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Situačná analýza: Štruktúra interných PZ podľa kategórií, podkategórií a kariérových pozícií 
v školskom roku 2022/2023 
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PZ 
Kariérový 

stupeň 
Kategória Podkategória Meno Kariérová pozícia Zaradenie v PK/MZ 

Personálne 
zmeny 

PZ 1. atestácia učiteľ 
učiteľ druhého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Eva Bednáriková • riaditeľka školy  

 

PZ 2. atestácia učiteľ 
učiteľ prvého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Ingrid Galeštoková 

• zástupkyňa riaditeľky školy 

• triedna učiteľka I.A 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

• uvádzajúca pedagogická 
zamestnankyňa  

MZ 1.- 4. ročník SZŠ  

MZ SŠKD 
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PZ samostatný učiteľ 
učiteľ prvého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Barbora Martičeková 

• triedna učiteľka II. A 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

MZ 1.- 4. ročník SZŠ 

 

PZ samostatný učiteľ 
učiteľ prvého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Mária Kandráčová 

• triedna učiteľka III.A  

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

MZ 1.- 4. ročník SZŠ 

 

PZ samostatný učiteľ 
učiteľ prvého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Silvia Antoliková 

• triedna učiteľka IV.A  

• vedúca MZ 1.-4. ročníka SZŠ 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

MZ 1.- 4. ročník SZŠ 

 

PZ začínajúci učiteľ 
učiteľ prvého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Zuzana Richterová 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

• koordinátorka IB PYP 

MZ 1.- 4. ročník SZŠ 

 

PZ samostatný učiteľ 
učiteľ druhého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Kornélia Vojtaníková 

• triedna učiteľka VII.A 

• vedúca PK cudzích jazykov 

• vedúca PK MAT a všeobecno-
vzdelávacích prírodovedných 
predmetov 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

PK MAT a všeobecno-
vzdelávacích prírodovedných 

predmetov 

 

PK cudzích jazykov 

PZ samostatný učiteľ 
učiteľ druhého stupňa 

základnej školy 
PhDr. Ivica Langerová  PK cudzích jazykov 

 

PZ samostatný učiteľ 
učiteľ druhého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Jana Uličná 

• vedúca PK SJL, spoločensko-
vedných a výchovných predmetov 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní 

PK  SJL, spoločensko-vedných 
a výchovných predmetov 

 



PZ samostatný 
učiteľ 

učiteľ druhého stupňa 
základnej školy Mgr. Anastázia Sepešiová 

• triedna učiteľka V.B 

• školský poradca 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

PK  SJL, spoločensko-vedných 
a výchovných predmetov 

 

vychovávateľ vychovávateľ SŠKŽ MZ SŠKD 

PZ začínajúci učiteľ 

učiteľ prvého stupňa 
základnej školy 

Bc. Peter Horizral 

• školský špecialista vo výchove 
a vzdelávaní 

• školský koordinátor vo výchove 
a vzdelávaní  

MZ 1.- 4. ročník SZŠ 
 

učiteľ druhého stupňa 
základnej školy 

PK  SJL, spoločensko-vedných 
a výchovných predmetov 

PZ samostatný 
učiteľ 

učiteľ druhého stupňa 
základnej školy Mgr. Martina Eštoková 

• triedna učiteľka VI.A 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

PK  SJL, spoločensko-vedných 
a výchovných predmetov 

 

vychovávateľ vychovávateľ SŠKŽ MZ SŠKD 

PZ samostatný 
učiteľ 

učiteľ druhého stupňa 
základnej školy Mgr. Jana Gajková 

• triedna učiteľka V.A 

• školská koordinátorka vo výchove 
a vzdelávaní  

PK MAT a všeobecno-
vzdelávacích prírodovedných 

predmetov 

 

vychovávateľ vychovávateľ SŠKD MZ SŠKD 

PZ samostatný vychovávateľ vychovávateľ SŠKD Mgr. Zuzana Pastoreková 
• školská koordinátorka vo výchove 

a vzdelávaní  
MZ  SŠKD 

 

PZ samostatný vychovávateľ vychovávateľ SŠKD Ivana Jarošová 
• školská koordinátorka vo výchove 

a vzdelávaní  
MZ  SŠKD 

 

PZ samostatný vychovávateľ vychovávateľ SŠKD Katarína Frančáková 
• školská koordinátorka vo výchove 

a vzdelávaní  
MZ SŠKD 

 

