
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ 
PODUJATIA 

uzavretej podľa Obchodného zákonníka(ďalej len „zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:  Štátny inštitút odborného vzdelávania 
sídlo:    Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  
identifikačné číslo:  17 314 852 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
číslo účtu:   7000065156/8180 
konajúci prostredníctvom: Michal Němec, riaditeľ 
 

(ďalej len "objednávateľ") 
a 
 
Realizátor:   Krajské centrum voľného času  

sídlo:    Pod Sokolicami 519/14, 911 01 Trenčín 
identifikačné číslo:  34056149 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
číslo účtu / IBAN: SK91 8180 0000 0070 0050 6679 

konajúci prostredníctvom: PaedDr. Renáta Bieliková,  riaditeľka KCVČ  
  
 

(ďalej len "realizátor") 
 
 
1. Objednávateľ a realizátor sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci pri 

zabezpečení podujatia uzatvorenej dňa 10. 10.2019: 
 

A) V článku 1. ods. 1.1. sa dopĺňa a mení  spôsob zabezpečenia celoštátnych súťaží a prezentačných  
aktivít na základe „Rozhodnutia ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení 
termínov v rámci organizácie školského roka“. Rozhodnutie bolo prijaté  26. 3. 2020.V nadväznosti na 
vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR 
aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a 
školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou 
formou. Zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf,  

 
B)  Z článku  1 ods. 1.2. b) sa vypúšťa termín podujatia a c) miesto podujatia 
 
C) V článku 2 ods. 2.1. a), b), d), e) sa vypúšťa,  f) sa vypúšťa „pedagogický sprievod žiakov“, c) sa mení   
bod 5) Prílohy č. 1 k tejto zmluve na bod 4) Prílohy č. 1 k tejto zmluve 
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D) V článku 3 ods. 3.1. sa mení slovné spojenie „po skončení podujatia“ za „po zverejnení výsledkov na 
stránke ŠIOV.sk  v termíne do 29. 5. 2020“ (na základe Organizačného pokynu pre školský rok 
2019/2020 súťaže Stredoškolská odborná činnosť v súvislosti s obmedzeniami fungovania škôl – 
elektronicky). 
 
E) Príloha č. 1 k zmluve „Predpokladaný rozpis nákladov“  sa nahrádza novým znením  
priloženým k tomuto Dodatku č. 1 
 
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť momentom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

považujú ho za dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni a ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že Dodatok č. 1 zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú. 

 
 
 
 
 
 V Bratislave dňa                                                                             V Trenčíne dňa,  

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Michal Němec 

 riaditeľ 
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
PaedDr. Renáta Bieliková 

riaditeľ 
Krajské centrum voľného času 

Trenčín 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
 k zmluve 

PREDPOKLADANÝ  ROZPIS   NÁKLADOV  
na celoštátnu súťaž SOČ školský rok 2019/2020-(dištančne) v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve 
o spolupráci podujatia 
 

 Špecifikácia zabezpečenia z predmetu zmluvy ( bod 2.1) dodatok -
úprava 

1. Ubytovanie:  žiaci, hostia   
 

0 

2. Strava:  
 

0 

3. Catering 0 
4. Materiálne a technické zabezpečenie: 

kancelársky a spotrebný materiál k súťaži:  
tonery, poštovné, obálky, kancelársky papier, diplomový papier -  
spracovanie a tlač (diplomy, certifikáty,  výsledkové listiny)    

       800,-€ 

5. Odmeny za vykonanú prácu podľa rozpisu (zoznam osôb s popisom 
pracovnej činnosti, rozpisom hodinovej čiastky,  celkovým počtom hodín)    

14 480,-€ 

6. Hodnota predpokladaných odvodov za dohody o vykonaní práce     5 000, -€ 
  

Maximálna prípustná výška nákladov uhradená zo strany objednávateľa po 
zaokrúhlení na celé Eur:   
 

   20 280,-€ 
 

  
Celk Celkové náklady podľa rozpisu predstavujú po zaokrúhlení na celé Eur 

predstavujú: 20. 280,- € 
 

 

 
 
 
  


