
 
 

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským -  
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou  

 
v rámci implementácie NP „Škola otvorená všetkým“  

 
vypisuje výberové konanie na miesto:  

    
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

   
Informácie o pracovnom mieste:   

 predpokladaný začiatok pracovného pomeru: 1.2.2017  
 
Požiadavky na zamestnanca:  

 požadované vzdelanie: vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.: 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 
psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného 
vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou 

 morálna bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)  

 zdravotná spôsobilosť  

 znalosť maďarského jazyka nutná 

 znalosť rómskeho jazyka vítaná 
  

Požadované doklady:  

 žiadosť o prijatie do zamestnania   

 profesijný životopis  

 doklad o ukončenom vzdelaní  

 súhlas so spracovaním osobných údajov  

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  
(posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)  
  
Svoju písomnú žiadosť, profesijný štruktúrovaný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní spolu so sprievodným listom 
zasielajte do 16.1.2017. Do sprievodného listu uveďte súhlas so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov. 
Predpokladaný termín výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.   
  
Adresa:   
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad 
Bodvou ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou  
  
Kontakt:   
sekretariat@gymnmold.edu.sk   
00421 905710498  
  
PaedDr. Papp Andrea, riaditeľka školy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským -  
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou  

v rámci implementácie NP „Škola otvorená všetkým“  
vypisuje výberové konanie na miesto:  

    
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG 

   
Informácie o pracovnom mieste:   

 predpokladaný začiatok pracovného pomeru: 1.2.2017  
Požiadavky na zamestnanca:  

 požadované vzdelanie: vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.: 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:  
• 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, 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,  
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej 
činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,  
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,  
• 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,  
• 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,  
• 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,  
• 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,  
• 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. 

 morálna bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)  

 zdravotná spôsobilosť  

 znalosť maďarského jazyka nutná 

 znalosť rómskeho jazyka vítaná 
Požadované doklady:  

 žiadosť o prijatie do zamestnania   

 profesijný životopis  

 doklad o ukončenom vzdelaní  

 súhlas so spracovaním osobných údajov  

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  
(posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)  
  
Svoju písomnú žiadosť, profesijný štruktúrovaný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní spolu so sprievodným listom 
zasielajte do 16.1.2017. Do sprievodného listu uveďte súhlas so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov. 
Predpokladaný termín výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.   
Adresa:   
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad 
Bodvou ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou  
Kontakt:   
sekretariat@gymnmold.edu.sk   
00421 905710498  
  
PaedDr. Papp Andrea, riaditeľka školy  



Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským -  
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou  

 
v rámci implementácie NP „Škola otvorená všetkým“  

 
vypisuje výberové konanie na miesto:  

    
PEDAGOGICKÝ ASISTENT 

   
Informácie o pracovnom mieste:   

 predpokladaný začiatok pracovného pomeru: 1.2.2017  
 
Požiadavky na zamestnanca:  

 požadované vzdelanie: vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.: 
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. 
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 
skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 
do 31.12.2016 

 morálna bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)  

 zdravotná spôsobilosť  

 znalosť maďarského jazyka nutná 

 znalosť rómskeho jazyka vítaná 
  

Požadované doklady:  

 žiadosť o prijatie do zamestnania   

 profesijný životopis  

 doklad o ukončenom vzdelaní  

 súhlas so spracovaním osobných údajov  

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  
(posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)  
  
Svoju písomnú žiadosť, profesijný štruktúrovaný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní spolu so sprievodným listom 
zasielajte do 16.1.2017. Do sprievodného listu uveďte súhlas so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov. 
Predpokladaný termín výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom.   
  
Adresa:   
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad 
Bodvou ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou  
  
Kontakt:   
sekretariat@gymnmold.edu.sk   
00421 905710498  
  
PaedDr. Papp Andrea, riaditeľka školy  

 


