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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, dodatku č. 5/2021, dodatku č.1/2022 a dodatku č. 2/2022. 

 
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, dodatku č.5/2021, dodatku č. 1/2022 a dodatku č. 2/2022 sa mení a dopĺňa 
takto: 

1. V Čl. 3, časti C/ sa sa vypúšťa písmeno h). 
2. V Čl. 3, časti F/ sa vypúšťajú body 31 a 32. 
3. V autoškole sa zrušuje pracovné miesto  

a. Zástupca pre autoškolu s úväzkom 100% a 
b. Inštruktor s úväzkom 100% 

 
4. Prílohy č. 1 a 2 znejú: 

 

 
 
 
 

Príloha č. 1

Administratívny 
úsek

Zástupca pre 

školský 

internát

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

Organizačná schéma školy
 podľa nadriadenosti a podriadenosti zamestnancov  odo dňa ukončenia činnosti autoškoly

Úsek riaditeľa školy
Riaditeľ školy

Pedagogický úsek

Zástupca
 pre odbornú prax a 

vzdelávanie

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 

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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Čl.2 
Účinnosť 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom ukončenia činnosti autoškoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tento dodatok bol prerokovaný v  pracovnej porade dňa 3. októbra 2022. 
Tento dodatok bol prerokovaný so ZO OZ PŠaV pri SOŠV Nitra dňa 3. októbra 2022. 

Príloha č. 2

Administratívny 
úsek (2)

Zástupca pre 
školský internát (1)

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

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  ododňa ukončenia činnosti autoškoly

Úsek riaditeľa školy
Riaditeľ školy (1)

Zástupca
 pre odbornú prax a 

vzdelávanie (16 tried)

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 

(2,54)

Technicko-
hospodársky 

úsek školy (4)

Hospodársko-

ekonomický 

úsek (3)

znázorňuje vzťah vedúceho 
k útvaru, ktorý riadi

RNDr. Ľuboš Černý  
riaditeľ školy 

Ing. Ján Trnka 
predseda ZO OZ 


