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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) 
v znení dodatku č. 1/2020, dodatku č. 1/2021, dodatku č. 2/2021, dodatku č. 3/2021, dodatku č. 
4/2021 a dodatku č. 5/2021. 

 
Organizačný poriadok Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra 

(5/2020) v znení dodatku č. 1/2020, dodatku č. 1/2021, dodatku č. 2/2021, dodatku č. 3/2021, 
dodatku č. 4/2021 a dodatku č.5/2021 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 3, písm. F „Školské hospodárstvo“ bod 26 znie: 
„26. Technicko-hospodársky úsek strediska odbornej praxe zabezpečuje všetky 
technicko-hospodárske záležitosti strediska odbornej praxe a  je za ne zodpovedný. Jeho 
členmi sú: 
a) záhradník/ošetrovateľ, 
b) ošetrovateľ/šofér 
c) údržbár, 
d) šofér.“. 
 

2. V článku 3, písm. E „Školské ubytovanie“, sa bod 20 dopĺňa písmenom r), ktoré znie: 
„h) zabezpečuje vydanie čistého prádla a zber použitého prádla od žiakov ubytovaných 
v školskom internáte.“. 
 

3. V článku 6 bode 1 písmeno f) znie: 
„f) koordinátor školského podporného tímu,“ 
 

4. V článku 6 sa bod 1 dopĺňa písmenami m) až q), ktoré znejú: 
„m) školský psychológ, 

n) koordinátor školského podporného tímu, 
o) koordinátor projektu (Erazmus, Europea), 
p) koordinátor finančnej gramotnosti, 
r) koordinátor účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia.“. 
 

5. V článku 6 sa bod 2 „Pedagogický úsek“ dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú: 
„p) koordinátori projektov, 
r) koordinátor školského podporného tímu.“. 
 

6. V článku 6 bode 2 sa za náplň činnosti vedúceho MZ a PK“ dopĺňajú slová: 
„Koordinátor školského podporného tímu: 
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a) koordinuje činnosť školského podporného tímu, ktorí tvoria školský špeciálny pedagóg, 
školský psychológ, výchovný poradca, kariérový poradca, koordinátor prevencie 
dospievajúcej mládeže a podľa potreby príslušný triedny učiteľ, vychovávateľ 
školského internátu a príslušný učiteľ vyučovacieho predmetu, 

b) koordinuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so 
zákonnými zástupcami a zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie, 

c) plánuje individuálne a skupinové aktivity detí alebo žiakov uskutočňované školským 
podporným tímom a vyhodnocuje ich účinnosť, 

d) zabezpečuje súčinnosť členov školského podporného tímu s ďalšími pedagogickými 
zamestnancami a vyhodnocuje jej účinnosť. 
 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb školy koordinuje vybrané témy 
a oblasti, a to  

a) finančnú gramotnosť, 
b) účelové cvičenia a kurz na ochranu života a zdravia.“. 

 
7. V článku 3, pís. B v 3. bode a v 3.1. sa slová „odbornú prax“ nahrádzajú slovami „odbornú 

prax a vzdelávanie“. 
 

8. Bod 3.1 sa dopĺňa písmenami s) až z), ktoré znejú: 
„s) organizačne zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov školy, 
t) pripravuje programy inovačného, špecializačného a aktualizačného vzdelávania vrátane 
príslušnej dokumentácie k vzdelávaniu pedagogických a odborných zamestnancov školy, 
u) zabezpečuje lektorov k vzdelávaniu pedagogických a odborných zamestnancov školy, 
v) koordinuje vzdelávanie zamestnancov školy, 
x) kontroluje súlad uskutočneného vzdelávania s plánom profesijného rozvoja 
pedagogických a odborných zamestnancov školy, 

y) spolupracuje s personalistkou pri zakladaní dokladov o uskutočnenom vzdelávaní do 
spisov pedagogických a odborných zamestnancov školy, 

z) ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy.“. 
 

