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ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Dolný val 47, 011 28 Žilina
Na zabezpečenie plnenia úloh Štátneho komorného orchestra Žilina (ďalej len ŠKO),
zriadeného na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR č. 6558/2021-110/18560 z 1.
septembra 2021 a v súlade s týmto rozhodnutím – Zriaďovacou listinou Štátneho komorného
orchestra Žilina

vydávam

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Štátneho komorného orchestra Žilina
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Organizačný poriadok ŠKO je základnou riadiacou a vnútroorganizačnou normou ŠKO,
upravuje systém riadenia, náplň pracovných činností jednotlivých organizačných zložiek, ich
vzájomnú súčinnosť a organizačnú štruktúru ŠKO.
2. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ŠKO a osoby, ktoré
vykonávajú pre ŠKO práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru a práce
v zmysle autorského zákona.
3. Poslanie, postavenie a pôsobnosť ŠKO určuje Zriaďovacia listina Štátneho komorného
orchestra č. 6558/2021-110/18560.
4. Identifikačné číslo ŠKO je 00228 672.
5. Sídlo organizácie: Dolný val 47, 011 28 Žilina.
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Článok 2
Úlohy a predmet činnosti Štátneho komorného orchestra Žilina
Štátny komorný orchester je štátna umelecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou
v oblasti koncertného umenia a jej poslaním je prispievať k všestrannému rozvoju hudobnej
kultúry v Slovenskej republike a dôstojne reprezentovať slovenskú hudobnú kultúru
v zahraničí, organizovať festivaly, koncerty hosťujúcich telies a sólistov, podujatia pre
mladých poslucháčov a realizácia nahrávok.
Hlavným predmetom činnosti je naštudovanie diel pôvodnej slovenskej hudobnej a svetovej
hudobnej tvorby a ich sprístupňovanie verejnosti s cieľom rozvíjať národnú hudobú kultúru
v Slovenskej republike a dôstojne reprezentovať slovenskú hudobnú kultúru v zahraničí.
V zahraničí používa orchester oficiálny názov Slovak Sinfonietta.

Článok 3
Systém financovania
Štátny komorný orchester Žilina je štátna príspevková organizácia zapojená na štátny
rozpočet príspevkom alebo odvodom prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.

Článok 4
Prostriedky riadenia ŠKO
A. Hlavné úlohy ŠKO vyplývajúce z dramaturgického plánu a pracovných plánov
B. Interné predpisy a riadiace akty:
1) smernica o vydávaní interných aktov riadenia
2) smernica o vnútropodnikovej evidencii
3) smernica o prideľovaní a používaní služobných mobilných telefónov
4) smernica o správe majetku štátu v správe ŠKO Žilina
5) smernica o postupe pri verejnom obstarávaní
6) smernica na vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
7) registratúrny poriadok a registratúrny plán
8) smernica pre vedenie účtovníctva
9) smernica o inventarizácii majetku
10) smernica o finančnom riadení a finančnej kontrole
11) smernica o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely
12) smernica o cestovných náhradách
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13) organizačný poriadok, organizačná štruktúra ŠKO
14) pracovný poriadok
15) kolektívna zmluva
16) konkurzný poriadok
17) pravidlá kontroly
18) smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
19) smernica o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie vedúcich pracovníkov
20) požiarny štatút
21) smernica o ochrane osobných údajov
22) smernice pre kontrolu a obeh účtovných dokladov
23) príkazy generálneho riaditeľa
24) pokyny vedúcich pracovníkov
25) rokovacie poriadky poradných orgánov (kolégia gen. riaditeľa, orchestrálnej rady,..)
26) zásady odmeňovania zamestnancov ŠKO
C. Poradné orgány gen. riaditeľa:
1) kolégium gen. riaditeľa
2) orchestrálna rada
3) konkurzná komisia
4) vyraďovacia a likvidačná komisia
D. Kontrolné orgány:
1) škodová komisia
2) inventarizačná komisia
3) referát BOZP, PO a CO
Článok 5
Organizačná štruktúra Štátneho komorného orchestra Žilina
ŠKO sa člení na tieto úseky a organizačné útvary:
ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA
1. generálny riaditeľ
2. sekretariát generálneho riaditeľa + pokladníčka
UMELECKÝ ÚSEK
1. šéfdirigent
2. orchester
3. manažér orchestra
4. koncertná prevádzka a dramaturgia
5. manažér marketingu (táto funkcia nie je zatiaľ obsadená)
6. inšpektor orchestra
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7. notový archív
8. ladič klavírov
EKONOMICKÝ ÚSEK
1. finančný ekonóm
2. personálna a mzdová účtovníčka
HOSPODÁRSKA SPRÁVA, PO, BOZP
1. vedúci hospodárskej správy
2. robotnícke profesie

