
Spis öíslo: DS l /OAOTPO/Z AMl201 4l2I3 65
Zívnam óíslo :2014l

DOHODA óísto 68/§51,12014

o zabezpeéení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa §koly,
vedeného v evidencii uchádzaöov o zalnestnanie

Llzatyoíená podl'a ustanovenia § 51, odsek 8 zákonaó.512004 Z. z. o sluZbách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskor§ích predpisov a Oböianskeho
zákonníka é. 40l1964 Zb. v zneni neskor§ích predpisov (d alej len ,,dohoda")

Ötánok I.

Úöastníci dohody

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Sídlo : g29 01 Dunajská Streda, Ádorská 41

zastűpeny riaditefkou : Ing. Zdenkou Masodiovou

IÖo : 378 475 54

(d alej len ,,úrad")

zamestnávatel'

Zá|<]adná §kola Gyulu Szabóa s VJM
Sídlo : 929 01 Dunajská Streda, §kolska %611

zastúpeny §tatutárnym zástupcom: Mgr. Árpádom Nagyom

IÖo : 36 08l 019

SK NACE Rev. 2 : 85.200

uzatvárajú

túto dohodu.
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Ölánok II. i;

Predmet dohody t ,i

predmetom tejto dohody j" úprava práv apovinností zamestnávalela aúradu (dalej len ''la

..úöastníci dohod}r,,) prí zabezpec"ni u}t on ávánta uurorrr"rrirr.;i'*"" Pre absolverrta §kolY' i'l

vedeného v evidencii uchádzaöov o zamestnanie rjai"i' 
'ü' .absolvent §kolY'')' 

"''
u zamestnávatefa na stanovenom arrr* p."."urreno miesta za úöelom získania odbornYch ::'

zruöností a praktickych skúseností u zamestnáv ateta, ktoré zodPovedajú dosiahnutému

vzdelaniu absolventa §koly v príslu§nej ,oŰ* uöebnych odborov alebo §tudijn}ch odborov ,

Absolventom §koly je uchádzac o zamestnanie , podfa §8 ods. 1 Písm, a) zákona Ó, 512004 Z'

z. oshúbách zamestnanosti uor^"n"- uJopÍ*ni niektorlch iato1o1' v zneni neskor§Ích

predpisov (d alej 1en ,,zakon o sluZbách zamestnanosti"), otöan mlad§í ako 26 rokov veku,

ktory ukonöil príslu§nvá r*pnom u,d,lu"ia sústavnú prípravu na povolanie v derrnej forme 
,

§túdia pred menej ffi;;;;i rokmi a pred zaradenim áo evidencie uchádzaóov o zamestnante

nemal pravidelne platené zamestnanre,

Ölánok III.
Práva a povinnosti úradu

l. Úrad sa zavázujepredlozit, zamestnávateliovi menn} zoznam absolventov §köl, ktorí budú

vykonávat' absotve.irtskú prax poaru á;á-áohody, obsahujúci §pecifikáciu pracovnych miest

na vykonávanie absolveniskej p.u*" uchádzaöov o ,uro".áurrie. Menny Zoznam_ príloha ö, 1

1" prilohou a neoddelitelnou súöast'ou tejto dohody,

V prípade, Le po lzavrctídohody prí_de'zakéhokófvek dövodu k zmene skutoöností, ktoré sú

obsahom prílohy ó. 1 ako n"oaa"tiianej súöasti tej|o dohody, urad má právo vyhotovit,

aktuálne znenie'p.iiorry ako rreodd.iii.É súóasti tÓ3to dohodY' v ktorej budú tieto Zmen'

skutoörrostí zohfadnené. Nor,é, ur.*ain.'rrr",rie príiohY ako neoddelitefnej súöasti tejto

dohody nahradí dovtedy platnú a úöinnú prílohu akó neoddeliternú súöast' tejto dohody s tym'

Zenová,aktuálnaprílohaakoneoddetiternasúöast'tejtodohodybudemat,d'al§ieporadové
öíslo.nasledujúcepoöísledovtedyplatnejprílohyakoneoddelitel,nejsúöastiteitodohody.

