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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. 

Organizačný poriadok Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra 
(5/2020) v znení dodatku č. 1/2020 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 3, časti B/, bode 2.3. sa na konci pripájajú tieto slová: 
„Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie č. 2 – okrem úloh uvedených v bode 2 
plní aj úlohy súvisiace s prípravou podkladov na rozhodnutie riaditeľa školy v správnom 
konaní.“. 
 

2. V čl. 3, časť C/ sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:  
„h) autoškola 

a. zástupca pre autoškolu 
b. inštruktor pre autoškolu.“. 

 
3. V čl. 3, časti C/, bod 7 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie: 

„o) zabezpečuje prijímanie  poštových zásielok a odnášku zásielok na poštu,  
      p) prípravu podkladov pre registratúrne stredisko,  

q) prípravu spisov, ich triedenie a zakladanie podľa registratúrnej značky, 
r) príprava a spracovanie podkladov spojených s otvorením, priebehom a ukončením kurzov 
autoškoly, 
s) evidenciu spotreby pohonných látok v traktoroch, osobných automobiloch osobitne pre 
hlavnú činnosť školy a podnikateľskú činnosť školy a ich predkladanie ekonómke 
a hospodárke školy, 
t) ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy.“. 
 

4. V čl. 3, časti C/, bode 9 sa vypúšťa písmeno m. 
 

5. V čl. 3, sa časť C/ dopĺňa bodom 10a, ktorý znie: 
 
„10a. Referent pre autoprevádzku – je podriadený riaditeľovi školy, spolupracuje 
s vedúcim strediska odbornej praxe. Plní najmä tieto úlohy: 
a) vypracováva podklady potrebné k prideleniu služobného vozidla vodičovi a podklady pre 

potreby uzatvorenia dohody o hmotnej zodpovednosti, 
b) koordinuje požiadavky na prepravu služobným vozidlom tak, aby bolo zabezpečené ich 

efektívne a hospodárne využitie, 
c) po konzultácii s vedúcim strediska odbornej praxe odporúča na schválenie použitie 

služobného vozidla, 
d) zabezpečuje pridelenie služobného vozidla s vodičom z povolania používateľovi na základe 

schváleného príkazu na jazdu, 
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e) kontroluje dodržiavanie podmienok používania referentského služobného vozidla, sleduje a 
eviduje pravidelné kontroly služobného vozidla a záručné a pozáručné servisy 
služobného vozidla, 

f) zosúlaďuje čerpanie dovoleniek a zabezpečuje zastupovanie vodiča počas dovolenky na 
zotavenie, pracovnej neschopnosti a ostatných dôvodov neprítomnosti v práci, 

g) kontroluje správnosť a úplnosť vedenia údajov v zázname o prevádzke vozidla, 
h) zabezpečuje doplnenie povinnej výbavy služobného vozidla v zmysle platných predpisov na 

základe požiadavky vodičov, 
i) zabezpečuje vypracovanie mesačných záznamov o spotrebe pohonných látok a 

kontroluje údaje uvádzané v záznamoch o prevádzke služobného vozidla a porovnáva ich 
so skutočným stavom, 

j) predkladá podklady na ďalšie spracovanie do učtárne ekonómke školy.“. 
 

6. V čl. 3, časti E/ sa vypúšťa bod 21. 
 

7. V čl. 3 časti F/ sa bod 27 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: 
„j) spolupracuje s učiteľmi odbornej praxe pri výchovno-vzdelávacom procese žiakov, 
vykonáva dozor nad žiakmi v stredisku odbornej praxe počas odbornej praxe žiakov.“ 

 
8. V čl. 3 časti F/ sa bod 28 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú: 

„p) vykonáva dozor nad žiakmi v stredisku odbornej praxe počas odbornej praxe žiakov, 
q) oznamuje vedúcemu strediska odbornej praxe nedostatok krmív najmenej 5 dní pred 
ich spotrebovaním.“. 
 

