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Aprobačný poriadok  

 

 

Aprobačný poriadok nadväzuje na Organizačný poriadok Strednej zdravotníckej školy, 

Strečnianska 20, 850 07 Bratislava  (ďalej len SZŠ), upravuje činnosť jednotlivých vedúcich 

zamestnancov zamestnávateľa a útvarov zamestnávateľa SZŠ na  úrovni riadenia.  

 

APROBAČNÝ PORIADOK SZŠ   je vnútorný predpis, upravujúci kompetenčné vzťahy 

zamestnancov na vedúcej úrovni a ich delegovanie právomocí.  

 

 

Článok 1  

Vymedzenie právomocí riadenia školy 

 

Štatutárnym orgánom je riaditeľka. V čase neprítomnosti riaditeľky ju zastupuje zástupkyňa  

riaditeľky  v spolupráci s vedúcou ekonomického úseku a OĽZ.  

 

 

Článok 2 

Vydávanie pokynov 

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci (riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky) vydávajú pokyny 

zamestnancom písomne, respektíve ústne. Ak dostane pokyn zamestnanec, informuje o tejto 

skutočnosti svojho  nadriadeného zamestnanca.  

 

 

Článok 3 

Prijímanie zásielok a obeh písomností 

 

Evidenciu vykonáva tajomníčka školy, podľa  Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu 

vypracovaného pre podmienky SZŠ, Strečnianska 20,  Bratislava. Pri písomnostiach, ktoré javia 

znaky sťažnosti sa riadi  Smernicou na vybavovanie sťažností školy.  

 

 

Článok 4 

Pracovné porady riaditeľky 

 

Na zabezpečenie plnenia a kontroly úloh riaditeľka   zvoláva pravidelné plánované porady vedenia 

školy a pracovné porady (pedagogická rada, ...), ktorých sa zúčastňujú interní zamestnanci školy,  

prípadne iné prizvané osoby.  

Na plnenie aktuálnych úloh riaditeľka  zvoláva operatívne pracovné porady, porady vedúcich 

predmetových komisií, žiacku školskú radu, radu rodičov a iné, ktoré potrebuje pre konštruktívne 

manažovanie školy. 

Riaditeľka  je podľa naliehavosti problémov pozývaná vedúcimi zamestnancami jednotlivých 

úsekov na porady, ktoré riadia (hospodársko-technický úsek, ...). 

O každej porade sa vyhotovuje  zápisnica, ktorú schvaľuje zamestnanec, ktorý poradu zvolal. Všetci 

zamestnanci školy sú povinní sa s predmetom obsahu zápisnice oboznámiť  a stanovené úlohy plniť 

v naprojektovanom termíne (zápisnice sú uložené na sekretariáte a u zástupkyne riaditeľky, kde je 

možné sa s nimi oboznámiť). 

 

 

 

APROBAČNÉ OPRÁVNENIE  je právo zamestnanca organizácie schváliť a podpísať písomnosť.  
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Aprobačný poriadok  

 

 

 

 

DRUHÁ  ČASŤ 

Článok 5 

 

Riaditeľka schvaľuje a podpisuje: 

1) organizačný poriadok, jeho prílohy, zmeny a doplnky (po schválení zriaďovateľom, ak si 

tak určí), 

2) vnútorné predpisy organizácie – pracovný poriadok, prevádzkový poriadok, školský 

poriadok školy registratúrny poriadok a registratúrny plán, bezpečnostný projekt na OOÚ 

príkazy riaditeľky, smernice a ich zmeny a doplnky; 

3) všetky listiny pre zriaďovateľa, nadriadený orgán, orgány štátnej a verejnej správy, ak 

nie je ďalej uvedené inak, 

4) školské vzdelávacie programy, 

5) rozhodnutia vydané v správnom konaní, 

6) pedagogickú dokumentáciu (vysvedčenia, dodatky k vysvedčeniam, diplomy a výučné 

listy, triedne knihy a triedne výkazy) 

