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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 180/2021 

ITMS: 312011Y720 

Dodatok č. 1 
k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_049 

o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 
v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” uzatvorenej na základe 

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok) 
Zmluvné strany: 

Názov: Metodicko-pedagogické centrum 
Sídlo: Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 
Zastúpené: prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ 
IČO: 00164348 
DIČ: 2020798714 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK06 8180 0000 0070 0018 2192 
Zriadené: Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR 
(ďalej len “MPC“) 

a 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO: 37870475 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK04 8180 0000 0070 0064 0747 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
(ďalej len  “Zriaďovateľ”) 

Stredná škola: Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce, org.zložka 
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola 

Sídlo: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce 
IČO: 54018404 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK92 8180 0000 0070 0066 3316 
Štatutárny zástupca: Mgr.Jarmila Savčaková, riaditeľka 
(ďalej len „Škola “) 

(MPC, Zriaďovateľ a Škola ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a samostatne len „Zmluvná strana“) 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 14 bod 5 Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii 
projektových aktivít č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_049 (ďalej len „Zmluva”) dohodli na uzatvorení tohto 
Dodatku k Zmluve, a to v nasledujúcom znení: 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 



  

              
               

         
            

              
           

          
       

             
                  

              
 

 
  

  
 

               
       

 
         

      
           

      
       

           
         

 
                

       
                   

                  
                     

                
                 

              
   

 
  

  
 

               
           

      
          

      
            

             
  

(1) Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č. 2021/10979:8-A2200 zo dňa 18. 03. 2021 bola zo siete škôl a školských zariadení vyradená 
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
k 31.8.2021. Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 2021/10981:5-A2200 zo dňa 18.03.2021 sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky Spojená škola Duchnovičová 506, 068 01 Medzilaborce s organizačnými 
zložkami Gymnázium Duchnovičová 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická 
Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce k 01.09.2021. 

(2) Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uvedené v odseku 
1 tohto článku tvoria Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľné súčasti. 

(3) Dňom 01.09.2021 dochádza k prechodu všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy na 
Školu. 

Čl. II 
Predmet Dodatku 

(1) S poukazom na článok I, Zmluvné strany týmto Dodatkom potvrdzujú zmeny v údajoch uvedené 
v záhlaví Zmluvy na strane Školy takto: 

Stredná škola: Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce, org. zložka 
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola 

Sídlo: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce 
IČO: 54018404 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN: SK92 8180 0000 0070 0066 3316 
Štatutárny zástupca: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka 

(2) Všetky údaje o Škole uvedené v Zmluve sa v plnom rozsahu nahrádzajú údajmi uvedenými 
v odseku 1 tohto článku . 

(3) V prípade, ak sa v príslušných ustanoveniach Zmluvy alebo v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2 
k Zmluve používa niektorý z týchto údajov o Škole, a to v akomkoľvek gramatickom tvare, 
rozumejú sa tým údaje o Škole tak, ako sú uvedené v odseku 1 tohto článku, a to v príslušnom tvare. 

(4) Prílohou č. 1 tohto Dodatku, ako jeho neoddeliteľná súčasť, je nové Prehlásenie o bankovom účte 
Strednej školy s novým číslom bankového účtu v tvare uvedenom v odseku 1 tohto článku v časti 
číslo účtu IBAN. Toto prehlásenie o účte Strednej školy v plnom rozsahu nahrádza pôvodné 
Prehlásenie. 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

(1) Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch rovnakej právnej sily. Po podpísaní tohto 
Dodatku oprávnenými zástupcami Zmluvných strán obdrží Škola, resp. Zriaďovateľ dva (2) 
rovnopisy a MPC tri (3) rovnopisy. 

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy č.2020_MPC_NP_PoP_SŠ_049, ako aj Prehlásenie o účte 
Zriaďovateľa, ustanoveniami tohto Dodatku ostávajú nezmenené. 