PZ samostatný vychovávateľ vychovávateľ SŠKD Andrea Jevická 
• školská koordinátorka vo výchove 

a vzdelávaní  
MZ SŠKD 
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Situačná analýza: Štruktúra externých PZ podľa kategórií, podkategórií a kariérových pozícií 
v školskom roku 2022/2023 
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PZ 
Kariérový 

stupeň 
Kategória Podkategória Meno Kariérová pozícia Zaradenie v PK/MZ 

Personálne 
zmeny 

PZ 1. atestácia učiteľ 

učiteľ prvého stupňa 
základnej školy 

Mgr. Gabriela Vojteková 

 
MZ 1.- 4. ročník SZŠ 

 

učiteľ druhého stupňa 
základnej školy 

PK  SJL, spoločensko-vedných 
a výchovných predmetov 

PZ začínajúci učiteľ 
učiteľ druhého stupňa 

základnej školy 
Ing. Maroš Baumgartner  

PK MAT a všeobecno-
vzdelávacích prírodovedných 

predmetov 

 

PZ začínajúci učiteľ 
učiteľ druhého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Nataliia Zheriutina  PK cudzích jazykov 

 

PZ samostatný učiteľ 
učiteľ druhého stupňa 

základnej školy 
Mgr. Michal Porvažník  PK cudzích jazykov 

 

 zahraničný lektor Mark Colin Britten  PK cudzích jazykov  

 
Štruktúra kariérových pozícií tvorí prílohu k Organizačnému poriadku, ktorý bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa 25.08.2022. 
 
Vysvetlivky: 

• PZ – pedagogický zamestnanec 

• PK – predmetová komisia 

• MZ – metodické združenie 

• SŠKD – Súkromný školský klub detí 

• SŠKŽ – Súkromný školský klub žiakov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pedagogickí zamestnanci špecialisti a iní zamestnanci určení riaditeľkou školy na špecializované činnosti:  
 

P. č. Pedagogický zamestnanec  Meno a priezvisko 
Splnenie 

kvalifikačného 
predpokladu 

Dĺžka výkonu 
pedagogickej 

praxe 

1.  Školský poradca Mgr. Anastázia Sepešiová áno 8 rokov 

2.  Vedúca PK SJL, spoločensko-vedných a výchovných vyučovacích predmetov Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

3.  
Vedúca PK MAT a všeobecno-vzdelávacích prírodovedných vyučovacích 
predmetov  

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

4.  Vedúca PK cudzích jazykov Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

5.  Vedúca metodického združenia 1.-4. ročníka SZŠ Mgr. Silvia Antoliková áno 20 rokov 

6.  Vedúca metodického združenia SŠKD Mgr. Ingrid Galeštoková áno 38 rokov 

7.  Uvádzajúci pedagogický zamestnanec Mgr. Ingrid Galeštoková áno 38 rokov 

8.  
Školská špecialistka vo výchove a vzdelávaní – odborná garantka 
aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov 

Mgr. Ingrid Galeštoková áno 38 rokov 

9.  Školský digitálny koordinátor Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 

10.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre uplatňovanie Stratégie 
digitálnej transformácie Slovenska 2030 v podmienkach SZŠ 

Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 

11.  
Odborná garantka pre vzdelávanie cudzincov a vzdelávanie slovenských 
žiakov prichádzajúcich z cudzojazyčného prostredia 

Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

12.  Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia Mgr. Mária Kandráčová áno 1 rok 

13.  
Školská koordinátorka medzinárodného programu IB Primary Years 
Programme 

Mgr. Zuzana Richterová áno 0 rokov 

14.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre uplatňovanie metódy 
CLIL v nejazykových vyučovacích predmetoch v 1.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

15.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre uplatňovanie metodiky 
Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. vo vyučovaní matematiky 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

16.  Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie KOMPARA Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

17.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Testovania 5 
- 2023 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

18.  
Zodpovedná za realizáciu rojektov: English GO, English One, eTwinning, 
Erasmus+, IT Akadémia, Čerstvé hlavičky 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

19.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre zapojenie školy do 
projektov 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 



20.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní zodpovedná za Zápis detí do 
1. ročníka SZŠ 

Mgr. Ingrid Galeštoková áno 38 rokov 

21.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Zábavného 
učebného dopoludnia pre budúcich prvákov 

Mgr. Silvia Antoliková áno 20 rokov 

22.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre mediálnu výchovu 
a kritické myslenie žiakov v podmienkach SZŠ 

Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

23.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre bezpečnosť, prevenciu 
a zdravotnú výchovu v podmienkach SZŠ 

Andrea Jevická áno 2 roky 

24.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre uplatňovanie 
environmentálnej výchovy v podmienkach SZŠ 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

