
Dodatok č. 8 
k Organizačnému poriadku 

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 
 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 606/2008 zo dňa 

29.10.2008 schválilo Organizačný poriadok, uznesením číslo 828/2009 zo dňa 26.08.2009 
schválilo dodatok č. 1, uznesením číslo 30/2010 zo dňa 28.04.2010 schválilo dodatok č. 2, 
uznesením číslo 112/2010 zo dňa 25.08.2010 schválilo dodatok č. 3, uznesením číslo 220/2011 
zo dňa 29.06.2011 schválilo dodatok č. 4,  uznesením číslo 308/2011 zo dňa 26.10.2011 
schválilo dodatok č. 5, uznesením číslo 426/2012 zo dňa 22.08.2012 schválilo dodatok č. 6 
a uznesením číslo 521/2013 zo dňa 25.02.2013 schválilo dodatok č. 7 k Organizačnému 
poriadku Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32,       
971 01 Prievidza, IČO: 42026407. 

 
 

I. 
 
Dodatkom č. 8 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy,  T. Vansovej 32, 

Prievidza (ďalej len dodatok) sa mení s  účinnosťou od 01.07.2013 (Príloha č. 1a), 
s účinnosťou od 01.08.2013 (Príloha č. 1b) a s účinnosťou od 01.09.2013 (Príloha č. 1c) 
Organizačný poriadok Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza nasledovne:  

 
1. V Prílohe č. 1a: 

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

prevádzkový pracovník“ vypúšťajú. 
c) za textom „Úsek výchovy a vzdelávania“ sa číslovka 96,5 nahrádza číslovkou 95,5. 
d) za textom „Úsek TEČ“ sa číslovka 30,9 nahrádza číslovkou 30,5. 
e) za textom „Úsek školského stravovania“ sa číslovka 5,4 nahrádza číslovkou  3,0. 
f) text „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 136,3 (z toho v podnikateľskej 

činnosti: 3,1)“ sa nahrádza textom „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 132,5 
(z toho v podnikateľskej činnosti: 2,3)“. 

 
2. V Prílohe č. 1b: 

a) v úseku TEČ  sa slová „referent hospodárskej správy“ vypúšťajú. 
b) za textom „Úsek výchovy a vzdelávania“ sa číslovka 95,5 nahrádza číslovkou 85,9. 
c) za textom „Úsek TEČ“ sa číslovka 30,5 nahrádza číslovkou 27,5. 
d) text „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 132,5 (z toho v podnikateľskej 

činnosti: 2,3)“ sa nahrádza textom „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 119,9 
(z toho v podnikateľskej činnosti: 2,3)“. 

 
3. V Prílohe č. 1c: 

a) v úseku TEČ  sa slová „údržbár - vodič“ vypúšťajú. 
b) za textom „Úsek výchovy a vzdelávania“ sa číslovka 85,9 nahrádza číslovkou 84,0. 
c) za textom „Úsek TEČ“ sa číslovka 27,5 nahrádza číslovkou 23,9. 
d) text „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 119,9 (z toho v podnikateľskej 

činnosti: 2,3)“ sa nahrádza textom „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 114,4 
(z toho v podnikateľskej činnosti: 2,3)“. 
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II. 
 

1. Dodatok č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť Organizačného poriadku Strednej odbornej 
školy, T. Vansovej 32, Prievidza zo dňa 01.11.2008. 

 
2. Tento dodatok schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením 

číslo    /2013 dňa 29.04.2013, s účinnosťou od 01.07.2013 (Príloha č. 1a), s účinnosťou 
od 01.08.2013 (Príloha č. 1b) a s účinnosťou od 01.09.2013 (Príloha č. 1c). 

  
 

V Prievidzi dňa 01.09.2013 
 
 
 
 
 
                      Mgr. Ján Mata 
                   riaditeľ Strednej odbornej školy, 
                                                                                         T. Vansovej 32, Prievidza 


