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Čl.1 

 

Riaditeľ strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra (ďalej len „riaditeľ“) 

v súlade s § 11 ods. 9 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento 

dodatok k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra 

(5/2020). 

Organizačný poriadok Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra 

(5/2020) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 3, časti A/, bode 1.6. sa na konci dopĺňajú slová „a odvoláva“. 

 

2. V čl. 3, časti C/, písmeno f) znie:  

 

„f) školské ubytovanie – technicko-hospodársky úsek ŠI 

a. technik informačno-komunikačných technológií, 

b. Informátor – upratovačka, 

c. upratovačka – pomocný vychovávateľ, 

d. údržbár, 

e. zámočník-údržbár, 

f. pomocný vychovávateľ.“. 

 

3. V čl. 3, časti C/, písmeno h) sa vypúšťa. 

 

4. V čl. 3, časti E/, písmená b) až g)  znejú: 

„b) Informátor – upratovačka,  

c) upratovačka – pomocný vychovávateľ, 

d) údržbár, 

e) zámočník-údržbár, 

f) pomocný vychovávatelia.“. 

 

 

5. V čl. 3, časti E/, bod 22 znie: 

„22. Údržbár - je podriadený riaditeľovi školy. Zodpovedá najmä za tieto činnosti: 

a) výkon pomocných remeselných prác v časti ŠI a priľahlých priestoroch (školská 

jedáleň) podľa určenia priameho nadriadeného, 

b) udržiavať v dobrom stave vodovodné a kanalizačné zariadenia, 

c) vykonávať drobné údržbárske práce podľa hlásení a príkazov, 

d) odstraňovať hlásené poruchy priebežne, podľa potreby v rámci vlastných možností, 

potrebu väčších údržbárskych prác hlásiť riaditeľovi školy, 

e) hospodárne využívať pridelený materiál, náradie a nástroje, 

f) zúčastňovať sa pri zabezpečovaní potrebného materiálu a nástrojov samostatným 

nákupom po dohode s hospodárkou školy, 
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g) dbať, aby všetky rozvody a zariadenia v celom objekte boli schopné prevádzky 

a v dobrom technickom stave, 

h) ak je poškodenie väčšieho rozsahu, hlásiť tento stav riaditeľovi školy a hospodárke 

školy, ktorá zabezpečí opravu dodávateľským spôsobom.“. 

 

6. V čl. 3, časti E/, bod 24 znie: 

„24. Zámočník - je podriadený riaditeľovi školy. Zodpovedá najmä za tieto činnosti: 

a) výkon základných zámočníckych prác v časti ŠI a priľahlých priestoroch (školská 

jedáleň) podľa určenia priameho nadriadeného, 

b) udržiavať v dobrom stave uzamykacie zariadenia, 

c) vykonávať drobné údržbárske práce podľa hlásení a príkazov, 

d) odstraňovať hlásené poruchy priebežne, podľa potreby v rámci vlastných možností, 

potrebu väčších údržbárskych prác hlásiť riaditeľovi školy, 

e) hospodárne využívať pridelený materiál, náradie a nástroje, 

f) zúčastňovať sa pri zabezpečovaní potrebného materiálu a nástrojov samostatným 

nákupom po dohode s hospodárkou školy, 

g) dbať, aby všetky zariadenia v celom objekte boli schopné prevádzky a v dobrom 

technickom stave, 

h) ak je poškodenie väčšieho rozsahu, hlásiť tento stav riaditeľovi školy a hospodárke 

školy, ktorá zabezpečí opravu dodávateľským spôsobom.“. 

 

7. V čl. 3, časti F/, bode 26, časti „Technicko-hospodársky úsek strediska odbornej praxe“ 

sa vypúšťa písmeno e). 

