
Dodatok č. 3 
k Organizačnému poriadku 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
 
 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 545/2008 zo dňa 

25.06.2008 schválilo Organizačný poriadok,  uznesením číslo 816/2009 zo dňa 26.08.2009 
schválilo dodatok č. 1 a  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, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza,                 
IČO: 00158577. 

 
 

I. 
 
 
Dodatkom č. 3 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (ďalej len dodatok) sa mení s  účinnosťou  od 01.08.2013 
Organizačný poriadok Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 
Prievidza nasledovne:  

 
 

1. V článku III: 
a) bod 14 sa vypúšťa. 
b) písm. a) bod 15 sa vypúšťa. 
c) doterajšie body 17 a 18 sa označujú ako body 16 a  17. 
 
 

2. V článku V: 
a) bod 6 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„6. Riaditeľ po vyjadrení rady školy vymenúva a odvoláva troch zástupcov pre 
teoretické vyučovanie a dvoch zástupcov pre praktické vyučovanie.“ 
b) bod 9 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„9. Úsek technicko-ekonomických činností riadi vedúci úseku technicko-
ekonomických činností.“ 
c) bod 12 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„12. Riaditeľ vymenúva vedúceho úseku technicko-ekonomických činností, 
vedúceho školskej jedálne, vedúceho vychovávateľa, šesť hlavných majstrov 
odbornej výchovy, vedúceho účtarne, vedúceho úseku technických činností a troch 
vedúcich úseku hospodárskych činností a ustanovuje triednych učiteľov, dvoch 
výchovných poradcov a vedúcich predmetových komisií a metodických komisií.“ 
 
 

3. V článku VII bod 1 sa vypúšťa a nahrádza sa: 
„1. Vedúcimi zamestnancami sú: 

 riaditeľ, 

 zástupca pre teoretické vyučovanie (3), 

 zástupca pre praktické vyučovanie (2), 

 vedúci úseku technicko-ekonomických činností, 

 vedúci školskej jedálne, 

 vedúci vychovávateľ, 
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 hlavný majster odbornej výchovy (6), 

 vedúci účtarne, 

 vedúci úseku hospodárskych činností (3), 

 vedúci úseku technických činností.“ 
 
 

4. V prílohe č. 1: 
a) v úseku riaditeľa sa slová „referent ekonomických činností – informátor“ 

vypúšťajú. 
b) v úseku výchovy a vzdelávania sa slová „Zástupca pre teoretické vyučovanie“ 

vypúšťajú. 
c) v úseku výchovy a vzdelávania sa slová „Zástupca pre teoretické vyučovanie“ 

vypúšťajú. 
d) v úseku výchovy a vzdelávania sa slovo „učiteľ“ vypúšťa. 
e) v úseku výchovy a vzdelávania sa slovo „učiteľ“ vypúšťa. 
f) v úseku výchovy a vzdelávania sa slová „Zástupca pre praktické vyučovanie“ 

vypúšťajú. 
g) v úseku výchovy a vzdelávania sa slová „majster odbornej výchovy“ vypúšťajú. 
h) v úseku výchovy a vzdelávania sa slová „referent technicko-ekonomických 

činností - záhradník“ vypúšťajú. 
i) v úseku TEČ sa slová „Zástupca pre TEČ“ nahrádzajú slovami „Vedúci úseku 

TEČ“. 
j) v úseku školského stravovania sa slová „prevádzkový zamestnanec – pomocný 

kuchár“ vypúšťajú. 
k) v úseku školského stravovania sa slová „referent ekonomických činností – 

mzdový účtovník“ vypúšťajú. 
l) v úseku školského stravovania sa slová „údržbár – vodič - kurič“ vypúšťajú. 
m) v úseku školského stravovania sa slová „prevádzkový zamestnanec - 

upratovačka“ vypúšťajú. 
n) v úseku výchovy mimo vyučovania sa slová „pomocný vychovávateľ“ 

vypúšťajú. 
o) v úseku výchovy mimo vyučovania sa slová „referent ekonomických činností – 

mzdový účtovník“ vypúšťajú. 
p) v úseku výchovy mimo vyučovania sa slová „údržbár – vodič - kurič“ 

vypúšťajú. 
q) za textom „Úsek riaditeľa“ sa číslovka 15,0 nahrádza číslovkou 12,0. 
r) za textom „Úsek výchovy a vzdelávania“ sa číslovka 154,9 nahrádza číslovkou 

139,7. 
s) za textom „Úsek TEČ“ sa číslovka 30,3 nahrádza číslovkou 30,8. 
t) za textom „Úsek školského stravovania“ sa číslovka 6,0 nahrádza číslovkou  

4,0. 
u) za textom „Úsek výchovy mimo vyučovania“ sa číslovka 5,5 nahrádza 

číslovkou 4,0. 
v) text „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 212,7“ sa nahrádza textom 

„Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 191,5“. 
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II. 
 

 
1. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Organizačného poriadku Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza zo dňa 01.07.2008. 
 
2. Tento dodatok schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením 

číslo    /2013 dňa 29.04.2013, s účinnosťou od 01.08.2013. 
 
 
V Prievidzi dňa 01.08.2013 
 
 
 
 
 
 
            PaedDr. Štefan Gaman 
        riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
                                                                               Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
 