(3) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 
a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri Zmlúv. Zverejnenie Dodatku 
zabezpečí MPC. 



(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, náležite sa s jeho obsahom
oboznámili, zhodne mu porozumeli a voči jeho forme a obsahu nemajú žiadne výhrady, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

Metodicko-pedagogické centrum,
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD
generálny riaditeľ MPC

v. r.
V Bratislave dňa 06.09.2021 ....................................................................

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda BSK

v. r.
V Prešove dňa 02.09.2021 ......................................................................

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Spojená škola Duchnovičova 506 Medzilaborce
Mgr. Jarmila Savčaková
riaditeľka školy

v. r.
V Medzilaborciach dňa 30.08.2021 ........................................................................

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 26.10.2021
(Prvé zverejnenie dodatku v CRZ Úradu vlády SR dňa: 06.09.2021)

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 07.09.2021



  

         

 
 
 

      

  

 
               

           
      

  

 

  

        

     
     

       

            

  

  

                   
                          

                            

                   
                      
  
 

                          

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 

Prehlásenie o účte Strednej školy 

Svojím podpisom potvrdzujem, že účet s uvedeným číslom je účtom Strednej školy, na ktorý budú 
prostredníctvom bankového účtu Zriaďovateľa prevádzané finančné prostriedky z bankového účtu MPC 
za účelom plnenia podmienok Zmluvy. 

Názov SŠ Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho 
zástupcu Mgr. Jarmila Savčaková 

Názov banky, kód banky Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN SK92 8180 0000 0070 0066 3316 

V Medzilaborciach dňa 30.08.2021 

v. r. 

................................................................. 
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 



Ministcrstvo skolstva, vedy, vyskumu n �portu Slovenskcj republiky 

Sckcia strednych §kół a ce!ozivotneho vzdclavania 

Stromova I 

813 30 Bratislava 

Bratislava 

18.03.2021 
Ćislo spisu 

2021/10979:8-A2200 

Vybavujc 

Matu�kova Anna 

ROZHODNUTIE 

Rozhodnutie o vyradeni skoly a jej sucasti zo siete, Medzilaborce 

Popis konania / Ucastnici konania 

Vyrok rozhodnutia 

Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky (d'alej len „spravny organ") ako prislusny 
spravny organ statnej spravy podl'a § 5 zal<ona c. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni 
neskorsich predpisov (d'alej len „spravny poriadok), zakona c. 575/2001 Z. z. o organizacii cinnosti vlady a 
organizacii ustrednej statnej spravy a zakona c. 596/2003 Z. z. o statnej sprave v skolstve a skolskej samosprave a o 
zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len „zakon c. 596/2003 Z. z.") vo veci ziadosti c. 02729/2021/0E-l l 
zo dna 11.02.2021 Presovskeho samospravneho kraja, Namestie mieru 2, 080 Ol Presov, ICO: 37 870 475 (d'alej 
len „ucastnik konania"), dorucenej dna 15.02.2021 a zaevidovanej pod c. 9869, kto ni spoci va v navrhu na vyradenie 
Strednej odbomej skoty polytechnickej Andy ho Warhola, Duchnovicova 506, 068 O 1 Medzilaborce ( d'alej aj skala"), 
Skolskej jedalne, Duchnovicova 506, 068 O 1 Medzilaborce ako sucast' Strednej odbornej skoty polytechnickej 
Andyho Warhola a Skolskeho internatu, Duchnovicova 506, 068 O 1 Medzilaborce ako sucast' Strednej odbornej 
skoly polytechnickej Andy ho Warhola ( d'alej aj „skolske zariadenia") zo siete skól a skolskych zariadeni Slovenskej 
republiky po preskumani dokladov podl'a 14 ods. 6 pism. b) a§ 17 ods. 3 zakona c. 596/2003 Z. z. rozhodlo 