Článok 6
Vedúci zamestnanci a ich kompetencie
GENERÁLNY RIADITEĽ
- riadi ŠKO Žilina ako celok, zastupuje ho navonok a zodpovedá Ministerstvu kultúry SR za
umelecké a hospodárske výsledky činnosti organizácie.
Generálny riaditeľ ŠKO Žilina je priamym nadriadeným:
šéfdirigentovi ŠKO
manažérovi orchestra
vedúcej koncertnej prevádzky a dramaturgie
manažérovi marketingu
inšpektorovi orchestra
vedúcemu hospodárskej správy
finančnému ekonómovi
personálnej a mzdovej účtovníčke
pracovníčke sekretariátu gen. riaditeľa
UMELECKÝ ÚSEK
1. šéfdirigent - je umeleckým vedúcim umeleckého úseku a zodpovedá sa gen. riaditeľovi
2. koncertný majster – je reprezentantom orchestra a podriadený šéfdirigentovi
3. koncertný majster violončiel – zodpovedá šéfdirigentovi za skupinu violončiel
4. vedúci dychovej sekcie – zodpovedá šéfdirigentovi za sekciu dychových a bicích nástrojov
5. inšpektor orchestra – zodpovedá gen. riaditeľovi za disciplínu a dochvíľnosť členov
orchestra
6. vedúci druhých huslí – zodpovedá za skupinu 2. huslí, je podriadený koncertnému
majstrovi
7. vedúci skupiny viol – zodpovedá za skupinu viol, je podriadený koncertnému majstrovi
8. vedúci skupiny kontrabasov – zodpovedá za svoju skupinu, je podriadený koncertnému
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majstrovi
9. manažér orchestra - zodpovedá gen. riaditeľovi za činnosť manažmentu a prevádzku
orchestra, v oblasti organizácie práce je nadriadený orchestru
10. vedúca koncertnej prevádzky a dramaturgie – riadi lektorku dramaturgie, archivára
notových materiálov a ladiča klavírov, za zverený úsek zodpovedá generálnemu
riaditeľovi
11. manažér marketingu je priamo podriadený gen. riaditeľovi

EKONOMICKÝ ÚSEK
1. finančný ekonóm – zodpovedá generálnemu riaditeľovi za hospodárenie a ekonomiku
ŠKO
2. personálna a mzdová účtovníčka je priamo podriadená generálnemu riaditeľovi
HOSPODÁRSKA SPRÁVA
1. vedúci hospodárskej správy
Vedúci hospodárskej správy riadi údržbu, predaj vstupeniek, šatniarky a uvádzačky.
Zabezpečuje správu budov a majetku, PO + BOZP. Jeho priamym nadriadeným je generálny
riaditeľ.
Článok 7
Charakteristika činnosti vedúcich zamestnancov ŠKO
Generálny riaditeľ ŠKO
- do funkcie ho vymenováva a odvoláva minister kultúry
- je štatutárnym orgánom ŠKO, určuje jeho hlavné úlohy a zastupuje ho navonok
- zodpovedá za činnosť ŠKO, za umelecké a hospodárske výsledky ministrovi kultúry
- v rozhodnutiach sa riadi platnými právnymi predpismi, internými smernicami
a rezortnými riadiacimi aktmi Ministerstva kultúry SR
- vymenováva a odvoláva vedúcich pracovníkov
- menuje svoje poradné orgány: kolégium gen. riaditeľa, orchestrálnu radu, konkurznú
komisiu, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu
- na základe návrhov konkurznej komisie prijíma nových pracovníkov
- schvaľuje dramaturgické plány a pracovné plány organizácie
- spolupracuje s orchestrálnou radou, konkurznou komisiou a odborovou organizáciou
- vydáva interné predpisy, príkazy a riadiace akty ŠKO
- koordinuje a schvaľuje všetky plány činnosti a kontroluje ich plnenie
- zabezpečuje plnenie hlavných úloh ŠKO včas, kvalitne a hospodárne, dbá na
dodržiavanie pracovnej a finančnej disciplíny, mzdovej politiky, ochrany majetku
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-