9. V stredisku odbornej praxe sa zrušuje pracovné miesto  
a) záhradník – ošetrovateľ s úväzkom 100%,  
b) vedúci strediska odbornej praxe s úväzkom 25%. 

 
10. Príloha č.3 „Štruktúra kariérových pozícií“ sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú: 

„g)   koordinátor školského podporného tímu, 
h) školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní.“.  
 

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

Administratívny 
úsek

zástupca pre 

autoškolu

Zástupca 
pre teoretické 
vyučovanie č.2

inštruktori 

autoškoly

Školský 
špeciálny 
pedagóg

školský 
psychológ

Technicko-
hospodársky 

úsek 
školského 
internátu

Vedúca
školskej 
jedálne

Technicko-
hospodársky 
úsek školskej 

jedálne

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe

autoškola

Pedagogickí zmaestnanci školy
(8 tried a asi 50% ostatných 

pedagogických zamestnancov 
školy)

Pedagogickí zmaestnanci školy
(8 tried a asi 50% ostatných 

pedagogických zamestnancov 
školy)

Technicko-
hospodársky 

úsek strediska 
odbornej praxe

Organizačná schéma školy
 podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov  od 1.9.2022

Úsek riaditeľa školy

Riaditeľ školy

Pedagogický úsek

Zástupca 
pre teoretické 
vyučovanie č.1

Zástupca
 pre odbornú prax / výchovný 

a kariérový poradca

H
os

p
od

ár
sk

o-
sp

rá
vn

y 
ú

se
k

Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy 

pre skupinu odborov 

vzdelávania 43 

veterinárne vedy

Pedagogickí 
zamestnanci 

strediska 
odbornej 

praxe

Pedagogickí 
zamestnanci 

školy pre 
odbornú 

prax 

Pedagogickí 
zamestnanci 

školského 
internátu Technicko-

hospodársky 
úsek školy

Hospodársko-

ekonomický 

úsek

znázorňuje vzťah vedúceho 
k útvaru, ktorý riadi
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Príloha č. 2

Administratívny 
úsek (2)

Zástupca pre 

autoškolu (1)

Zástupca 
pre teoretické 

vyučovanie č.2 (1)

Zástupca riaditeľa 
školy pre školský 
internát (1)

Inštruktori 

autoškoly (2)

Školský 
špeciálny 

pedagóg (1)

Školský 
psychológ (0,5)

Výchovný 
poradca

Kariérový 
poradca

Školský 
psychológ 

(0,5)

Technicko-
hospodársky úsek 

školského 
internátu (8,5)

Vedúca
školskej 
jedálne 

(1)

Technicko-
hospodársky 
úsek školskej 

jedálne 
(10,25)

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe
autoškola

Pedagogickí 
zamestnanci 

školského 
internátu 

(9,6)

Technicko-
hospodársky 

úsek strediska 
odbornej praxe 

(5,5)

Organizačná štruktúra školy
 podľa prepočítaného počtu zamestnancov k úväzkom zamestnancov  od 1.9.2022

Úsek riaditeľa školy
Riaditeľ školy (1)

Pedagogickí zmaestnanci 
školy (8 tried -I.A,C, 

II.A,D, III.B,C a IV.B,C) - 
21 pedagogických 

zamestnancov školy s 
úväzkom 15,32 

Zástupca 
pre teoretické 

vyučovanie č. 1 (1)

Zástupca
 pre odbornú prax (1)

(16 tried)

Pedagogickí zmaestnanci školy
(8 tried - I.B,D, II.B,C, 
III.A,D a IV.A,D) - 21 

pedagogických zamestnancov 
školy s úväzkom 18,28  

Pedagogický úsek

H
os

po
d

ár
sk

o-
sp

rá
vn

y 
ú

se
k

Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy 

pre skupinu odborov 

vzdelávania 43 

veterinárne vedy (0)

Pedagogickí 
zamestnanci 

strediska 
odbornej 

praxe (0,36)

Pedagogickí 
zamestnanci 

školy pre 
odbornú prax 

(2,64)

