
Výberové konanie - generálny sekretár SBA 
21. 08. 2019 - SBA  

Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje na základe rozhodnutia výkonného výboru SBA zo dňa 21. 8. 
2019 výberové konanie na funkciu Generálneho sekretára SBA. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 13.9.2019 
prostredníctvom emailu na adresu: sekretariat@slovakbasket.sk , kde pošlú svoj štruktúrovaný životopis a 
motivačný list. Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem, avšak kontaktovať budeme 
len kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavky na uvedenú pozíciu a budú zaradení do výberového konania. 
Každý záujemca poskytnutím svojich osobných údajov dáva súhlas s ich spracovaním. 

1) Generálny sekretár SBA 
 
Miesto práce: Bratislava 
Druh pracovného pomeru: hlavný 
Termín nástupu: 1.10.2019 
Ponúkaný plat: 2000,- eur mesačne brutto 
Pracovný čas: 40 hodín týždenne, požadovaná flexibilita pri pracovných cestách a práci nadčas 
 
Informácie o pracovnom mieste 
 
Pracovná náplň a právomoci:  
 
- Riadenie sekretariátu SBA, organizácia práce jednotlivých úsekov 
- Koordinácia vzťahov s členmi SBA, komisiami a orgánmi SBA, s FIBA a národnými federáciami 
- Zastupovanie SBA v styku s MŠVVaŠ SR a ďalšími inštitúciami 
- Manažment vrcholových medzinárodných podujatí organizovaných SBA 
- Tvorba stratégie a koncepčných plánov v činnosti rozvoja SBA, ich realizácia a priebežná kontrola 
- Finančný manažment činnosti SBA 
 
Požiadavky na zamestnanca 
 
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa 
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - pokročilý C1/B2, ďalší cudzí jazyk je vítaný 
Prax: vítaná najmä ako riadiaci pracovník        
  
Ďalšie požiadavky: 

- vodičský preukaz skupina “B” 
- ovládanie PC, MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

- skúsenosti v riadení športového zväzu, národnej alebo medzinárodnej športovej organizácie, skúsenosti v 
organizácii vrcholových medzinárodných podujatí, aktívne kontakty a skúsenosti v práci v medzinárodných 
štruktúrach FIBA výhodou 
- ovládanie Stanov SBA, športovo-technických predpisov SBA ako aj ďalšej súvisiacej legislatívy 
- orientovanie sa v predpisoch FIBA a súvisiacej legislatívy 
- znalosť zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 
a zákona č. 335/2017 Z.z.,  
- znalosť zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov,  



- znalosť zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  
- znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- znalosť Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
- analytické a kreatívne myslenie a schopnosť riešenia problémov 
- schopnosť pracovať pod tlakom a motivovať zamestnancov 
- komunikačné a organizačné schopnosti 
 

 

 

 

          