štátu, vytváranie pracovných podmienok z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,
uzatvára a rozväzuje pracovné pomery so všetkými zamestnancami ŠKO
vymedzuje povinnosti, práva a zodpovednosti a určuje pracovníkom podľa smernice
o odmeňovaní výšku mzdy a odmeny za prácu
zodpovedá a rozhoduje o všetkých finančných, hospodárskych a hmotných
prostriedkoch zverených ŠKO
schvaľuje vnútornú štruktúru ŠKO, vykonáva podľa potreby a v záujme organizácie
vhodné zmeny
jednotlivé úlohy a zodpovednosť môže gen. riaditeľ preniesť na iných vedúcich
pracovníkov

Šéfdirigent ŠKO
- do funkcie ho vymenováva a odvoláva generálny riaditeľ ŠKO
- je najvyššou umeleckou osobnosťou ŠKO a je nadriadený všetkým členom orchestra
- je zodpovedný za umelecké riadenie a umeleckú úroveň orchestra gen. riaditeľovi
- v úzkej spolupráci s dramaturgiou pripravuje dramaturgické a pracovné plány
orchestra
- diriguje vopred určený počet koncertov
- spolupracuje s orchestrálnou radou pri riešení umeleckých a personálnych otázok
orchestra
- môže nariadiť prehrávky členom orchestra, ktorí nepodávajú požadované výkony
- ak ho zastupuje iný dirigent, preberá jeho právomoci a zodpovednosť v oblasti
umeleckej prípravy programu, ktorý prišiel naštudovať. V rámci prípravy tohto
programu je zastupujúci dirigent nadriadený celému orchestru.

Koncertný majster ŠKO
- do funkcie ho menuje generálny riaditeľ ŠKO na základe konkurzu a návrhu
konkurznej komisie ŠKO v súlade s konkurzným poriadkom
- je priamym podriadeným šéfdirigenta, alebo zastupujúceho dirigenta
- je umeleckým predstaviteľom orchestra
- úzko spolupracuje so šéfdirigentom a hosťujúcimi dirigentmi
- je aktívnym spojovacím článkom medzi dirigentom a orchestrom
- tlmočí dirigentovi návrhy orchestra na riešenie umeleckých záležitostí, v prípade
rozdielnych názorov rešpektuje požiadavky dirigenta a zabezpečuje ich realizáciu
v orchestri
- je priamym nadriadeným vedúcim skupín v orchestri
- v oblasti organizácie práce je podriadený manažérovi orchestra
- zodpovedá za umeleckú prácu celého orchestra, stará sa o prípravu skupiny prvých
huslí a prostredníctvom vedúcich skupín aj o prípravu ostatných skupín, pomáha pri
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riešení umeleckých problémov medzi skupinami a jednotlivými hráčmi orchestra,
stará sa o včasnú prípravu notových materiálov a smykov
má právo urobiť zmeny v rozsadení svojej skupiny a v prípade potreby môže nariadiť
delené skúšky
v prípade nespokojnosti s prácou členov skupiny môže nariadiť prehrávky
počas neprítomnosti šéfdirigenta vedie zasadnutie orchestrálnej rady a predkladá
gen. riaditeľovi návrhy na riešenie umeleckých, prípadne pracovnoprávnych
záležitostí
je povinný hrať sóla, ktoré sa v rámci orchestrálnych partov vyskytnú