9. V čl. 3 časti F/ bode 31 písmene a) sa na konci pripájajú slová „a B“. 
 

10. V čl. 3 časti F/ sa dopĺňa bod 32, ktorý znie: 

„32. Inštruktor autoškoly je podriadený zástupcovi pre autoškolu. Plní najmä tieto úlohy: 

a) prednášanie pravidiel cestnej premávky v súlade s platnou legislatívou a praxou, 
b) vedenie náuky o konštrukcii a základnej údržbe motorového vozidla, 
c) vyučovanie jázd na autocvičisku, 
d) praktické vyučovanie vo vedení motorového vozidla, 
e) zúčastňovanie sa na záverečných teoretických a praktických skúškach, 
f) podľa svojich schopnosti a možností sa podieľať na menších opravách a údržbe na 

traktore a príslušenstve, ktoré sa používajú pre tieto účely, 
g) zúčastňuje sa povinného školenia vodičov a iných školení za účelom odbornej 

spôsobilosti, 
h) na základe príkazu nadriadeného vykonáva pomocné práce vo vnútorných aj vonkajších 

priestoroch ŠI, školy a SOP, vzhľadom na prevádzkové a hygienické požiadavky, 
i) v prípade potreby vykonáva nakládku a odvoz biologického a iného materiálu, 
j) podľa pokynov nadriadeného vykonáva údržbárske práce v primeranom rozsahu, ktoré 

zodpovedajú jeho pracovným schopnostiam.“. 
 

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

Administratívny 
úsek

zástupca pre 

autoškolu

Zástupca 
pre teoretické 

vyučovanie 

Zástupca pre  
školský 
internát 

inštruktori 

autoškoly

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 

Technicko-
hospodársky 
úsek školy

Hospodársko-

ekonomický 

úsek

Technicko-
hospodársky 

úsek 
školského 
internátu

Vedúca
školskej 
jedálne

Technicko-
hospodársky 
úsek školskej 

jedálne

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe

autoškola

znázorňuje vzťah vedúceho 
k útvaru, ktorý riadi

Pedagogickí zmaestnanci školy
(8 tried a 50% ostatných 

pedagogických zamestnancov 
školy)

Pedagogickí zmaestnanci školy
(8 tried a 50% ostatných 

pedagogických zamestnancov 
školy)

Organizačná schéma školy
 podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov  

Úsek riaditeľa školy

Riaditeľ školy

Pedagogický úsek

Zástupca 
pre teoretické 

vyučovanie 

Zástupca
 pre odbornú prax / výchovný 

a kariérový poradca

Vedúci 
strediska 
odbornej 

praxe

Technicko-
hospodársky 

úsek strediska 
odbornej praxe

H
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Príloha č. 2

Administratívny 
úsek (2)

Zástupca pre 

autoškolu (1)

Zástupca 
pre teoretické 

vyučovanie č.2 (1)

Zástupca pre  
školský 

internát (1)

Inštruktori 

autoškoly (1)

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 

(2,59)

Pedagogickí 
zamestnanci 
školského 
internátu 

(8,4)

Technicko-
hospodársky 

úsek školy (4)

Hospodársko-

ekonomický 

úsek (3)

Technicko-
hospodársky 

úsek 
školského 

internátu (12)

Vedúca
školskej 
jedálne 

(1)

Technicko-
hospodársky 
úsek školskej 

jedálne 
(9,5)

škola

školská jedáleň

školský internát

stredisko odbornej praxe
autoškola

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

Vedúci 
strediska 
odbornej 

praxe 
(0,25)

Technicko-
hospodársky 

úsek strediska 
odbornej praxe 

(4)
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Čl.2 
Účinnosť 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. mája 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatok bol prerokovaný v pedagogickej rade a pracovnej porade dňa 28. apríla 2021. 
Tento dodatok bol prerokovaný so ZO OZ PŠaV pri SOŠV Nitra dňa 28. apríla 2021. 

RNDr. Ľuboš Černý  
riaditeľ školy 

Ing. Ján Trnka 
predseda ZO OZ 


