
 

 

 

Oznámenie na  

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozícii   

“ odborný zamestnanec - Školský špeciálny  pedagóg“  

na Základnú školu s Materskou školou Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és 

Ovóda, Hlavná 102, 946 01 Kameničná 

 
 

1.) Požadované kvalifikačné predpoklady podľa: 
 

437/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 20.októbra 2009, ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov. 

 
Časť II. Školský špeciálny pedagóg     
A. 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 
výchovnovzdelávacími 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 
výchovnovzdelávacími 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    

2.) Zoznam požadovaných dokladov: 
     žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, bezúhonnosť, zdravotná 
spôsobilosť, informovaný súhlas dotknutej osoby. 

3.) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 
    ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka, vítaná je aj znalosť anglického jazyka (nie nutné), 
zdravotná spôsobilosť, dobré komunikačné schopnosti, flexibilita, spoľahlivosť, špeciálnopedagogická prax v školstve 
ako odborný zamestnanec. 

4.)  Nástup:  01.09.2018 

5.)  Prihlášky posielať poštou do: 31.07.2018 na adresu horeuvedenej  základnej školy 

6.)  Výberový konkurz dňa: 02.august 2018 

 7.) Pracovný úväzok: 100% 

 

Mgr. Irena Pastorková 

Riaditeľka  ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza, Kameničná 

V Kameničnej, dňa 16.07.2018 

 

 

 

 


