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Príloha č. 1  

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: 

Hlavný tréner reprezentačného družstva Mladší Juniori 

synchronizovaného plávania 
 

 

Hlavný tréner reprezentačného družstva Mladší Juniori synchronizovaného plávania (ďalej len RD 
SP) je povinný pre  SPF vykonávať najmä nasledovné činnosti, týkajúce sa reprezentácie SR 

v synchronizovanom plávaní (ďalej len SP): 

o zodpovedá za plnenie úloh uložených prezidentom SPF, Radou SPF, VSSP SPF a KVŠ SP, 

o úzko spolupracuje s Hlavným trénerom pre reprezentačné družstvo Seniori/Juniori SP 

a Manažérom reprezentácie SR v SP tak, aby bol zabezpečený plynulý chod športovej 

prípravy RD SP (včasný výber a poskytnutie informácií o mieste, dátume, doprave, 

ubytovaní, strave, prenájme tréningových priestorov, súťažných disciplínach a nominácii 

reprezentantov, trénerov pre individuálne disciplíny a iných športových odborníkov na 

danú akciu, resp. iných informácií súvisiacich s reprezentačnou akciou),  

o organizuje športovú prípravu RD SP, priamo a osobne riadi a realizuje  športovú prípravu 

olympijský disciplín RD SP, prostredníctvom trénerov pre individuálne disciplíny 

metodicky usmerňuje športovú prípravu individuálnych disciplín reprezentantov 

zaradených do olympijských disciplín RD SP v jeho pôsobnosti, ktorých prípravu osobne 

nerealizuje,  

o zúčastňuje sa reprezentačných sústredení, tréningových príprav a všetkých 

reprezentačných akcií, 

o určuje výber súťažných disciplín reprezentantov RD SP v jeho pôsobnosti zaradených do 

olympijských disciplín pre príslušný RTC v závislosti od ich počtu, výkonnosti, finančných 

a tréningových možností, príp. iných dôvodov, navrhuje výber choreografov pre ním 

vybrané súťažné olympijské disciplíny a rozhoduje o obsadení reprezentantov do nich, 

o zostavuje HŠP RD SP podľa schváleného Plánu práce pre reprezentačné družstvo Mladší 

Juniori SP pre príslušný kalendárny rok, 

o eviduje priebežné plnenie kvalifikačných a nominačných kritérií ako aj všetkých 

výsledkov reprezentantov RD SP dosiahnutých v príslušnom RTC, 

o poskytuje súčinnosť Manažérovi reprezentácie SR v SP pri príprave podkladov pre 

zaradenie športovcov do rezortných stredísk, 

o zostavuje HŠP reprezentantov RD SP zaradených do rezortných stredísk pre príslušný 

kalendárny rok, 

o zabezpečuje vyplnenie Evidenčného listu reprezentanta a podpísanie Štatútu reprezentanta 

Slovenskej republiky v plaveckých športoch športovcov navrhnutých na zaradenie do 

reprezentačného družstva Seniori a reprezentačného družstva Juniori SP,  

o eviduje a dbá o dodržanie termínov lekárskych prehliadok reprezentantov RD SP, 

poskytuje súčinnosť Manažérovi reprezentácie SR v SP pri zabezpečení termínov 

lekárskych prehliadok reprezentantov RD SP, 

o komunikuje s reprezentantmi v súvislosti s organizáciou športovej prípravy RD SP (najmä 

ich oboznamovanie s Plánom práce RD SP a jeho rozvrhom tréningových hodín a ich 

zmenami a úpravami ako aj s HŠP reprezentantov zaradených do olympijských disciplín a 

ich rozvrhom tréningových hodín, ich zmenami a úpravami, a pod.), ich účasťou na 

reprezentačných akciách a evidenciou ich osobných údajov a pod.; pri komunikácii 

využíva dostupné moderné elektronické komunikačné nástroje zabezpečujúce vysokú 

mieru efektívnosti a operatívnosti vzájomnej komunikácie.,  
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o vedie si evidenciu osobných údajov reprezentantov RD SP, sleduje ich dochádzku ako aj 

dochádzku trénerov pre individuálne disciplíny a ostatných športových odborníkov, ktorí 

sa podieľajú na športovej príprave RD SP (eviduje ospravedlnenia neúčasti, choroby, iné 

problémy a pod.), 

o v spolupráci s Manažérom reprezentácie SR v SP komunikuje s médiami a zabezpečuje 

vypracovanie tlačových správ pre médiá za RD SP, 

o v spolupráci s Manažérom reprezentácie SR v SP komunikuje s rezortnými strediskami 

ohľadom zaradených reprezentantov RD SP, zúčastňuje sa oponentúr a ďalších akcií s tým 

spojených,  

o aktívne sa podieľa na príprave a priebehu testovacích zrazov všetkých vekových kategórií, 

o predkladá VSSP SPF a Rade SPF zistenia o porušení predpisov a smerníc SPF zo strany 

členov RD SR, 

o zodpovedá za jemu zverený materiál, PC a inú kancelársku techniku, 

o pri výkone svojej funkcie je povinný sa riadiť Stanovami SPF  a ďalšími právnymi 

predpismi a vždy postupovať v súlade s pokynmi svojich nadriadených v zmysle schválenej 

organizačnej štruktúry SPF a jej Sekretariátu ako aj v súlade s oprávnenými záujmami SPF 

a v úzkej súčinnosti a spolupráci s ostatnými zamestnancami Sekretariátu SPF ako aj 

orgánmi SPF. 

 

Hlavný tréner RD SP prostredníctvom Manažéra reprezentácie SR v SP podáva KVŠ SP návrhy: 

o na schválenie trénerov pre individuálne disciplíny a iných športových odborníkov 

zabezpečujúcich športovú prípravu reprezentantov RD SP zaradených do olympijských 

disciplín, 

o nominácií reprezentantov, trénerov pre individuálne disciplíny a iných športových 

odborníkov na všetky reprezentačné akcie, 

o rozvrhu tréningových hodín, sústredení a inej tréningovej prípravy RD SP pre príslušný 

RTC, 

o kritérií pre výber reprezentantov RD SP do jednotlivých disciplín, 

o materiálneho vybavenia reprezentantov a realizačného tímu RD SP, príp. ich technického 

zabezpečenia. 

 

 

 

 


