
Dôvodová správa 
 
 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 260/2011 zo dňa 
24.08.2011 schválilo dodatok č. 2 k  Organizačnému  poriadku Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza. 

 
 Na základe žiadosti  školy zo dňa 25.03.2013 je  potrebné  upraviť počet zamestnancov.  
Celková úspora zamestnancov za organizáciu je 21,2 (prepočítaný počet). Škola zrušila dve 
pracoviská praktického vyučovania: 
 Pracovisko praktického vyučovania Kaderníctvo, A. Hlinku 457, Nováky; 
 Pracovisko praktického vyučovania Lúčna ulica 12, Prievidza. 

 
 
 V úseku riaditeľa je pokles nepedagogických zamestnancov o 3,0 (prepočítaný počet) 
zrušením funkčného miesta „referent ekonomických činností - informátor“ s plným pracovným 
úväzkom a zrušením 2 funkčných miest „upratovačka“ s plným pracovným úväzkom z dôvodu 
nadbytočnosti. 
 
 V úseku výchovy a vzdelávania je pokles zamestnancov o 15,2 (prepočítaný počet) 
z nasledovných dôvodov: 

o zrušenie 3 funkčných miest pedagogických zamestnancov „majster odbornej 
výchovy“ s plným pracovným úväzkom z titulu nadbytočnosti; 

o zrušenie funkčného miesta nepedagogického zamestnanca „referent technicko-
ekonomických činností – záhradník“ s plným pracovným úväzkom z titulu 
nadbytočnosti; 

o na základe poklesu počtu žiakov k 01.09.2012 sa pristúpilo k úspore 
pedagogických zamestnancov vo výške 7,6 (prepočítaný počet) k uvedenému 
dátumu; 

o zníženie nadčasových hodín je o  3,6 (prepočítaný počet). 
 

V  úseku  technicko-ekonomických  činností je nárast nepedagogických zamestnancov 
 o 0,5 (prepočítaný počet) z nasledovných dôvodov:  

o zrušenie prerozdelenia prepočítaných pracovných úväzkov funkčných miest 
„referent ekonomických činností – mzdový účtovník“ a „údržbár – vodič – 
kurič“ - /2x0,25/. Zníženie prepočítaných úväzkov o 0,5 na úseku školského 
stravovania a nárast prepočítaných úväzkov o 0,5 na úseku technicko-
ekonomických činností; 

o zrušenie prerozdelenia prepočítaných pracovných úväzkov funkčných miest 
„referent ekonomických činností – mzdový účtovník“ a „údržbár – vodič – 
kurič“ - /2x0,25/. Zníženie prepočítaných úväzkov o 0,5 na úseku výchovy 
mimo vyučovania a nárast prepočítaných úväzkov o 0,5 na úseku technicko-
ekonomických činností; 

o zrušenie 1 funkčného miesta „upratovačka“ s plným pracovným úväzkom 
z dôvodu nadbytočnosti /rušenie pracovísk praktického vyučovania/; 

o presun pracovného úväzku upratovačky – 0,5 (prepočítaný počet) z úseku 
školského stravovania na úsek technicko-ekonomických činností; 

o funkčné miesto „zástupca pre technicko-ekonomické činnosti“ sa nahrádza 
funkčným miestom „vedúci úseku technicko-ekonomických činností“. 
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V  úseku  školského  stravovania  je  pokles  nepedagogických  zamestnancov  o 2,0 
 (prepočítaný počet) z nasledovných dôvodov: 

o zrušenie funkčného miesta „prevádzkový zamestnanec – pomocný kuchár“ 
s plným pracovným úväzkom z dôvodu nadbytočnosti; 

o presun pracovného úväzku upratovačky – 0,5 (prepočítaný počet) z úseku 
školského stravovania na  úsek technicko-ekonomických činností; 

o zrušenie prerozdelenia prepočítaných pracovných úväzkov /2x0,25/. Presun 
z úseku školského stravovania na úsek technicko-ekonomických činností. 

 
V úseku výchovy mimo vyučovania je úspora zamestnancov 1,5 (prepočítaný počet)  

z nasledovných dôvodov: 
o zrušenie funkčného miesta „pomocný vychovávateľ“ s plným pracovným 

úväzkom z titulu nadbytočnosti; 
o zrušenie prerozdelenia prepočítaných pracovných úväzkov /2x0,25/. Presun 

z úseku výchovy mimo vyučovania na úsek technicko-ekonomických činností. 
 

  
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

návrh na schválenie dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, kde sú zapracované vyššie uvedené skutočnosti. 


