
Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

Zamestnanec Funkcia Trieda/skupina/ 
oddelenie 

Úlohy a kompetencie  Ďalšie úlohy 

Mgr. Anna Ďurajková riaditeľka školy  plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

riadi, kontroluje a zodpovedá za plnenie 
všetkých úloh  

Mgr. Božena Bašová zástupkyňa riaditeľky školy 
výchovná poradkyňa 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku 
pedagogických zamestnancov 
školy a platnej legislatívy 

vypracúva podklady k štatistickým 
zisťovaniam za školu  

riadi zastupovanie na zverenom úseku 
koordinátorka výtvarných súťaží 

Mgr. Eva Kováčiková triedna učiteľka 
vedúca MZ prípravný – 4. 

roč. A var., tried B1 a C 
variantu 

prípravný ročník plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

Koordinátor školskej/učiteľskej knižnice,  
štatistický výkaz o školskej knižnici 

 

Mgr. Linda Cigániková triedna učiteľka  prípravný ročník plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

spevácke súťaže 
vedenie školských slávností 

Mgr. Katarína Valíčková triedna učiteľka prvý + druhý plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

zápisnice z pedagogických rád ŠZŠ  a PŠ 
hmotná núdza žiakov (školské pomôcky) 

Mgr. Katarína 
Hrtánková Sečňová 

triedna učiteľka štvrtý + piaty plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

recitačné a literárne podujatia/súťaže 
Kronika 

 

Mgr. Milada Randová triedna učiteľka  
 

1.C + autisti plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

predseda ZO OZ 
úlohy spojené s vyberaním 2% 
koordinátor ŠkVP pre autistov 

pomoc pri organizovaní školských slávností 

Mgr. Zdena Počarovská triedna učiteľka 
koordinátor čitateľskej 

gramotnosti 

tretí + piaty plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

organizácia športových podujatí 
zodpovednosť za telocvičňu, rozvrh jej 

využitia 
recitačné, literárne súťaže, Gaňova Tarnava 

Mgr. Júlia Moravíková triedna učiteľka  
vedúca PK II. stupňa + B2, 

koordinátor  finančnej 
gramotnosti, IKT 

a mediálnej výchovy  
ochrana osobných údajov 

 

šiesty + siedmy plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

kontroluje správnosť zadávaných  údajov 
do RIS 

aScAgenda 
webové sídlo školy 

zodpovednosť za PC miestnosť, 
 koordinátor ŠkVP 

 



Mgr. Viera Kalmanová triedna učiteľka  PŠ PŠ 3 plní úlohy triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku 

a platnej legislatívy 

rozvrh využitia PC učebne 
súťaže žiakov (IKT) 
školský pozemok 

výrobky na výstavy, prezentácie prác žiakov 

Mgr. Alena 
Korduljaková 

triedna učiteľka  
koordinátor Zdravej školy 

a prevencie 
vedúca PK PŠ 

 

 PŠ 2 plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

školské dielne 
výrobky na výstavy, prezentácie prác žiakov 

estetizácia priestorov školy 
objednávanie učebníc 

sklad učebníc 

Ing. Emília Šulajová triedna učiteľka 
koordinátor globálneho 

vzdelávania 
a environmentálnej 

výchovy 

ôsmy + deviaty plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

školská cvičná kuchyňa, kabinet učebných 
pomôcok – elokované pracovisko  

projekty s enviro tematikou 
školský pozemok 

predsedkyňa Rady školy 

Mgr. Mária Holáčiková triedna učiteľka B1 plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

sklad náradia, náčinia a hračiek na 
školskom dvore 

 

Mgr. Valéria Kuceljová triedna učiteľka B2 plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

kabinet učebných pomôcok – I. st. 
     úprava školského dvora hl. budova 

 

Mgr. Jana Zlochová triedna učiteľka  C1 + PŠ 1 plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

lekárničky 
 

Mgr. Magdaléna 
Tóthová 

triedna učiteľka 
koordinátor pre oblasť 

ľudských práv, práv detí, 
diskriminácie  

a národnostné menšiny 

C2 plní úlohy  triedneho učiteľa 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

žiacka knižnica 
zápisnice z rodičovských združení 

 
 
 

Adriana Sakalová vedúca vychovávateľka 
vychovávateľka ŠKD 

1. oddelenie plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku 

pedagogických zamestnancov, 
pomocných vychovávateliek 
ŠKD a ŠI a platnej legislatívy 

spracúva údaje a predkladá podklady 
k štatistickým zisťovaniam za ŠKD, ŠI 

riadi zastupovanie na zverenom úseku 
zápisnice z gremiálnych porád 

koordinátorka školského výchovného 
programu ŠKD, ŠI 

Miroslav Kurinský vychovávateľ ŠKD         3.   oddelenie plní úlohy  vychovávateľa podľa 
Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

organizácia športových aktivít,  podujatí 
zodpovednosť za telocvičňu 

koordinátor voľnočasových aktivít 
 



Mgr. Daniela Vyšná asistentka učiteľa 0,5  
v prípravnom ročníku 

vychovávateľka ŠKD 0,5 
Vedúca MZ vychovávateľov  

2. oddelenie plní úlohy  AU a vychovávateľky 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

výtvarné súťaže 
             estetizácia priestorov ŠKD,ŠI 

Bc. Mária Chabadová vychovávateľka ŠI 
 

1. oddelenie plní úlohy  vychovávateľky 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