25.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre rozvíjanie Výchovy žiakov 
k manželstvu a rodičovstvu v podmienkach SZŠ 

Mgr. Zuzana Pastoreková áno 5 rokov 

26.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre hodnotovú výchovu 
a výchovu žiakov k ľudským právam v podmienkach SZŠ, podporu ochrany 
a dodržiavania ľudských práv a slobôd v prostredí školy 

Mgr. Jana Gajková áno 3 roky 

27.  Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre zdravie a pohyb Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

28.  Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre Školský parlament Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

29.  Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní Globálnej výchovy Mgr. Anastázia Sepešiová áno 8 rokov 

30.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre vedenie Európskeho 
klubu 

Mgr. Anastázia Sepešiová áno 8 rokov 

31.  
Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Účelového 
cvičenia a Didaktických hier v prírode 

Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

32.  
Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie dopravnej 
olympiády 

Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

33.  Poverený organizáciou a realizáciou lyžiarskeho a plaveckého výcviku Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

34.  
Poverený organizáciou a realizáciou testovania pohybových predpokladov 1. 
a 3. ročníka SZŠ 

Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

35.  
Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Športového 
popoludnia pre rodičov a deti, Rodinnej športovej olympiády a Dní športu 

Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

36.  Poverená organizáciou a realizáciou Školy v prírode  Mgr. Ingrid Galeštoková áno 38 rokov 

37.  
Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie športových 
súťaží v 1.-7. ročníku SZŠ 

Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

38.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Žiackej 
konferencie ročníkových prác 2022 

Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 

39.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Vedeckej 
konferencie žiakov „Veda a technika pre život“ pre 5.-7. ročník SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 



40.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre rozvíjanie digitálnej 
gramotnosti a kompetencií žiakov, vrátane kybernetickej bezpečnosti 

Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 

41.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre rozvíjanie finančnej 
a čitateľskej gramotnosti v 1.-4. ročníku SZŠ 

Mgr. Silvia Antoliková áno 20 rokov 

42.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre rozvíjanie finančnej 
gramotnosti v 5.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

43.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre rozvoj čitateľskej 
gramotnosti v 5.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

44.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie 
matematických a prírodovedných súťaží v 1.-4. ročníku SZŠ 

Mgr. Silvia Antoliková áno 20 rokov 

45.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie 
matematických a prírodovedných súťaží pre 5.-7. ročník SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

46.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Olympiády 
v ANJ v 5.-7.ročníku SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

47.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie súťaží 
v cudzích jazykoch v 1.-4. ročníku SZŠ 

Mgr. Zuzana Richterová áno 0 rokov 

48.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie súťaží 
v cudzích jazykoch v 5.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

49.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie literárnych 
súťaží v 1.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

50.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie dejepisných 
súťaží v 5.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

51.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie hudobných 
súťaží v 1.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

52.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie výtvarných 
súťaží v 1.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

53.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie súťaží 
z techniky v 5.-7. ročníku SZŠ 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

54.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie súťaží 
z informatiky v 3.-8. ročníku SZŠ 

Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 

55.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie triednych 
kôl súťaže v tvorbe PC prezentácií v 3.-8. ročníku SZŠ 

Mgr. Barbora Martičeková áno  4 roky 

56.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie kultúrnych 
podujatí školy, výchovných koncertov pre žiakov a návštevu divadelných 
predstavení 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

57.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizáciu návštev 
školskej knižnice v rámci SŠKD 

Ivana Jarošová áno 12 rokov 

58.  Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre neformálne vzdelávanie Ivana Jarošová áno 12 rokov 



v podmienkach SZŠ 

59.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie spoločných 
ranných komunít (napr. úspešní žiaci v súťažiach) 

Mgr. Mária Kandráčová áno 1 rok 

60.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Stretnutia 
so starkými 

Mgr. Mária Kandráčová áno 1 rok 

61.  Zodpovedná za realizáciu projektu Záložka do knihy Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

62.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie podujatí 
ENO TREE planting day, Deň vďakyvzdania 

Mgr. Zuzana Richterová áno 0 rokov 

63.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre spoluprácu s organizáciou 
SOSNA 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

64.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre podporu dobrovoľníctva 
a solidarity, dobrovoľnícke a tútoringové aktivity, spoluprácu s neziskovými 
organizáciami 

Andrea Jevická áno 2 roky 

65.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie zberu 
hračiek, aktivít Biela Pastelka, UNICEF, Modrý gombík 

