
Dôvodová správa 
 
 
 
 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 373/2012 zo dňa 
25.04.2012 schválilo dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, 
Športová 675, 916 01 Stará Turá. 
 Na základe žiadosti školy zo dňa 18.03.2013 sa pristúpilo k úprave počtu 
zamestnancov. Celková úspora zamestnancov za organizáciu je 4,6 (prepočítaný počet)  - 
hlavná a podnikateľská činnosť. 
 V úseku riaditeľa je pokles nepedagogických zamestnancov o 0,3 (prepočítaný počet) 
v dôsledku zrušenia funkčného miesta „školský psychológ“. Pracovná náplň zamestnanca sa 
bude riešiť formou dohody o vykonaní práce. 
 V úseku výchovy a vzdelávania je pokles pedagogických zamestnancov o 2,1 
(prepočítaný počet) z nasledovných dôvodov: 

o odchod 2 učiteľov do dôchodku; 
o úprava prepočítaných pracovných úväzkov a nadčasov. 

V úseku technicko-ekonomických činností je pokles nepedagogických zamestnancov 
 o 0,7 (prepočítaný počet) z nasledovných dôvodov: 

o funkčné miesto „zástupca pre technicko-ekonomické činnosti“ sa nahrádza funkčným 
miestom „vedúci úseku technicko-ekonomických činností“; 

o zrušenie funkčného miesta „referent technických činností – skladník“ s plným 
pracovným úväzkom z dôvodu nadbytočnosti. Jeho pracovnú náplň bude vykonávať 
„vedúci školskej jedálne – pokladník“ s prepočítaným pracovným úväzkom - 0,5 na 
danom úseku;  

o zníženie pracovného úväzku funkčného miesta „referent technických činností – 
elektrikár“ o 0,2 (prepočítaný počet) - /z 1,0 na 0,8/. 
V  úseku  školského  stravovania  je  pokles  nepedagogických  zamestnancov  o  1,5 

 (prepočítaný počet) – hlavná a podnikateľská činnosť z nasledovných dôvodov: 
o zrušenie 1 funkčného miesta „kuchár“ s plným pracovným úväzkom z dôvodu 

nadbytočnosti; 
o prerozdelenie plného pracovného úväzku „vedúceho školskej jedálne – pokladníka“ 

medzi úsek technicko-ekonomických činností – 0,5 (prepočítaný počet) a úsek 
školského stravovania – 0,5 (prepočítaný počet); 

o zmena podielu plného pracovného úväzku funkčného miesta „hlavný kuchár“ medzi 
hlavnou a podnikateľskou činnosťou /úspora – 0,5 v rámci podnikateľskej činnosti 
a nárast – 0,5 v rámci hlavnej činnosti/. 

 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
návrh na schválenie dodatku  č. 4 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, 
Športová 675, Stará Turá, kde sú zapracované vyššie uvedené skutočnosti. 


