Bratislava 1. júla 1991
Číslo: 5 977/1991-24
ZRIAĎOVACIA LISTINA
Metodicko-pedagogického centra
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podlá § 28 ods. 2 zákona č.
592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky vydáva túto
zriaďovaciu listinu
Čl. 1
1) Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „metodicko-pedagogické centrum“) je
príspevková organizácia štátu zapojená na štátny rozpočet príspevkom cez rozpočtovú kapitolu
zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“). Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu, nákladov, výnosov
a výsledku hospodárenia.
2) Sídlom Metodicko-pedagogického centra je Bratislava, Ševčenkova ul. č. 11.
3)

Štatutárnym orgánom Metodicko-pedagogického centra je generálny riaditeľ, ktorého

vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.
Čl. 2
Predmet činnosti určujem takto:
1)

Zabezpečovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam na ďalšie

vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov na území celej
Slovenskej republiky. Na základe potrieb zriaďovateľa a požiadaviek praxe vykonávať
metodologickú a vzdelávaciu činnosť na území celej Slovenskej republiky.
2)

Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy v školstve a orgánmi školskej

samosprávy,

Štátnou

školskou

inšpekciou,

metodickými

a vzdelávacími

inštitúciami,

právnickými a fyzickými osobami a spolupodieľať sa na systéme riadenia školstva v Slovenskej
republike.
3) Získavať a spracovávať informácie potrebné pre odborno-metodické poradenstvo školám
a školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti, sprostredkovávať informácie potrebné k ďalšiemu
vzdelávaniu a zdokonaľovaniu pedagogických pracovníkov s dôrazom na efektívnu
transformáciu poznatkov zo zahraničia na podmienky pôsobností metodicko-pedagogického
centra.

4) Vykonávať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov
uvádzanie začínajúcich pedagógov do praxe
špecializačné kvalifikačné štúdium
špecializačné inovačné štúdium
priebežné vzdelávanie
kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov
prípravné vzdelávanie na rekvalifikáciu
iné formy štúdia a vzdelávanie

Zabezpečovať
a) odborno-metodickú činnosť
b) vydavateľskú a publikačnú činnosť
c) prieskumnú činnosť
5) V oblasti knižnično-informačných služieb ako špecializovaná knižnica vykonávať tieto
činnosti:
plniť úlohy v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním knižnično-informačných
služieb z vlastných knižničných fondov podľa svojho zamerania a špecializácie v
rozsahu vymedzenom knižničným a výpožičným poriadkom Metodickopedagogického centra a zároveň tento knižničný fond dopĺňať, odborne evidovať,
uchovávať a ochraňovať,
b) poskytovať knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi a pedagogickým
zamestnancom a odborným zamestnancom pri výkone ich činnosti,
c) za účelom kvalifikovaného plnenia úloh spolupracovať na rezortnej a nadrezortnej
úrovni s ďalšími subjektami v oblasti knižnično-informačných služieb.
6) Podrobnosti o organizácii a činnosti Metodicko-pedagogického centra Bratislavy upraví
a)

štatút, ktorý schvaľuje minister školstva Slovenskej republiky.
7) Metodicko-pedagogické centrum je zriadené aj na výkon metodickej činnosti a ďalšie
vzdelávanie nepedagogických zamestnancov.

Čl. 3
1) Metodicko-pedagogické centrum spravuje majetok Slovenskej republiky, pričom stav tohto
majetku ku dňu 1. novembra 2021 je:
a) hnuteľný majetok v hodnote 478 439,09 eur,
b) nehnuteľný majetok v hodnote 4 398 400,29 eur, ktorý tvorí:

i.

stavba so súpisným číslom 3927, umiestnená na parcele číslo 3557/2 zapísaná na liste
vlastníctva číslo: 7144, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov,

ii. stavba so súpisným číslom 12507, umiestnená na parcele číslo 3557/3 zapísaná na
liste vlastníctva číslo: 7144, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov,
iii. pozemky s parcelnými číslami 3557/1, 3557/2, 3557/3 a 3557/4 zapísané na liste
vlastníctva číslo 7144, okres Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov,
iv. stavba so súpisným číslom 1128, umiestnená na parcele číslo 3399, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 3492, okres Bratislava V, obec: Bratislava-m.č. Petržalka, katastrálne
územie: Petržalka,
v. stavba so súpisným číslom 5961, umiestnená na parcele číslo 382/5, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 4034, okres Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne
územie: Banská Bystrica,
vi. stavba so súpisným číslom 10488, umiestnená na parcele číslo 4810, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 4034, okres Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne
územie: Banská Bystrica,
vii. stavba so súpisným číslom 10489, umiestnená na parcele číslo 4811, zapísaná na liste
vlastníctva číslo 4034, okres Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne
územie: Banská Bystrica,
viii. pozemky s parcelnými číslami 382/5, 382/40, 382/46, 382/56, 382/57, 382/58, 4810 a
4811 zapísané na liste vlastníctva číslo 4034, okres Banská Bystrica, obec: Banská
Bystrica, katastrálne územie: Banská Bystrica,
ix. stavba so súpisným číslom 1015, umiestnená na parcele číslo 3628, zapísaná na liste
vlastníctva č. 3518, okres Bratislava V, obec: Bratislava-m.č. Petržalka, katastrálne
územie: Petržalka.
2) Dňom 1. novembra 2021:
a) prechádza všetok hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok a finančné prostriedky štátu
evidované v správe Slovenskej pedagogickej knižnice, so sídlom: Hálova 6, 851 01
Bratislava, IČO: 36069655 (ďalej len „Slovenská pedagogická knižnica“) v rozsahu
účtovnej závierky so stavom k 31. októbru 2021 a delimitačného protokolu do správy
Metodicko-pedagogického centra,
b) prechádzajú na Metodicko-pedagogické centrum všetky práva a záväzky, a to aj
neznáme, zanikajúcej Slovenskej pedagogickej knižnice,
c) prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zanikajúcej
Slovenskej pedagogickej knižnice podľa § 27 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov v celom rozsahu na preberajúce Metodicko-pedagogické
centrum.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1) Metodicko-pedagogické centrum vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
2) Identifikačné číslo organizácie je 00164348.
3) Metodicko-pedagogické centrum sa zriaďuje na dobu neurčitú.

________________________
minister