úprava školského dvora hl. budova 
čitateľská gramotnosť 

Mária Chvíľová vychovávateľka ŠI 2. oddelenie plní úlohy  vychovávateľky 
podľa Organizačného poriadku  

a platnej legislatívy 

sklad náradia, náčinia a hračiek na 
školskom dvore 

finančná gramotnosť  
aktivity zdravej školy 

 

Mgr. Ľubomíra Kucková zástupkyňa riaditeľky pre 
ŠMŠ  

 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku 

pedagogických zamestnancov 
a platnej legislatívy 

spracúva a predkladá údaje za zverený úsek 
k štatistickým zisťovaniam  

riadi zastupovanie na zverenom úseku 
koordinátorka škvp 

Jarmila Balážová triedna učiteľka  
vedúca MZ 

 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

                         programy detí 
koordinátorka škvp 

Bc. Beáta Kadorová učiteľka  plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

sklad náradia, náčinia a hračiek na 
školskom dvore 

zápisnice z rodičovských združení 
estetizácia priestorov ŠMŠ  

Mgr. Marta Rakovanová učiteľka  plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

propagácia ŠMŠ na webovom sídle školy 
zápisnice z pedagogických rád 

 

Ing. Miroslava 
Bodlalová 

asistent učiteľa 
 
 

ekonomicko-
administratívny pracovník 

 
 

C2 
 
 

plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 
plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 
 
 

zadávanie údajov do aScAgendy, 
spravovanie RIS-u 

zápisnice z pracovných porád 
 

Alžbeta Frniaková asistent učiteľa 
 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

 asistent učiteľa 
 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 



Michaela Belúchová asistent učiteľa 
 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

Mgr. Paulína Hujová asistent učiteľa 
 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

Marta Játiová asistent učiteľa 
 

 plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

Mgr. Monika Játiová 
 

asistent učiteľa  plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

Mgr. Mária Fanová asistent učiteľa i.  plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

Zuzana Hrobáriková asistent učiteľa  plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

Mgr. Veronika 
Blažeková 

psychológ CŠPP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

spolupráca v oblasti drogovej prevencie 
s koordinátorom Zdravej školy a prevencie 

rané poradenstvo 
propagácia CŠPP 

Mgr. Gabriela Hozáková Špeciálny pedagóg pre deti 
s poruchami komunikácie 

CŠPP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

webové sídlo školy za CŠPP 
 

Mgr. Martina Kurejová 
Melocíková 

špeciálny pedagóg CŠPP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

webové sídlo školy za CŠPP 
ml. a starší školský vek 

Mgr. Jana Kačincová somatopéd CŠPP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

 

Mgr. Monika Játiová špeciálny pedagóg pre deti 
so sluchovým postihnutím 

CŠPP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

nástenka CŠPP 

Mgr. Patrik Čička fyzioterapeut CŠPP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

nástenka CŠPP 
 

Zuzana Frolová administratívny 
zamestnanec CŠPP 

administratívny 
zamestnanec školy 

CŠPP 
 

SŠI 

plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku a platnej legislatívy 

Pripravuje podklady a údaje k štatistickému 
zisťovaniu za zverený úsek 

 VO 

Bc. Eva Sedliačková vedúca školskej jedálne ŠJ plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku 

zamestnancov školského 
stravovania a platnej legislatívy 

                 aktivity Zdravej školy 
stravovacia komisia 

štatistické výkazy 
 

Janka Dobošová kuchárka ŠJ plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku školského 

stravovania a platnej legislatívy 

 



Anna Raždíková kuchárka ŠJ plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku školského 

stravovania a platnej legislatívy 

 

Gabriela Janáčková kuchárka ŠJ plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku  školského 

stravovania a platnej legislatívy 

 

Mgr. Zdenka Jánošíková ekonomicko-hospodársky 
úsek 

 

POP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku prevádzky 

školy a platnej legislatívy 

 

Oľga Bočejová domovníčka POP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku  prevádzky 

školy a platnej legislatívy 

 

Eva Bočejová domovníčka POP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku  prevádzky 

školy a platnej legislatívy 

 

Kamila Dzuríková domovníčka POP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku  prevádzky 

školy a platnej legislatívy 

 

Róbert Adamov kurič, údržbár/školník POP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku  prevádzky 

školy a platnej legislatívy 

 

Anna Belúchová pomocná vychovávateľka ŠI plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku  prevádzky 

školy a platnej legislatívy 

 

Zuzana Mičienková  pomocná vychovávateľka ŠI plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku  prevádzky 

školy a platnej legislatívy 

 

Margita Gajdošíková mzdárka POP plní úlohy podľa Organizačného 
poriadku na úseku 

zamestnancov prevádzky školy 
a platnej legislatívy 

 

 

 