Koncertný majster violončiel
- do funkcie ho menuje gen. riaditeľ ŠKO na základe konkurzu a návrhu konkurznej
komisie ŠKO v súlade s konkurzným poriadkom
- zodpovedá za umeleckú kvalitu a pracovnú disciplínu skupiny violončiel, v prípade
potreby vedie skúšku svojej skupiny, určuje zasadací poriadok skupiny
- ak je nespokojný s prácou členov svojej skupiny, môže nariadiť prehrávky
- úzko spolupracuje s vedúcim skupiny kontrabasov pri riešení umeleckých záležitostí
- v spolupráci s vedúcimi skupín pripravuje notové materiály a smyky
- koncertný majster violončiel je podriadený šéfdirigentovi, alebo zastupujúcemu
dirigentovi
- v oblasti organizácie práce je podriadený manažérovi orchestra
- je povinný hrať sóla, ktoré sa v rámci orchestrálnych partov vyskytnú

Vedúci skupiny druhých huslí
- do funkcie ho menuje gen. riaditeľ ŠKO na základe konkurzu a návrhu konkurznej
komisie ŠKO v súlade s konkurzným poriadkom
- je priamo podriadený koncertnému majstrovi orchestra
- v oblasti organizácie práce je podriadený manažérovi orchestra
- zodpovedá za umeleckú prípravu a pracovnú disciplínu skupiny druhých huslí
- je zodpovedný za prípravu notových materiálov a vypracovanie smykov v spolupráci
s koncertným majstrom
- ak je nespokojný s prácou členov svojej skupiny, môže im nariadiť prehrávky
- je povinný hrať aj sóla, ktoré sa v rámci orchestrálnych partov vyskytnú

Vedúci skupiny viol
- do funkcie ho menuje gen. riaditeľ ŠKO na základe konkurzu a návrhu konkurznej
komisie ŠKO v súlade s konkurzným poriadkom
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je priamo podriadený koncertnému majstrovi orchestra
v oblasti organizácie práce je podriadený manažérovi orchestra
zodpovedá za umeleckú prípravu a pracovnú disciplínu skupiny viol
je zodpovedný za prípravu notových materiálov a vypracovanie smykov v spolupráci
s koncertným majstrom
ak je nespokojný s prácou členov svojej skupiny, môže im nariadiť prehrávky
je povinný hrať aj sóla, ktoré sa v rámci orchestrálnych partov vyskytnú

Vedúci skupiny kontrabasov
- do funkcie ho menuje gen. riaditeľ ŠKO na základe konkurzu a návrhu konkurznej
komisie ŠKO v súlade s konkurzným poriadkom
- je priamo podriadený koncertnému majstrovi orchestra
- v oblasti organizácie práce je podriadený manažérovi orchestra
- zodpovedá za umeleckú prípravu a pracovnú disciplínu skupiny kontrabasov
- ak je nespokojný s prácou členov svojej skupiny, môže im nariadiť prehrávky
- je zodpovedný za prípravu notových materiálov a vypracovanie smykov v spolupráci
s koncertným majstrom violončiel
- je povinný hrať aj sóla, ktoré sa v rámci orchestrálnych partov vyskytnú