Technicko-
hospodársky 

úsek školy (4)

Hospodársko-

ekonomický 

úsek (3)

znázorňuje vzťah vedúceho 
k útvaru, ktorý riadi
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12. Prílohy č. 1 a 2 znejú: 

 

Príloha č. 1

Administratívny 
úsek

zástupca pre 

autoškolu

Zástupca pre 

školský 

internát

inštruktori 

autoškoly

Školský 
špeciálny 
pedagóg

školský 
psychológ

Technicko-
hospodársky 

úsek 
školského 
internátu

Vedúca
školskej 
jedálne

Technicko-
hospodársky 
úsek školskej 

jedálne

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe

autoškola

Organizačná schéma školy
 podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov  od 15.10.2022

Úsek riaditeľa školy
Riaditeľ školy

Pedagogický úsek

Zástupca
 pre odbornú prax a 

vzdelávanie

H
os

po
dá

rs
ko

-s
pr

áv
ny

 ú
se

k

Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy 

pre skupinu odborov 

vzdelávania 43 

veterinárne vedy

Pedagogickí 
zamestnanci 

strediska 
odbornej 

praxe

Pedagogickí 
zamestnanci 

školy pre 
odbornú 

prax 

Technicko-
hospodársky 
úsek školy

Hospodársko-

ekonomický 

úsek

znázorňuje vzťah vedúceho 
k útvaru, ktorý riadi

Pedagogickí 
zamestnanci 

školského 
internátu 

Zástupca 
pre teoretické 

vyučovanie 

Pedagogickí zmaestnanci školy
(16 tried a všetci pedagogickí zamestnanci 

školy)

Technicko-
hospodársky 

úsek strediska 
odbornej praxe
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“.

Príloha č. 2

Administratívny 
úsek (2)

Zástupca pre 

autoškolu (1)

Zástupca pre 
školský internát (1)

Inštruktori 

autoškoly (2)

Školský 
špeciálny 
pedagóg

 (1)

Školský 
psychológ 

(0,5)

Školský 
psychológ 

(0,5)

Technicko-
hospodársky úsek 

školského internátu 
(8,5)

Vedúca
školskej 
jedálne 

(1)

Technicko-
hospodársky 
úsek školskej 

jedálne 
(10,25)

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe
autoškola

Výchovný poradca
Kariérový poradca

Všetci pedagogickí zamestnanci školy
(16 tried)  

Zástupca 
pre teoretické 

vyučovanie 

Pedagogickí 
zamestnanci 

školského internátu 
(9,6)

Technicko-
hospodársky 

úsek strediska 
odbornej praxe 

(5,5)

Organizačná štruktúra školy
 podľa prepočítaného počtu zamestnancov k úväzkom zamestnancov  od 15.10.2022

Úsek riaditeľa školy
Riaditeľ školy (1)

Zástupca
 pre odbornú prax a 

vzdelávanie (16 tried)

Pedagogický úsek

H
os

p
od

ár
sk

o-
sp

rá
vn

y 
ú

se
k

Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy 

pre skupinu odborov 

vzdelávania 43 

veterinárne vedy (0)

Pedagogickí 
zamestnanci 

strediska 
odbornej 

praxe
 (0,36)

Pedagogickí 
zamestnanci 

školy pre 
odbornú prax 

(2,54)

Technicko-
hospodársky 

úsek školy (4)

Hospodársko-

ekonomický 

úsek (3)

znázorňuje vzťah vedúceho 
k útvaru, ktorý riadi



Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

Organizačný  poriadok 

 

 

 
Čl.2 

Účinnosť 
 
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. septembra 2022 okrem siedmeho, ôsmeho a dvanásteho  
bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatok bol prerokovaný v pedagogickej rade a pracovnej porade dňa 26. augusta 2022. 
Tento dodatok bol prerokovaný so ZO OZ PŠaV pri SOŠV Nitra dňa 26. augusta 2022. 

RNDr. Ľuboš Černý  
riaditeľ školy 

Ing. Ján Trnka 
predseda ZO OZ 


