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čl. 1 

úvodné ustanovenia 

 

Riaditeľ Základnej školy Zlatá 2 v Rožňave Mgr. Richard Szöllös na základe ustanovenia § 35 

ods.6 zákona č. 318/2019 Z. z. o odborných zamestnancoch a pedagogických zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 318/2019 Z. z.“) a po prerokovaní v 

pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom Mesto Rožňava určil nasledujúcu 

štruktúru kariérových pozícií v Základnej škole Zlatá 2, Rožňava. 

 

 

čl. 2 

všeobecné ustanovenia 

 

 

1. Podľa § 35ods. 1zákona č. 138/2019 Z.z. kariérová pozícia je funkčné zaradenie 

pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý 

vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.  

2. Kariérové pozície sú: a) pedagogický zamestnanec špecialista, 

    b) vedúci pedagogický zamestnanec. 

 

 

čl. 3 

pedagogický zamestnanec špecialista 

 

1. Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. je pedagogickým zamestnancom, 

vykonávajúcim špecializované činnosti: 

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec, 

b) triedny učiteľ, 

c) vedúci predmetovej komisie,  

d) vedúci metodického združenia, 

e) výchovný poradca, 

f) školský špecialista vo výchove a vzdelávaní - školský špeciálny pedagóg, 

g) školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní:  

 koordinátor prevencie sociálno–patologických javov, 

 koordinátor environmentálnej výchovy, 

 koordinátor Školy podporujúcej zdravie, 

 koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

 koordinátor výchovy žiakov v prevencii obezity, 

 koordinátor výchovy k ľudským právam a tolerancii, 

 koordinátor výchovy k finančnej gramotnosti, 

 koordinátor výchovy k čitateľskej gramotnosti, 

 koordinátor žiackej školskej rady. 

 

2. Činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto: 

a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej/odbornej činnosti, 



b) je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický 

zamestnanec. 

 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného 

vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia 

profesijných kompetencií na výkon pracovnej činnosti samostatného pedagogického 

zamestnanca. 

Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a koordinuje výchovu a vzdelávanie v 

príslušnej triede, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie, zodpovedá 

za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi navzájom, 

medzi žiakmi a zamestnancami školy, spolupracuje so zákonnými zástupcami, 

pedagogickými a odbornými zamestnancami, poskytuje žiakom a zákonným zástupcom 

poradenstvo vo výchove a vzdelávaní. Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej 

triede.  

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia koordinuje prípravu 

pedagogickej dokumentácie v príslušnej oblasti, podieľa sa na vypracovaní návrhu 

štvorročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, podieľa sa na 

organizovaní rozvoja profesijných kompetencií, vykonáva poradenskú činnosť zameranú 

na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti. 

Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom 

informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností 

a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť. 

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní - školský špeciálny pedagóg vykonáva 

činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. V súlade s §21 zákona č. 138/2019 Z.z. ŠŠP poskytuje individuálne alebo 

skupinovo výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno - pedagogické intervencie 

žiakom, ktoré nie sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v 

spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, špeciálno-

pedagogické poradenstvo žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a 

odborným zamestnancom, súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a 

prevencie.  

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje primárnu prevenciu drogových 

závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a prierezové témy určené školským 

vzdelávacím programom. 

 

čl. 4  

 

Vedúci pedagogický zamestnanec  

 

1. Vedúcim pedagogickým zamestnancom je: 

a) riaditeľ školy, 

b) zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ), 

c) zástupkyňa riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ), 

d) vedúca vychovávateľka. 

 

2. Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa: 



a) kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii 

alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca 

b) podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou 

atestáciou.  

3. O systéme funkčného vzdelávania pojednáva § 47ods. 1 až ods. 8zákona č. 138/2019 Z.z.,  

4. Činnosti a povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca upravuje: 

a) § 82 Zákonníka práce, 

b) § 8 a § 9 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

c) § 5 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

d) povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca zadefinované v Organizačnom 

poriadku ZŠ, 

e) náplň práce jednotlivých zamestnancov na kariérovej pozícii vedúceho 

pedagogického zamestnanca školy. 

 

čl. 5 

Proces schvaľovania štruktúry kariérových pozícií 

 

1. Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností 

prerokuje riaditeľ ZŠ v pedagogickej rade. 

2. Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností 

prerokuje riaditeľ ZŠ so zriaďovateľom. 

