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Týmto dodatkom č. 2 k Organizačnému poriadku sa mení nasledovné : 

 

Na základe Návrhu zmien do organizačnej štruktúry, ktoré vyplývajú z auditu vykonaného 

v CSS Vita vitalis (Návrh zmien do OŠ tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 k Organizačnému 

poriadku), mení sa Organizačný poriadok nasledovne: 

 

V Článku III – Vnútorná organizácia v bode 1. sa mení z:  

1. CSS sa vnútorne člení na: 

 

- Úsek odborných činností 

- Úsek ostatných činností 

na 

 

1. CSS sa vnútorne člení  na:  

 

- Úsek odborných činností 

- Úsek iných činností  

 

V Článku IV – Zásady riadenia v bode 4. sa mení z:  

4. V CSS sú tieto stupne riadenia: 

- riaditeľ CSS 

- vedúci úsekov                       

   - vedúci sociálno-opatrovateľského úseku 

   - vedúci ošetrovateľského úseku 

                       - vedúci stravovacieho úseku 

                       - vedúci ekonomického úseku 

                       - vedúci úseku vnútornej prevádzky 

na 

4.V CSS sú tieto stupne riadenia: 

- Riaditeľka CSS 

- Vedúci CSS - vedúca vnútorného oddelenia – manažér vnútornej prevádzky 

                           - vedúca stravovacieho oddelenia – prevádzkar spoločného stravovania 
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                           - vedúca ekonomického oddelenia - ekonóm 

                           - vedúca ošetrovateľského oddelenia – sestra v ZSS - špecialista 

                           - vedúca sociálneho oddelenia – sociálny pracovník 

 

V Prílohe Organizačná štruktúra sa na základe Návrhu zmien do Organizačnej štruktúry 

mení nasledovné: 

- Vznikla nová pracovná pozícia Manažér kvality  

- Zanikla pracovná pozícia Tím leader Asistent sociálnej práce pre sociálne služby 

- Vznikli nové pracovné pozície Manažér ošet.-opa. Úseku (2 zamestnanci) 

- Znížil sa počet opatrovateľov o 2 zamestnancov 

- Znížil sa počet sociálnych pracovníkov o 2 zamestnancov 

- Zvýšil sa počet fyzioterapeutov o 1 zamestnanca 

- Zvýšil sa počet zdravotníckych asistentov o 1 zamestnanca 

- Pozícia masér sa zmenila na pozíciu pracovník na fyzioterapii 

 