7) organizačné pokyny pre daný školský rok,  

8) správy a výkazy pre orgány  štátnej a verejnej správy,  

9) odpovede na sťažnosti sú vybavované podľa Smernice na vybavovanie sťažností, 

10) zásadné vyhlásenia o organizácii a činnosti organizácie prezentované formou médií, 

11) vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru (pracovná zmluva) a o vzniku, zmene a zániku 

ďalších právnych vzťahov (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda 

o brigádnickej práci študentov) potrebných pre zabezpečenie činnosti organizácie, 

12) upozornenia zamestnancom na porušenie pracovnej disciplíny v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi,  

13) určenie všetkých mzdových, resp. platových náležitostí zamestnancov,  

14) poskytovanie dovolenky na zotavenie všetkým zamestnancom,  

15) poskytovanie NV a uvoľňovanie zamestnancov pri prekážkach v práci, ktorých priamo 

riadi  

16) nariadenie pracovnej cesty mimo územného obvodu zamestnávateľa,  

17) vyúčtovanie pracovných ciest všetkých zamestnancov organizácie,  

18) súhlas s účasťou zamestnanca na ďalšom vzdelávaní,  

19) rozpočet, ekonomické rozbory, príkazy na ich vykonanie a opatrenia z nich vyplývajúce, 

dohody o hmotnej zodpovednosti, zmluvy uzatvorené podľa Obchodného a Občianskeho 

zákonníka,  

20) predložené objednávky na nákup materiálu, opravy, služby a faktúry,  

21) podpisové vzory pre styk s peňažným ústavom  (PhDr. Janka Gabaľová, PhD. – 

riaditeľka, Ing. Jana Vinczeová – vedúca ekonomického úseku a OĽZ, Ing. Hana Kekeliová 

– tajomníčka školy), 

22) splnomocnenie pre poštovú komunikáciu (Ivan Kohýl – školník - vrátnik, Helena Galbová 

– hospodárka školy a Eva Zemanovičová – asistentka), 

23) aktuálne písomnosti. 
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Aprobačný poriadok  

 

Zástupkyne riaditeľky schvaľujú a podpisujú: 

 

1) podklady pre mzdovú učtáreň (pracovné výkazy, výkazy mzdových nárokov, evidencia 

dochádzky, nadčasy a pod.) pedagogických zamestnancov školy, ktorých priamo riadia,  

2) priepustky, náhradné voľno pre pedagogických zamestnancov školy, ktorých priamo riadia, 

3) bežné oznamy týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu, 

4) ďalšie písomnosti podľa pokynov riaditeľky. 

 

Vedúca ekonomického úseku a OĽZ schvaľuje a podpisuje: 

 

1) podklady pre mzdovú učtáreň (výkazy práce, evidencia dochádzky, nadčasy a pod.) 

nepedagogických zamestnancov školy, ktorých priamo riadi,  

2) priepustky, náhradné voľno pre nepedagogických zamestnancov školy, ktorých priamo riadi, 

3) bežné oznamy týkajúce sa prevádzky školy, ekonomického úseku a OĽZ, 

4) ďalšie písomnosti podľa pokynov riaditeľky. 

 

 

Štatutárnym orgánom SZŠ je riaditeľka na základe menovacieho dekrétu zriaďovateľa BSK. 

V čase jej neprítomnosti prechádzajú predmetné kompetencie  na zástupkyňu riaditeľky  a vedúcu 

ekonomického úseku a OĽZ, na základe písomného poverenia riaditeľkou. 

 

 

 

TRETIA  ČASŤ 

Článok 6 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zamestnanci školy boli oboznámení s obsahom aprobačného poriadku cez MS Teams a na 

informačnej tabuli v zborovni, svojím podpisom potvrdzujú, že si dokument preštudovali.  

2) Aprobačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy. 

3) Nedodržanie aprobačného poriadku sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny 

zamestnancami školy. 

4) Ruší sa aprobačný poriadok účinný dňom 01. september 2012. 

5) Aprobačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 6. apríla 2021. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Janka Gabaľová, PhD.  

            riaditeľka 

 

Bratislava 1. apríla  2021 

 