3. Zmeny a doplnenia tejto internej smernice prerokúva a navrhuje riaditeľ ZŠ v 

pedagogickej rade a so zriaďovateľom školy 

 

čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica je záväzná pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy. 

2. So smernicou riaditeľa ZŠ o štruktúre kariérových pozícií musia byť oboznámení všetci 

pedagogickí a odborní zamestnanci školy. 

3. Táto smernica je zverejnená na tabuli oznamov v zborovni školy. 

4. Smernica riaditeľa ZŠ o štruktúre kariérových pozícií pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov Základnej školy Zlatá 2, Rožňava nadobúda účinnosť dňa 

1.9.2019. 

 

 

 

 

Mgr. Richard Szöllös 

            riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

Poverenie kariérovými pozíciami v školskom roku 2020/2021 

 

1. Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 

Riaditeľ školy    Mgr. Richard Szöllös 

ZRŠ pre primárne vzdelávanie  Mgr. Zuzana Fábiánová 

ZRŠ pre nižšie stredné vzdelávanie Mgr. Zdenka Gallová 

Vedúci vychovávateľ   Erika Hagovská 

   

2. Pedagogickí zamestnanci špecialisti - triedny učiteľ 

 

Trieda Triedny učiteľ 

I.A Mgr. Jolanta Suchá 

I.B Mgr. Beáta Forgáčová 

I.C Mgr. Denisa Kuchárová 

II.A Mgr. Magdaléna Legemzová 

II.B Mgr. Lenka Borošová 

II.C Mgr. Veronika Hajčiová 

II.D Mgr. Alena Tiščenkovová 

III.A Mgr. Mária Hlaváčová 

III.C Mgr. Matúš Koprda 

III.D Mgr. Martina Valentková 

IV.A Mgr. Peter Suchár 

IV.B Mgr. Oľga Ladová 

IV.C Mgr. Lenka Horinková 

V.A Mgr. Tibor Nahalka 

V.B Mgr. Stanislav Székely 

V.C Mgr. Zuzana Lojková 

V.D Mgr. Karolína Labanczová 

VI.A Mgr. Monika Balázsová 

VI.B Mgr. Kristína Szöllös 

VI.C Mgr. Bohuslava Kubovičová 

VI.D Mgr. Erika Horváthová 

VII.A Mgr. Eva Dusová 

VII.B Mgr. Tibor Román 

VII.C Mgr. Etela Bučeková 

VIII.A Mgr. Libuša Leštáková 

VIII.B Mgr. Zuzana Tobisová 

VIII.C Mgr. Peter Vester 

IX.A Mgr. Monika Fülekyová 

IX.B Mgr. Slávka Zatrochová 

IX.C Mgr. Ľubica Birková 

 



3. Pedagogickí zamestnanci špecialisti 

 

Pozícia Pedagogický zamestnanec 

Výchovný poradca RNDr. Jaroslava Kyklošová 

Školský špeciálny pedagóg PaedDr. Erika Hagovská 

Vedúci PK slovenského jazyka a 

spoločenskovedných predmetov 

Mgr. Libuša Leštáková 

Vedúci PK prírodovedných predmetov Mgr. Monika Fülekyová 

Vedúci PK cudzích jazykov Mgr. Kristína Szöllös 

Vedúci PK výchovných predmetov Mgr. Ľubica Birková 

Vedúci MZ 1. - 4. ročník Mgr. Lenka Horinková 

Vedúci MZ ŠKD Bc. Eva Cihajová 

Sekcia triednych učiteľov Mgr. Slávka Zatrochová 

Koordinátori 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Libuša Leštáková 

Prevencia sociálno-patologických javov Mgr. Zuzana Tobisová 

Environmentálna výchova Mgr. Erika Horváthová 

Výchova k ľudským právam a tolerancii Mgr. Bohuslava Kubovičová 

Výchova k čitateľskej gramotnosti II.st. Mgr. Zuzana Lojková 

Výchova k čitateľskej gramotnosti I.st. Mgr. Martina Valentková 

Prevencia obezity Mgr. Stanislav Székely 

Finančná gramotnosť I. st. Mgr. Lenka Horinková 

Finančná gramotnosť II. st. Mgr. Peter Vester 

Škola podporujúca zdravie Mgr. Jolanta Suchá 

Žiacka školská rada Mgr. Ľubica Birková 

 