Vedúci skupiny dychových a bicích nástrojov
- do funkcie ho menuje gen. riaditeľ ŠKO na základe konkurzu a návrhu konkurznej
komisie ŠKO v súlade s konkurzným poriadkom
- je priamo podriadený koncertnému majstrovi orchestra
- v oblasti organizácie práce je podriadený manažérovi orchestra
- zodpovedá za umeleckú prípravu a pracovnú disciplínu celej skupiny dychových
a bicích nástrojov
- má právo urobiť zmeny v rozsadení svojej skupiny a v prípade potreby môže nariadiť
delené skúšky
- ak je nespokojný s prácou členov svojej skupiny, môže im nariadiť prehrávky
Inšpektor orchestra
- zodpovedá gen. riaditeľovi za zabezpečenie technických podmienok pre hladký
priebeh skúšok, koncertov a nahrávok orchestra
- v oblasti organizácie práce je podriadený manažérovi orchestra
- dáva pokyn na včasný nástup členov orchestra, dbá o dodržiavanie pracovného času,
prestávok a pracovnej disciplíny hráčov
- sleduje prezenciu a včasné príchody členov orchestra na skúšky a koncerty
- za neprítomných hráčov zabezpečuje umeleckú výpomoc
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Vedúca koncertnej prevádzky a dramaturgie
- zodpovedá gen. riaditeľovi za úsek koncertnej prevádzky a dramaturgie,
- zodpovedá za prípravu dramaturgických plánov a pracovných plánov orchestra
- organizuje koncerty ŠKO v Žiline i ostatných slovenských mestách
- zabezpečuje všetky súvisiace činnosti s účinkovaním hosťujúcich umelcov a súborov
v Dome umenia Fatra
- riadi lektorku dramaturgie, archivára notových materiálov a ladiča klavírov
Finančný ekonóm
- je samostatný pracovník priamo podriadený gen. riaditeľovi ŠKO
- zabezpečuje financovanie, rozpočtovníctvo, komplexné účtovníctvo, štatistiku
organizácie
- priebežne sleduje a vyhodnocuje plnenie rozpočtu, vykonáva rozborové činnosti
- vykonáva zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
- zabezpečuje spracovanie vnútroorganizačných dokumentov a smerníc pre úsek
rozpočtovania, financovania, účtovníctva a štatistiky v organizácii
- vykonáva kontrolu zákonných postupov pri nakladaní s finančnými prostriedkami
Personálny referent a mzdová účtovníčka (PaM)
- zodpovedá za svoju činnosť priamo gen. riaditeľovi ŠKO
- komplexne zabezpečuje personálnu agendu organizácie vrátane odmeňovania
- vykonáva mzdové účtovníctvo, štatistiku, rozbory v personálnej a mzdovej oblasti
- zabezpečuje likvidáciu nemocenského poistenia a ostatných náhrad
- vykonáva obstávky a zrážky z platov zamestnancov ŠKO
- vedie evidenčné listy o dobách zamestnania a zárobku v zmysle platných smerníc
- sleduje náležitosti pre účely dôchodkového , nemocenského a zdravotného poistenia
zamestnancov a odvod do Fondu zamestnanosti
- vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov
- vykonáva činnosti súvisiace so vznikom, trvaním a skončením pracovného pomeru
zamestnancov ŠKO v súlade s pracovno-právnymi predpismi

Sekretárka gen. riaditeľa + pokladníčka
- zodpovedá za svoju činnosť gen. riaditeľovi
- zabezpečuje všetku administratívnu agendu gen. riaditeľa
- vykonáva všetky pokladničné operácie organizácie
- vykonáva likvidáciu došlých faktúr, vystavuje a odosiela faktúry
- vybavuje korešpondenciu
- vedie evidenciu dokladov a evidenciu došlej a odoslanej pošty
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Manažér orchestra
- je priamy podriadený gen. riaditeľa ŠKO
- samostatne organizuje a komplexne vybavuje zahraničné koncertné aktivity ŠKO
- zabezpečuje kontakty so zahraničnými partnermi, propagáciu orchestra v zahraničí
- pripravuje a predkladá gen. riaditeľovi návrhy projektov a zmlúv so zahraničnými
agentúrami, organizuje a realizuje zahraničné pracovné cesty orchestra
- zodpovedá za finančné vyúčtovanie zahraničných pracovných ciest
- doma i v zahraničí sa stará o potreby orchestra a jeho členov
- zabezpečuje vyhovujúce pracovné prostredie, vybavenie pódia, sály i orchestra
- riadi prácu orchestra po organizačnej stránke
- v oblasti organizácie práce je nadriadený orchestru
- gen. riaditeľovi predkladá návrhy na zmeny, obnovu vybavenia, zlepšenie pracovného
prostredia a zariadenia
- organizačne zabezpečuje zahraničné i domáce výjazdy orchestra a transport nástrojov
- stará sa o zahraničných hostí ŠKO, zabezpečuje ich transport a pobyt v Žiline
- hľadá možnosti spolupráce s partnermi, firmami, bankami, sponzormi, školami
- hľadá možnosti na získavanie finančných zdrojov aj prostredníctvom grantov
- stará sa o úspešný priebeh a dokončenie schválených projektov a grantov
Manažér marketingu
- zodpovedá za svoju činnosť priamo gen. riaditeľovi ŠKO
- stará sa o propagáciu orchestra, tvorbu a distribúciu plagátov, letákov, reklamných
spotov, aktualizuje internetovú propagáciu, spolupracuje s médiami, komunikuje
s verejnosťou
- buduje imidž firmy, celkový vzhľad orchestra na pódiu, vplyv na publikum
a ovplyvňuje pozitívne aj programové smerovanie
- prináša nové myšlienky a návrhy na zlepšenie práce a zvýšenie záujmu o koncerty
všetkých vekových skupín obyvateľstva v súlade s celkovým vývojom vo svete hudby
- pripravuje projekty spolupráce s partnermi a grantové projekty
- zabezpečuje spracovanie odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z.
Vedúci hospodárskej správy
- zodpovedá za svoj úsek gen. riaditeľovi ŠKO
- zabezpečuje správu a ochranu budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku
organizácie, MTZ, PO a BOZP, riadi prácu podriadených pracovníkov v robotníckych
profesiách (údržbár, vrátnica – predaj vstupeniek, upratovačky, uvádzačky)
- zabezpečuje dodávky a nákup (odpredaj) hudobných nástrojov a zariadení hmotného
investičného a drobného hmotného majetku, kancelárskeho materiálu v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- plánuje a zabezpečuje stavebné, adaptačné, rekonštrukčné a údržbárske práce
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-