vyrad'uje 

zo siete skól a skolskych zariadeni Slovenskej republiky Strednu odbornó skotu polytechnicku Andyho Warhola, 
Duchnovicova 506, Medzilaborce k 31. augustu 2021, 

vyrad'uje 

zo siete skot a skolskych zariadeni Slovenskej republiky Skalsku jedaleii, Duchnovicova 506, Medzilaborce ako 
sucast' Strednej odbomej skoly polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovicova 506, Medzilaborce k 31. augustu 
2021, 

vyrad'uje 

zo siete skól a skolskych zariadenf Slovenskej republiky Skolsky internat, Duchnovicova 506, Medzilaborce ako 
sucast' Strednej odbornej skoly polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovicova 506, Medzilaborce k 31. augustu 
2021. 
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Od6vodnenie 

Spravny organ o vyradenf skoly a skolskych zariadeni zo siete skol a skolskych zariadeni Slovenskej republiky 
rozhodol na zaklade nasledovneho pravneho a skutkoveho stavu: 

Podl'a § 3 ods. 5 spravneho poriadku rozhodnutie spravnych organov musi vychadzat' zo spol'ahlivo zisteneho stavu 
veci. Spravne organy dbaju o to, aby v rozhodovani o skutkovo zhodnych alebo podobnych pripadoch nevznikli 
neodovodnene rozdiely. 

Podl'a § 32 ods. 1 spravneho poriadku spravny organ je povinny zistit' presne a uplne skutocny stav veci a za tym 
ucelom si obstarat' potrebne podkłady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazany len navrhmi l'.1castnikov konania. 

Podl'a § 32 ods. 2 prva a druha veta spravneho poriadku podkładom pre rozhodnutie su najma podania, navrhy 
a vyjadrenia ucastnikov konania, dokazy, cestne vyhlasenia, ako aj skutocnosti vseobecne zname alebo zname 
spravnemu organu z jeho uradnej cinnosti. Rozsah a sposob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie urcuje spravny 
organ. 

Podl'a § 32 ods. 3 za.kona c. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov na 
ziadost' spravneho organu su statne organy, organy (1zemnej samospravy, fyzicke osoby a pravnicke osoby povinne 
oznamit' skutocnosti, ktore maju vyznam pre konanie a rozhodnutie. 

Podl'a § 46 zakona c. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov rozhodnutie 
musi byt' v sulade so zakonmi a ostatnymi pravnymi predpismi, musi ho vydat' organ na to prislusny, musi vychadzat' 
zo spol'ahlivo zisteneho stavu veci a musf obsahovat' predpisane nalezitosti. 

Podl'a § 17 ods. 3 zakona c. 596/2003 Z. z ucastnikom konania vo veci vyradenia zo siete je zriad'ovatel'. Ministerstvo 
o vyradenf zo siete rozhodne do 60 dni od dorucenia ziadosti na vyradenie. 

Ucastnik konania poziadal listom c. 02729/2021/0E-11 zo dna 11.02.2021, dorucenym dna 15.02.2021 a 
zaevidovanym pod c. 9869 o vyradenie Gymnazia, Duchnovicova 13, Medzilaborce, Strednej odbornej skoly 
polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovicova 506, Medzilaborce, Skolskej jedalne, Duchnovicova 506, 
MedzilabOl'ce ako sucast' Strednej odbornej skoly polytechnickej Andyho Warhola a Skolskeho internatu, 
Duchnovicova 506, Medzilaborce ako sucast' Strednej odbornej skoly polytechnickej Andyho Warholazo siete skol 
a skolskych zariadeni Slovenskej republiky k 31.08.202 I s odovodnenim optimalizacie skol a skolskych zariadeni 
v zriad'ovatel'skej posobnosti v okrese Medzilaborce, pricom vychadzal zo Strategie vychovy a vzdelavania v 
Presovskom samospravnom kraj i na roky 2017-2022 a jej aktualizacie, z kapacitnej naplnenosti sucasnych skol, 
efektivnej hospodarnosti budov a objektov, z prognózy vyvoja poctu deviatakov v najblizsfch rokach (prognóza na 
rok 2022 - az 62 % menej ziakov studujucich na strednych skotach v Medzilaborciach). 