 

8. V čl. 3, časti F/ sa bod 31 vypúšťa. Doterajší bod 32 sa označuje ako bod 31. 

 

9. V čl. 6, časti 3 písmeno k) znie: „k) informátor – upratovačka“. 

 

10. V čl. 6, časti 3 písmeno l) znie: „l) upratovačka“. 

 

11. V čl. 6, časti 3 písmeno n) znie: „n) zámočník - údržbár“. 

 

12. V čl. 6, časti 3 písmeno u) znie: „u) upratovačka – pomocný vychovávateľ“. 

 

13. Prílohy č. 1 a 2 znejú: 
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Príloha č. 1

sekretariát 

riaditeľa 

školy

zástupca pre 

autoškolu

Zástupca 

pre teoretické 

vyučovanie č. 2 

Zástupca pre  

školský 

internát 

Technicko-

hospodársky 

úsek školy

Hospodársko-

ekonomický 

úsek

Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy 

pre skupinu odborov 

vzdelávania 43 

veterinárne vedy

Školský 

špeciálny 

pedagóg

Pedagogickí 

zamestnanci 

strediska 

odbornej 

praxe

Pedagogickí 

zamestnanci 

školy pre 

odbornú 

prax 

Pedagogickí 

zamestnanci 

školského 

internátu 

Vedúca

školskej 

jedálne

Technicko-

hospodársky 

úsek školskej 

jedálne

Technicko-

hospodársky 

úsek 

školského 

internátu

Vedúci 

strediska 

odbornej 

praxe

Technicko-

hospodársky 

úsek strediska 

odbornej praxe

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe

znázorňuje vzťah vedúceho 

k útvaru, ktorý riadi

Pedagogickí zmaestnanci školy

(8 tried s označením A, D a 

50% ostatných pedagogických 

zamestnancov školy)

Kariérový a výchovný poradca

+

Pedagogickí zmaestnanci školy

(8 tried s označením B, C a 

50% ostatných pedagogických 

zamestnancov školy)

Organizačná schéma školy

 podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov  

Úsek riaditeľa školy

Riaditeľ školy

Pedagogický úsek

H
o
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o
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á
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k

o
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p
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v
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y
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k

Zástupca 

pre teoretické 

vyučovanie č. 1

Zástupca

 pre odbornú prax 
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Príloha č. 2

sekretariát 

riaditeľa 

školy (1)

zástupca pre 

autoškolu (0)

Zástupca 

pre teoretické vyučovanie 

č. 2 (1)

Zástupca pre  

školský 

internát (1)

Technicko-

hospodársky 

úsek školy 

(4)

Hospodársko-

ekonomický 

úsek (3)

Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy 

pre skupinu odborov 

vzdelávania 43 

veterinárne vedy (0)

Školský 

špeciálny 

pedagóg  

(1)

Pedagogickí 

zamestnanci 

strediska 

odbornej 

praxe (0,32)

Pedagogickí 

zamestnanci 

školy pre 

odbornú prax 

(úväzok 2,59)

Pedagogickí 

zamestnanci 

školského 

internátu 

(7,4)

Vedúca

školskej 

jedálne 

(1)

Technicko-

hospodársky 

úsek školskej 

jedálne 

(9,5)

Technicko-

hospodársky 

úsek 

školského 

internátu (10)

Vedúci 

strediska 

odbornej 

praxe 

(0,25)

Technicko-

hospodársky 

úsek strediska 

odbornej praxe 

(4)

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe

znázorňuje vzťah vedúceho 

k útvaru, ktorý riadi

Organizačná štruktúra školy

 podľa prepočítaného počtu zamestnancov k úväzkom zamestnancov  

Úsek riaditeľa školy

Riaditeľ školy (1)

Výchovný a kariérový poradca  

+

Pedagogickí zmaestnanci školy

(8 tried s označením B, C) - 17 

pedagogických zamestnancov 

školy s úväzkom 15,59  

Zástupca 

pre teoretické 

vyučovanie č. 1 (1)

Zástupca

 pre odbornú prax (1)

(16 tried, 64 hodín)

Pedagogickí zmaestnanci školy

(8 tried s označením A, D) - 

21  pedagogických 

zamestnancov školy s 

úväzkom 15,68

Pedagogický úsek

H
o
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o
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Čl.2 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. septembra 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 24. augusta 2020. 

 

 

Tento dodatok bol prerokovaný so ZO OZ PŠaV pri SOŠV Nitra dňa 24. augusta 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ľuboš Černý  

riaditeľ školy 

Ing. Ján Trnka 

predseda ZO OZ 


