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7. Personálne zabezpečenie  

 

Efektívna realizácia ŠVP je podmienená aj potrebným personálnym zabezpečením podľa  

nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej 

legislatíve, napr. zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú 

atestáciu, spĺňajú podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné 

vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérnej pozície); 

 sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti 

uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu; 

 podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich 

zamestnancov; 

 zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu 

k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite. 

 

Pedagogickí zamestnanci 

 spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné 

požiadavky stanovené platnou legislatívou 

 pre realizáciu športovej prípravy v príslušnom športovom odvetví je potrebná 

trénerská kvalifikácia; 

 uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia 

problémov; 

 preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti pri práci so žiakmi a 

spolupráci s rodičmi. 
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Vedenie školy: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia: 

1. Mgr. Zuzana Petrezsélová riaditeľka školy 

 

 

 

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov 
 

P. č. Meno a priezvisko Aprobácia 

1. Ing. Gábor Béres   Chémia - fyzika 

2. Mgr. Monika Gajdácsová matematika – chémia 

3. Mgr.Alexandra Csákyová Csingerová  anglický jazyk – maďarský jazyk 

4. Mgr. Veronika Koháry biológia – matematika 

5. Mgr. Noémi Petrezsil nemecký jazyk – maďarský jazyk 

6. Mgr. Dávid Petrezsél informatika – anglický jazyk 

7. Mgr. Zuzana Petrezsélová Matematika - fyzika 

8. Mgr. Gabriel Szikora telesná výchova - geografia 

9. Mgr. Tibor Tóth  maďarský jazyk – dejepis – anglický jazyk 

10. Mgr. Kristína Zvarová slovenský jazyk – dejepis  

11. Mgr. Ivett Mátéová náboženská výchova – dejepis – občianska náuka 

 

 

 

 

 

 

 