zabezpečuje starostlivosť o technické, energetické a spojovacie zariadenia
zabezpečuje revízie vybraných technických zariadení
stará sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov ŠKO
zabezpečuje požiarnu ochranu na pracoviskách ŠKO
stará sa o funkčnosť informačných systémov a výpočtovej techniky
zabezpečuje autoprevádzku v ŠKO
vedie operatívnu evidenciu HIM a DHIM (Hmot. invest. majetku a drobného HIM)
pripravuje podklady k periodickej inventarizačnej činnosti a návrhy na vyradenie
majetku pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu

Jednotliví pracovníci majú pracovné povinnosti podrobne vymedzené v pracovnej náplni,
ktorá je súčasťou pracovných zmlúv.

Článok 8
Poradné orgány generálneho riaditeľa
Kolégium generálneho riaditeľa
stáli členovia:
- šéfdirigent ŠKO
- vedúca koncertnej prevádzky a dramaturgie
- finančný ekonóm
- personálny referent
- vedúci hospodárskej správy
Ďalší pracovníci môžu byť prizvaní podľa potreby.
Kolégium gen. riaditeľa rieši závažné otázky z oblasti ekonomiky, prevádzky, plánovania
a hospodárenia ŠKO.
Orchestrálna rada
Stáli členovia orchestrálnej rady sú:
- šéfdirigent (predseda)
- manažér
- koncertní majstri huslí a violončiel
- vedúci dychovej sekcie
- vedúca koncertnej prevádzky
- inšpektor orchestra
- predseda ÚNIE – odborovej organizácie v ŠKO
Ďalších členov odvoláva a vymenúva gen. riaditeľ:
- vedúci hráč skupiny 2. huslí
- vedúci hráč skupiny viol
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- traja zvolení zástupcovia orchestra
Orchestrálnu radu zvoláva šéfdirigent, alebo gen. riaditeľ (ako svoj poradný orgán) podľa
potreby, najmenej 1-krát za mesiac.
Orchestrálna rada rieši závažné umelecké otázky ŠKO.
Gen. riaditeľovi predkladá návrhy na:
- zmeny pracovných zmlúv umeleckých pracovníkov
- opatrenia a riešenia umeleckých problémov v orchestri
- výber hosťujúcich dirigentov
Orchestrálna rada sa vyjadruje:
- k dramaturgickému plánu ŠKO
- k pracovným plánom orchestra
Konkurzná komisia
Členmi konkurznej komisie sú:
šéfdirigent – ako predseda
koncertní majstri huslí a violončiel
vedúci nástrojových skupín a vybraní členovia orchestra
Konkurzná komisia je poradným orgánom gen. riaditeľa pri konkurznom konaní a výbere
hráčov do orchestra.
Zloženie konkurznej komisie je pre každý konkurz navrhované šéfdirigentom a predložené na
schválenie gen. riaditeľovi ŠKO.
Počet členov konkurznej komisie môže byť premenlivý podľa toho, do ktorej skupiny má byť
uchádzač prijatý.
Vyraďovacia a likvidačná komisia
Členovia:
finančný ekonóm (predseda)
vedúci hospodárskej správy
ďalších členov menuje gen. riaditeľ podľa potreby
Vyraďovacia a likvidačná komisia je poradným orgánom gen. riaditeľa. Vyhodnocuje
využiteľnosť a upotrebiteľnosť majetku štátu v správe ŠKO Žilina a predkladá gen. riaditeľovi
návrhy na vyhlásenie tohto majetku za prebytočný, dočasne prebytočný, alebo
neupotrebiteľný.