úrad posu dzuje váznost, dövodov neprítomnosti na vykonávaní absolventskej

z,ákladeevidencie dochádzky (.ro ,aruiotnych dövodov, rodinnych dövodov alebo

dövodov).

Úrad povaZ rrJ" rq prekáZky zapoóítanéclo doby trvania absolventskej praxe najmá:

a)dobudoöasnejpracovnejneschopnosti,ktorúospravedlnízamestnávatet,
;i ;;il os.trouárrlu el"nu iodiny, ktorú ospravedlní zamestnávatef,

c) váLne zdtavotné,-Ji""e aleüo osobné'dövody, ktorych váZnosf posúdi úrad,

2.

2.

).

praxe na

osobnych



. Urad möLe v prípade predöasného ukonöenia vykonávania absolventskej praxe preobsadit'
pracovné miesto vykonávania absolventskej praxe inym absolventom §koly. Doba
vykonávania absolventskej praxe, dohodnutá medzi zamestnávatel'om a úradom, sa jej
preobsadzovaním nepredlZuje, musí v§ak spÍüat' podmienku jej najmenej trojmesaöného
trvania.

5. Pri preobsadzovaní miesta na vykonávanie absolventskej praxe űrad uzatvorí dohodu
s inym absolventom §koly.

Clánok IV.

Práva a povinnosti zamestnávatel'a

l. Zamestnávatef sa zavázuje, áe zabezpeöí vykonávanie absolventskej praxe pre absolventov
§koly, podfa priloieného menného zoznantu (ktor| je prílohou tejto dohody) v tyZdennom
píacovnom öase 20 hodín tyídenne, ato
v trvaní od 18.08.2014 do 19.17.2014 pre 1 absolventa/ov.
7,amestnávateI' zabezpeöí vykon absolentskej praxe pre absolventov na pracovisku:
Zál<ladná §kola s YJM Gyulu Szabóa, 929 01 Dunajská Streda, Skolská 936/1

Zamestnávatel sa pre vykonávanie dohodnutej absolventskej praxe absolventa §koly
zavánqe, Ze:

a) vytvorí primerané podmienky zabezpeóujűce riadne a bezpeöné vykonávanie
absolventskej praxe, najmá poskytrrutím potrebnych základnych prostriedkov,
materiálu, náradia a osobnych ochrannych a pracovnych pomöcok, ako i v§eobecne
§tandardnych pracovnych podmienok pre vykonávanie absolventskej praxe,

b) oboznámí absolventa §koly so v§eobecne záváznymi právnymi predpismi, vnútornymi
predpismi a predpismi na zaistenie bezpeönosti, ochrany zdravia pri vykonávaní
absolventskej praxe a ochrany pred poZiarmi najneskör v deü nástupu na vykonávanie
absolventskej praxe. O tomto oboznámení vypracuje písomny záznam.

Zamestnávatef sa zavázuje, Ze najneskör v deü nástupu absolventa §koly na vykonávanie
absolventskej praxe písomne uréí zaóiatok a rozsah vykonávania absolventskej praxe a bude
zadávat úlohy absolventovi §koly v rámci §pecifikácie pracovného miesta a uröí druh
a spösob získavania odbornych zruöností a praktickych skúseností poöas vykonávanie
absolventskej praxe (vázba na SK NACE Rev. 2 a SK ISCO - 08), ktoré zodpovedajú
dosiahnutému stupüu vzdelania absolventa §koly v príslu§nej skupine uöebnych odborov
alebo §tudijnych odborov a ktoré sú uvedené v prílohe tejto dohody a tvoria jej neoddelitelnú
súöas1'.

Zarnestnávatef sa zavázule, Le pridelí absolventovi §koly fyzickú osobu, pod vedením ktorej

bude absolvent §koly vykonávat' absolventskú prax. Fyzická osoba bude povinná pomáhat'
absolruentovi §koly pri plnení zverenych povinností.

2.

3.

4.



i.

