
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Majer 5, 085 01 Bardejov – Dlhá Lúka 

 

Oznámenie o výberovom konaní 

 

Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny, Majer 5, 085 01 Bardejov – 

Dlhá Lúka vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci Národného projektu 

PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie) výberové konanie na obsadenie nasledujúcich voľných 

pracovných miest: 

 

 pedagogický asistent – 2  pracovné miesta 

 odborný zamestnanec – sociálny pedagóg  

 odborný zamestnanec–   školský psychológ, školský  špeciálny pedagóg, logopéd  

Zoznam požadovaných dokladov: 

 prihláška do výberového konania 

 kópie dokladov o vzdelaní 

 profesijný životopis 

 potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny 

listcirkevný- nie starší ako 3 mesiace) 

 odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 

práce podľa pracovného zaradenia 

 písomný súhlas uchádzača  s použitím osobných údajov na účely výberového konania 

Výpis z reg. trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potrebné predložiť pri výberovom 

konaní. Predloženie sa bude týkať iba vybratých uchádzačov (pred podpisom zmluvy). 

 

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou na riaditeľstvo 

školy do 15.8.2014. 

 

Výberové konanie sa uskutoční 22.8.2014 v Bardejove – Dlhej Lúke. Presný čas bude oznámený 

písomne (príp. telefonicky a mailom) tým uchádzačom, ktorí splnia všetky požiadavky. 

 

Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta:  

v zmysle nasledovných podmienok, ktoré musí asistent učiteľa spĺňať:  



a) spôsobilosť na právne úkony,  

b) vek nad 18 rokov,  

c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:  

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie  

- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,  

- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,  

- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-

pedagogickom centre.  

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa  

- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,  

- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 

profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,  

- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,  

- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,  

- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,  

- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.  

d) ovládanie štátneho jazyka,  

e) zdravotná spôsobilosť,  

f) bezúhonnosť,  

 

Pracovná náplň pedagogického asistenta:  

 bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,  

 uľahčovanie adaptácie dieťaťa z MRK na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní 

bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia dieťaťa,  

 spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v 

súlade s pokynmi učiteľa,  

 vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-

vzdelávacom procese zameraného na deti z MRK,  

 pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.  



V aktivitách organizovaných školou mimo prostredia školy: priame vedenie alebo napomáhanie pri 

činnostiach ostatných aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných), 

exkurzie, výlety, spoločenské podujatia, športové podujatia a pod.  

V spolupráci s rodinou:  

a) komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania, b) 

oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným prostredím.  

4. V oblasti osobného rozvoja PZ – účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa 

organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.  

 

Kvalifikačné predpoklady a náplň práce odborných zamestnancov  

Školský špeciálny pedagóg 

a) spôsobilosť na právne úkony,  

b) vek nad 18 rokov,  

c) ovládanie štátneho jazyka,  

d) zdravotná spôsobilosť,  

e) bezúhonnosť,  

f) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:  

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti 

alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania 

detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – 

najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického 

poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť 

rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva  

4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce 

pedagogické štúdium  

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej 

kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti 



špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami  

6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a 

splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo 

odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického  

poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy 

rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej 

päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a 

vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o 

štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí 

a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami  

9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej 

pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti 

alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

Náplň práce –oprávnené činnosti školského špeciálneho pedagóga: 

Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo 

hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým 

postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným 

postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, svývinovými poruchami a s poruchou správania. 

Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a 

pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných 

zamestnancov poradenských zariadení. 

 

Sociálny pedagóg 

a) spôsobilosť na právne úkony,  

b) vek nad 18 rokov,  

c) ovládanie štátneho jazyka,  

d) zdravotná spôsobilosť,  

e) bezúhonnosť,  



f) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:  

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

1. v študijnom odbore sociálna pedagogika  

2. v študijnom odbore sociálna práca  

3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku  

Náplň práce –oprávnené činnosti sociálneho pedagóga: 

Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre 

deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a 

pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej 

výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a 

vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie 

správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť.  

Pracovnú pozíciu sociálneho pedagóga v ZŠ môžu vykonávať podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009,  

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, aj absolventi s vysokoškolským 

vzdelaním druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca. 

 

Mgr. Martin Šmilňák 

   riaditeľ školy 


