
Dodatok č. 3 
k Organizačnému poriadku 

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 608/2008 zo dňa 
29.10.2008 schválilo Organizačný poriadok, uznesením číslo 821/2009 zo dňa 26.08.2009 
schválilo dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku a uznesením číslo 236/2011 zo dňa 
29.06.2011 dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23 
A, Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom,                
IČO: 42026393. 

 
I. 

 
Dodatkom č. 3 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23 A, 

Dubnica nad Váhom (ďalej len dodatok) sa mení s  účinnosťou od 01.07.2013 Organizačný 
poriadok Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom nasledovne:   

 
         V Prílohe č. 1:  

a) v úseku riaditeľa sa slová „Referent personálnych činností, cestovné príkazy, 
štatistika, rozpočet“ sa nahrádzajú slovami „Referent personálnych činností“. 

b) v úseku riaditeľa sa slová „Administratívny zamestnanec, archivárka“ sa nahrádzajú 
slovami „Referent ekonomických činností“. 

c) v úseku riaditeľa sa slová „Zamestnanec technických činností, personalistika žiaci“ 
sa nahrádzajú slovami „Referent ekonomických činností“. 

d) v úseku TEČ sa slová „Referent ekonomických činností – majetok“ sa nahrádzajú 
slovami „Referent ekonomických činností“. 

e) v úseku TEČ sa slová „Referent ekonomických činností – prenájom priestorov“ sa 
nahrádzajú slovami „Referent ekonomických činností“. 

f) v úseku TEČ sa slová „Referent ekonomických činností – pokladňa, fakturácie, 
sklady“ sa nahrádzajú slovami „Referent ekonomických činností“.   

g) za textom „Úsek výchovy a vzdelávania“ sa číslovka 72,4 nahrádza číslovkou 69,4. 
h) za textom „Úsek TEČ“ sa číslovka 31,0 nahrádza číslovkou 30,5. 
i) text „Počet zamestnancov prepočítaný celkom: 107,4“ sa nahrádza textom „Počet 

zamestnancov prepočítaný celkom: 103,9“. 
  
 
 

II. 
 

1. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Organizačného poriadku Strednej odbornej 
školy, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom 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. 
 
 
V Dubnici nad Váhom dňa 01.07.2013 
 
 
                       Ing. Miroslav Dziak 
                        riaditeľ Strednej odbornej školy 
                                                                                   Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom 