Článok 9
Kontrolná činnosť
1. Každý zamestnanec je hmotne zodpovedný za zverený a riadne prevzatý majetok v správe
organizácie v zmysle Zákonníka práce, ako i za škodu spôsobenú organizácii.
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2. S pracovníkmi zodpovednými za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby majetku ,ako aj
iné hodnoty, ktoré sú povinní vyúčtovať, uzatvára organizácia dohodu o hmotnej
zodpovednosti.
3. Vedúci zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia vykonávajú kontrolu ako súčasť
svojich pracovných povinností.
4. Poverení zamestnanci vykonávajú predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu v súlade so
zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
5. Nedostatky zistené kontrolnou činnosťou po ich oznámení gen. riaditeľovi ŠKO, ako aj
sťažnosti a oznámenia rieši gen. riaditeľ v súčinnosti s kontrolnými orgánmi ŠKO.
Škodová komisia
Členovia:
finančný ekonóm (predseda)
vedúci hospodárskej správy
ďalších členov menuje gen. riaditeľ podľa potreby
Škodová komisia je kontrolným orgánom ŠKO. Rieši vzniknuté škody na majetku ŠKO, ako aj
pracovníkov ŠKO.
Inventarizačná komisia
Členovia:
finančný ekonóm (predseda)
vedúci hospodárskej správy
ďalších členov menuje gen. riaditeľ podľa potreby
je kontrolným orgánom ŠKO pre zabezpečenie hospodárenia a ochrany majetku ŠKO
v zmysle platných predpisov.
Komisiu menuje gen. riaditeľ ŠKO, zasadnutia zvoláva predseda komisie podľa potreby.
Článok 10
Odovzdávanie a preberanie funkcie
1. Pri odovzdávaní funkcie je povinnosťou odovzdávajúceho zamestnanca vyhotoviť
zápisnicu o stave plnenia úloh, odovzdaní dokumentácie, o stave finančných prostriedkov
a ostatných majetkových hodnôt. Zápisnicu podpíše odovzdávajúci a preberajúci, alebo
vedúcim organizačného útvaru určený zamestnanec a bezprostredne nadriadený vedúci. Pri
odovzdávaní funkcie a zodpovednosti za zverené hodnoty vykoná vedúci hospodárskej
správy záznam v príslušných inventarizačných dokladoch.
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2. Rovnaký postup ako v bode 1 treba dodržať pri odovzdávaní funkcie pri dlhodobom
zastupovaní zamestnanca (viac ako 6 týždňov) a pri ukončení pracovného pomeru.

Článok 11
Práva a povinnosti zamestnancov
1. Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov vyplýva z platných právnych
predpisov, z funkčného zaradenia zamestnancov na základe dohodnutého druhu práce,
z príkazov a pokynov ich vedúcich.
2. Bližšie práva a povinnosti zamestnancov konkretizuje Pracovný poriadok ŠKO, ktorý
vydáva gen. riaditeľ ŠKO po dohode s príslušným odborovým orgánom.
3. Na zabezpečenie riadneho chodu plnenia pracovných úloh a vybavovania bežných
činností v čase neprítomnosti vedúcich, ako aj ďalších zamestnancov ŠKO, určuje priamy
nadriadený ich zastupovanie.
4. Všetci poverení zamestnanci sú povinní sústavne viesť riadnu spisovú evidenciu všetkých
záznamov, starať sa o priebežnú archiváciu písomností (záznamov) v organizácii a ich
prípravu na skartáciu, resp. odovzdanie Slovenskému národnému archívu na trvalú
archiváciu v zmysle Registratúrneho poriadku ŠKO. Priamu zodpovednosť nesú vedúci
oddelení.
Článok 12
Poskytovanie informácií
1. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. a Smernice na
vykonávanie tohto zákona v podmienkach ŠKO zabezpečia jednotlivé oddelenia kvalitnú
informáciu pre každú fyzickú či právnickú osobu, ktorá o to požiada.
2. Žiadaná informácia sa nesprístupní, ak ju iné zákony označujú za štátne, služobné,
bankové, daňové, alebo obchodné tajomstvo. Informácia sa nezverejní, ak ide o údaje
dotýkajúce sa osobnosti a súkromia fyzických osôb, rozhodovacej činnosti súdov a orgánov
činných v trestnom konaní, duševného vlastníctva a pod. (Zákon o ochrane osobných údajov
č. 428/2002 Z. z.).
3. Informácia sa sprístupní, ak to nebude v rozpore s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť
podľa osobitných zákonov (Zákonník práce, Colný zákon, Zákon o kontrole v štátnej správe
a pod.).
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Príloha č. 1. k Organizačnému poriadku ŠKO Žilina