Ucastnik konania sucasne s predmetnou ziadost'ou predlozil spravnemu organu podl'a § I 7 ods. 2 za.kona c. 596/2003 
Z. z. suhlasne stanovisko Rady skoty pri Strednej odbornej skole polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce, 
odporucanie Krajskej rady pre odborne vzdelavanie a prfpravu v Presovskom samospravnom kraj i zo 17.06.2020, 
suhlasne stanovisko Uzemnej skolskej rady pri Presovskom samospravnom kraji z 10.10.2020, odporucanie 
Okresneho uradu Presov, od bor skolstva z 22.10.2020, stanoviska Statnej skolskej inspekcie z 09.12.2020 a z 
11.12.2020 a uznesenie Zastupitel'stva Presovskeho samospravneho kraja z 2. juna 2020. 

Spravny organ konstatuje, ze vychova a vzdelavanie bude pokracovat' na Spojenej skole Duchnovicova 506, 
Medzilaborce, organizacna zlozka Stredna odborna skola polytechnicka Andyho Warhola, Duchnovicova 506, 
Medzilaborce. 

Skolska jedalen pri Strednej odbornej skole polytechnickej, Andyho Warhola, Duchnovicova 506, Medzilaborce ma 
od roku 2001 pozastavenu cinnost'. Stravovanie je zmluvne zabezpecene na Zakladnej skale, Duchnovicova 480/29, 
Medzilaborce. 
Skolsky internat pri Strednej odbornej skole polytechnickej, Andyho Warhola, Duchnovicova 506, Medzilaborce 
ma od O 1.01.2015 pozastavenl'.1 cinnost' a v buducnosti je prevadzka skolskeho internatu bezpredmetna. V pripade 
potreby s(1 k dispozicii skolske internaty v prirahlych okresach Humenne a Snina, ktore su v zriad'ovatel'skej 
posobnosti kraja. 
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Podl'a § 14 ods. 6 pism. b) zakona c. 596/2003 Z. z. ministerstvo skolstva rozhoduje o zaradeni skól a skolskych 
zariadeni do siete, vyradeni skól a skolskych zariadenf zo siete a o zmenach v sieti; pri rozhodovani o zmenach v 
sieti prihliada na vyjadrenie prislusneho okresneho uradu v sidle kraja. 

Spravny organ s poukazom na uvedene je povinny riadit' sa pri svojom rozhodovani zasadami vyjadrenymi v 
spravnom poriadku a vzhl'adom na predlozene kladne stanoviska prislusnych organov a institucii a s  prihliadnutim na 
skutocnost', ze ucastnikom konania je zriad'ovatel', ktory poukazal na potrebu optimalizacie skól vo svojej riadiacej 
pósobnosti, rozhodol tak, ako je uvedene vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia. 

Postup spravneho organu je plne v sólade s jeho doterajsou rozhodovacou cinnost'ou. 

Poucenie 

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podl'a § 61 ods. 1 spravneho poriadku podat' rozkład na Ministerstvo skolstva, 
vedy, vyskumu a sportu Slovenskej republiky, sekcia strednych skól a celozivotneho vzdelavania, Stromova 1, 813 
30 Bratislava v lehote 15 dni odo dna dorucenia rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je preskumatel'ne spravnym sódom v konanf podl'a Spravneho sudneho poriadku po vycerpani 
riadneho opravneho prostriedku. 

Viera Babisova 

generalna riaditel'ka 

Dorucuje sa 

Presovsky samospravny kraj 

Namestie mieru 5043 /2 

080 O 1 Presov 1 

Slovenska republika 
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