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K O N K U R Z 
Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Komárne vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie 
pracovných miest  pedagogických zamestnancov na ZUŠ-MAI  Komárno na školský  rok  2012 / 13 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
Pracovné miesto: 

PEDAGÓG  HRY NA: -KLAVÍRI, -HUSLIACH, -AKORDEÓNE, -GITARE, -BICÍCH 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
POŽIADAVKY: 
1-KVALIFIKAČNÉ   PREDPOKLADY: 
Absolutórium Konzervatória  alebo   
Absolutórium Konzervatória  a  diplom  KH-PF-UK / UKF: Hudobná pedagogika: Hra na: uvedenom nástroji 
alebo: Absolutórium Konzervatória  a  diplom VŠMU v BA / AU v BB  a  Pedagogické minimum. 
 
2-ODBORNÉ  schopnosti: 
Interpretačná schopnosť hry na danom hudobnom nástroji. 
Ovládanie: praktických zručností, teoretických vedomostí, metodiky vyučovania hry na hud.nástroji na ZUŠ 
 
3-PEDAGOGICKÉ  schopnosti: 
Základné pedagogicko-psychologické a metodicko-odborné vedomosti vyučovacieho predmetu. 
Poskytovanie kvalitnej výchovno-vzdelávacej a umeleckej práce pedagóga ZUŠ  
Pedagogický takt a postoj k žiakom ZUŠ vo veku: deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ, poslucháči VŠ.  
 
4-KOMUNIKAČNÉ   schopnosti:  
Aktívna znalosť jazyka slovenského a maďarského,  jazykové vedomosti pedagogicko-odborné  
 
5-MORÁLNE  a  ZDRAVOTNÉ požiadavky: 
Bezúhonnosť  
Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti v hudobnom odbore potvrdená lekárom 
Zodpovedný prístup k výkonu činností pedagóga HO-ZUŠ na školskej a kultúrnej ustanovizni mesta Komárno. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
ZOZNAM   POŽADOVANÝCH   DOKLADOV  a  INÝCH  KONKURZNÝCH  POŽIADAVIEK: 
1-Fotokópia dokladov o požadovanom vzdelaní:  Absolutórium / Diplom. 
2-Vyplnený osobný dotazník 
3-Životopis -  prosím uviesť: hudobné štúdiá od ZUŠ, pedagogickú činnosť, umeleckú činosť, poznanie školy hry na... 
    zoznam verejných účinkovaní,  štúdium hudobnej a pedagogickej literatúry, absolvovanie hudobných kurzov,  
4-Prihláška do konkurzu na pracovné miesto pedagogického zamestnanca HO-ZUŠ 
5-Čestné prehlásenie uchádzača o fyzickom a psychickom zdravotnom stave 
6-Čestné prehlásenie o bezúhonnosti uchádzača 
7-Interpretácia 2 krátkych charakterovo odlišných skladieb, spolu do 5 minút, zaslať názov 2 skladieb 
8-Písomná práca o koncepcii výchovno-vzdelávacej činnosti pedagóga hry na: ... žiaka na I.,II.stupniZUŠ, max 3 str. 

Požadované dokumenty prosím zaslať na adresu školy do  15. júna 2012 - Pi. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

KONKURZ sa uskutoční v budove ZUŠ: Letná 12,Komárno dňa: 26. júna 2012 -Ut.od 09.00 h. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
KONKURZ-výberové konanie v trvaní 30 minút sa  uskutoční  pred  konkurznou komisiou vo forme: 
-interpretácia 2 krátkych charakterovo odlišných skladieb, spolu do 5 minút  
-slovná prezentácia písomnej práce o koncepcii vých.-vzdeláv.činnosti pedagóga hry na: ... žiaka I.,II.stupňa ZUŠ 
-rozhovor o výchovno-vzdelávacej činnosti pedagóga ZUŠ vo vyučovacích jazykoch školy:slovenskom a maďarskom 
-rozhovor so zamestnávateľom o pracovnoprávnych podmienkach. 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 
V Komárne dňa  21. mája 2012.                              Mgr. Fekete Vince -riaditeľ ZUŠ 
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