c

Štátny komorný orchester Žilina
Organizačná štruktúra

Generálny riaditeľ orchestra

Umelecký úsek

Manažment orchestra

Šéfdirigent

Manažér orchestra

Koncertní majstri,
vedúci skupín,
ich zástupcovia

Orchester
(viď Príloha č.2)

Inšpektor
orchestra

Manipulanti
orchestra

Koncertná prevádzka
a dramaturgia
Vedúca koncertnej prevádzky
a dramaturgie

Notový
archív

Lektorka
dramaturgie

Sekretariát gen. riaditeľa,
pokladňa

Finančný ekonóm
Vedúci hospodárskej správy
Personálny referent,
mzdový účtovník

Manažér marketingu
Ladič
klavírov

Hospodárska správa,
PO, BOZP

Robotnícke profesie

Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Štátneho komorného orchestra Žilina
Organizačná štruktúra umeleckého úseku ŠKO
ŠÉFDIRIGENT

35

1

SKUPINA PRVÝCH
7
HUSLÍ
1. Koncertný majster

Celkový počet hráčov:

SKUPINA DRUHÝCH
5
HUSLÍ

SKUPINA VIOL

4

1
Vedúci skupiny

Zástupca koncertného
majstra

1

Zástupca vedúceho
skupiny

Tutti hráči

5

Tutti hráči

1

Vedúci skupiny

1

1

Zástupca vedúceho
skupiny

1

3

Tutti hráči

2

SKUPINA
VIOLONČIEL
Koncertný majster
violončiel
Zástupca koncertného
majstra violončiel
Tutti hráči

4

SKUPINA
KONTRABASOV 2

1

Vedúci skupiny

1

1

Tutti hráči

1

2

SKUPINA DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOV

15 HRÁČOV

FLAUTY

2

HOBOJE

2

KLARINETY

2

FAGOTY

2

LESNÉ ROHY

2

1. flautista

1

1. hobojista

1

1. klarinetista a vedúci
dychovej skupiny

1

1. fagotista

1

1. lesný roh

1

2. flautista

1

2. hobojista

1

2. klarinetista

1

2. fagotista

1

2. lesný roh

1

TRÚBKY

2

BICIE

1

1. trúbkar

1

Hráč na bicie

1

2. trúbkar

1

Príloha č. 3 k Organizačnému poriadku ŠKO Žilina

Aktuálna štruktúra zamestnancov Štátneho komorného orchestra Žilina

Počet zamestnancov celkom k 1. 9. 2021

46

generálny riaditeľ

1

šéfdirigent – pracuje formou hotujúceho dirigenta

1 (formou honorárových zmluv)

orchester

33

koncertná prevádzka, dramaturgia

2

manažér orchestra

1

manažér marketingu (momentálne neobsadené)

0

sekretariát + pokladňa

1

finančný ekonóm

1

presonálny referent + mzdová účtovníčka

1

vedúci hospodárskej správy, PO, BOZP

1

robotnícke profesie (vrátnica, upratovačky, údržbár)

5

inšpektor orchestra (funkciu vykonáva člen orchestra na dohodu o pracovnej činnosti)
notový archív (funkciu vykonáva člen orchestra na dohodu o pracovnej činnosti)
manipulanti orchestra (funkciu vykonávajl pracovníci ŠKO na dohodu o pracovnej činnosti)
uvádzačky (pracujú na dohody)