Andrea Jevická áno 2 roky 

66.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie verejnej 
zbierky Deň narcisov 

Ivana Jarošová áno 12 rokov 

67.  Zodpovedná za aktualizáciu Galérie úspešných žiakov Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

68.  
Zodpovedná za aktualizáciu, výmenu diplomov a fotografií v chodbovom 
priestore v pavilóne F 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

69.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre nácvik programu Vianoce 
na KVP, Deň detí na KVP 

Mgr. Zuzana Pastoreková  áno 5 rokov 

70.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie školského 
programu - Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch pre rodičov a nácvik 
programu so žiakmi 1.-4. ročníka SZŠ 

Mgr. Zuzana Richterová áno 0 rokov 

71.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie školského 
programu - Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch pre rodičov a nácvik 
programu so žiakmi 5.-7. ročníka SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

72.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie školskej 
súťaže HUMAN hľadá talent 2023 

Mgr. Martina Eštoková áno 18 rokov 

73.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie súťaže Čo 
vieš o Slovensku v 1.- 7. ročníku SZŠ 

Mgr. Anastázia Sepešiová áno 8 rokov 

74.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Týždňa o 
Košiciach 

Mgr. Anastázia Sepešiová áno 8 rokov 

75.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Týždňa 
anglického jazyka 

Mgr. Zuzana Richterová áno 0 rokov 

76.  Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Týždňa Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 



rodného jazyka v 1.-7. ročníku SZŠ 

77.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Týždňa 
zdravia 

Andrea Jevická  áno 2 roky 

78.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Týždňa 
prírodovedných predmetov pre 1.-4. ročník SZŠ 

Mgr. Mária Kandráčová áno 1 rok 

79.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie Týždňa 
prírodovedných predmetov pre 5.- 7. ročník SZŠ 

Mgr. Kornélia Vojtaníková áno 15 rokov 

80.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie jesenných 
tvorivých dielní 

Ivana Jarošová áno 12 rokov 

81.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie vianočných 
tvorivých dielní, Vianočnej burzy, Vianočnej pošty 

Mgr. Zuzana Pastoreková  áno 5 rokov 

82.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie 
valentínskych tvorivých dielní, Valentínskej pošty 

Andrea Jevická  áno 2 roky 

83.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre organizovanie 
veľkonočných tvorivých dielní 

Mgr. Jana Gajková áno 3 roky 

84.  Zodpovedná za kontrolu spracovaných textov do Kroniky školy Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

85.  
Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní pre tvorbu školského časopisu 
HUMANKO a spracovanie Kroniky školy  

Katarína Frančáková áno 38 rokov 

86.  
Zodpovedná za kompletizáciu podkladov na aktualizáciu webovej stránky 
školy za 1.-7. ročník SZŠ a za SŠKD 

Katarína Frančáková áno 38 rokov 

87.  Správkyňa školskej a učiteľskej knižnice  Mgr. Jana Uličná áno 8 rokov 

88.  Správkyňa školskej a učiteľskej knižnice cudzích jazykov Mgr. Zuzana Richterová áno 0 rokov 

89.  Správkyňa zborovne Mgr. Mária Kandráčová áno 1 rok 

90.  Správkyňa PC učebne a výpočtovej techniky v učebniach pavilónu F a A Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 

91.  Správkyňa učebnicového fondu pre 1. - 9. ročník SZŠ Mgr. Silvia Antoliková áno 20 rokov 

92.  
Správca učebných pomôcok vyučovacieho predmetu telesná a športová 
výchova 

Bc. Peter Horizral áno 0 rokov 

93.  Správkyňa učebných pomôcok vyučovacieho predmetu anglický jazyk Mgr. Zuzana Richterová áno 0 rokov 

94.  Správkyňa učebných pomôcok vyučovacieho predmetu biológia Mgr. Jana Gajková áno 3 roky 

95.  Správkyňa učebných pomôcok vyučovacieho predmetu chémia Mgr. Jana Gajková áno 3 roky 

96.  Správkyňa pomôcok SŠKD Ivana Jarošová áno 12 rokov 

97.  Správkyňa školských lekárničiek Mgr. Zuzana Pastoreková  áno 5 rokov 

98.  
Zodpovedná za vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamov zo 
školských akcií  

Katarína Frančáková áno 38 rokov 

99.  Zodpovedná za vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamov z činnosti Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 



SŠKD a SCVČ 

100.  
Zodpovedná za aktualizáciu a zverejňovanie informácií na webovej stránke 
školy 

Mgr. Barbora Martičeková áno 4 roky 

 
 
 
 


