTZ. 

• Súčasťou práce je aj administratívna práca spojená s chodom reprezentácie, napr. 

spracovávanie výkazov, zhodnotenie reprezentačného družstva alebo komunikácie vzťahu so 

školou 

Termín uzávierky prihlášok: 10.8.2021 

Predpokladaný nástup do funkcie od 1.9.2021 

 

Prihlášky s krátkym profesijným životopisom a Vašou predstavou prípravy RD (1 ročný tréningový 

plán) a činnosti trénera zasielajte na adresu: 

Slovenský stolnotenisový zväz        

Černockého 6 

831 53 Bratislava 

e-mail: sstz1@sstz.sk  
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         Generálna Sekretárka SSTZ 
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