
Dodatok č. 01 

k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 09/2021/DV (ďalej ako „Zmluva“) 

 

uzatvorený podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

  

Článok 1 
Zmluvné strany 

1. Stredná odborná škola 
Škola:  Obchodná akadémia  

so sídlom:  Polárna 1, 040 12 Košice 

zastúpená:  Mgr. Michal Potoma, riaditeľ školy 

IČO:  31956688 

DIČ:  SK2021158953 

Banka:  Štátna pokladnica 

IBAN:  SK21 8180 0000 0070 0018 8615 

Zriaďovacia listina: Košickým samosprávnym krajom: č. 1170/2009-RU 17/8404 zo dňa: 07. 04. 2009 
(ďalej len „Škola“) 

 
a 
 

2. Zamestnávateľ: 
Názov zamestnávateľa: Mestské kultúrne stredisko Medzev  
so sídlom:   Kováčska 85, 044 25 Medzev 
zastúpený:   Ingrid Horváthová, vedúca MsKS, štatutárny zástupca 
IČO:    00135283 
DIČ/IČ DPH:   2020745815 
banka:    SLSP, a. s. 
číslo účtu:   SK73 0900 0000 0004 4619 0056 
Zriaďovacia listina:   vydaná mestom Medzev, dňa 03.07.2006 
registračné číslo osvedčenia: 2192/SDV/RUZ/2021 
(ďalej len „Zamestnávateľ“,  

 
Škola a zamestnávateľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene Zmluvy, v časti Článok IV. Počet žiakov 

S účinnosťou od 01.06.2022 sa mení a dopĺňa Článok IV. Počet žiakov Zmluvy. Nové znenie 

uvedených častí zmluvy je:   

Článok IV. 
Počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie  

  
1. Počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie za všetky ročníky 

štúdia, ktorý vyjadruje zamestnávateľom plánovaný počet žiakov s učebnou zmluvou za 

všetky ročníky štúdia: 

 

Odbor vzdelávania Počet žiakov 

6317 M obchodná akadémia  8 

  



2. Ak nebude naplnený počet žiakov uvedený v bode č. 1, môže zamestnávateľ uzatvoriť 

učebnú zmluvu so žiakom prvého ročníka najneskôr do 31. augusta príslušného školského 

roka.  

 
3. Zamestnávateľ bude na pracovisku praktického vyučovania v súlade s osvedčením 

poskytovať praktické vyučovanie v jeden vyučovací deň praktického vyučovania pre najvyšší 

počet žiakov:  

Študijný odbor 

Kód 

odboru 

štúdia 

Názov odboru štúdia Prevádzka: 

Maximálny 

počet žiakov 

v jeden 

vyučovací deň 

6317 M 

 
obchodná akadémia 

Podľa osvedčenia 

2192/SDV/RUZ/2021 
2 

  

Počet žiakov prvého ročníka príslušného školského roka, ktorým bude zamestnávateľ 

poskytovať praktické vyučovanie a zoznam žiakov, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril učebnú 

zmluvu a ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v jednotlivých 

ročníkoch štúdia v príslušnom školskom roku je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
2. Stredná odborná škola je povinná poskytnúť jeden rovnopis dodatku svojmu 

zriaďovateľovi.  
3. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, jeden (1)  pre Zamestnávateľa, jeden pre 

Školu (1)  a jeden (1)  pre zriaďovateľa.  
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

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

 

 

 
 

V Košiciach, dňa:   V Košiciach, dňa:  

Obchodná akadémia 

Polárna 1, 040 12 Košice 

Mgr. Michal Potoma, riaditeľ školy 

 

 

Mestské kultúrne stredisko Medzev 
Kováčska 85, 044 25 Medzev 

Ingrid Horváthová,  
vedúca MsKS, štatutárny zástupca  

 