5. Zamestnávatel'sazay'dzuie. Ze bude viesf denne evidenciu dochádzky absolventa §koly, ktorá ",.

je podkiadom na vyplatenie pau§álneho príspevku poöas vykonávania absolventskej praxe

a predkladaí ju úradu mesaöne do 10 pracovnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za 
'.,,.

ktory bola absolventskápraxvykonávaná. i
6. Zamestnávatef sa zavázuje, Le oznámi úradu neúöast' absolventa §koly na vykonávani 1

absolventskej praxe, ato a3 predöasné skonöenie vykonávania absolventskej praxe, najneskÖr 
'..'

do 2 pracovnych dní od vzniku tychto skutoöností. '",

7 . Zame;stnávatef sa zavázuje, Ze okrem posky.tnutia vol'na v rozsahu 10 pracovnfch dní (najskÖr

po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe), ospravedlní neprítomnost'

ábsolventa §koly, z dövodu jeho preukázanej doöasnej práceneschopnosti alebo o§etrovania

ölena rodiny.

8. Zamestnávatef sa zavázuje, Ze oznámi úradu skutoönosti, ktoré mÓZu ovplyvnit' závázky
r.,yplyvajúce z telto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla firmy, predmetu

podnikania, miesta podnikania od.) a to v lehote 15 kalendárnych dní odo df,a vzniku tychto

skutoöností.

9. Zamestnávatef sa zavázu.je, Ze nezníúi poöet pracovnych miest z dövodu prijatia absolventa

§koly na vykonávanie absolventskej praxe.

I}.Zamestnávatef sa zavázuje, üe umoZní poverenym zamestnancom Úradu a d'al§Ím

kontrolnym orgánom vykonat'kontroly zametané na plnenie podmienok tejto dohody.

11.Zamestnávatef sa zaváztlje, Le vydá absolventovi §koly potvrdenie o vykonaní absolventskej
praxe, v ktorom uvedie:

- druh praktickych skúsenosti a spösob ichzískavania,
- druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vykonávala,
- dobu trvania dohodnutej absolventskej praxe,
- struöné liodnotenie absolventskej praxe.

Clánok V.

Osobitné podmienky

1. Úrad má právo odstúpit' od dohody ak zistí, ie zamestnávatef :

a) vedome uvedie nepravdivé údaje v evidencii dochádzky uchádzaóa o zamestnanie -
absolventa §koly, ktory vykonáva absolventskú prax,

b) nepridelil absolventovi §koly dohodnuty druh pracovného miesta, ktory je uvedeny v
prílohe tejto dohody,

c) závaünym spösobom poru§uje práva absolventa §koly,
d) nedodrZuje túto dohodu.



Jrudmáprávo odstúpit'od dohody aj v prípade:

a) ak absolvent §koly bezváZnych dövodov preru§í alebo ukonöí vykonávanie absolventskej

praxe,
b) vyradenia absolventa §koly z evidencie uchádzaöov o zamestnanie,

"j ditrodote3 PN,(presahujúcej 30 dní) absolventa §koly poöas vykonávania absolventskej

praxe,

3. V prípade,Lenazéklade tejto dohody zamestnávatel'zabezpeöuje vykonávanie absolventskej

p*^Ó pre viac ako jedného absolventa §koly, tak z dövodov uveden}ch v öl. V. odsek 2 má

trad piavo odstúpit'od dohody len v tej öasti, v ktorej sú dohodnuté práva a povinnosti

zamestná.vatefa |fkajúce sa absolventa §koly, ktory je dövodom takéhoto odstúPenia.

odstúpením od dohody podl'a öl. V. odsek 2 nebude dotknutá úöinnost inych ustanovení

tejto dohody,

4.zamestnávatel má právo odstúpit, od dohody ak absolvent §koly:

neplní jeho príkazy súvisiace s vykonávanín,l
poru§í obchodné tajomstvo zamestnávatel'a,

absolventskej praxe,

spösobí §kodu zamestnávatefovi poöas vykonávania
konaním.

absolventskej praxe úmyselnym

5. V prípade, üenazáklade tejto dohody zamestnávate| zabezpeöuje vykonávanie absolventskej

prá*" pre viac ako jedného absolventa §koly, tak z dövodov uveden}ch v öl. V. odsek 4 má

iamestnávatef právo odstupit' od dohody len v tej öasti, v ktorej sú dohodnuté práva a

povinnosti zamestnávatefa t}kajúce sa absolventa §koly, ktor! je dÖvodom takéhoto
'odstúpenia. 

odstúpením od dohody podl'a ö. V. odseku 4 nebude dotknutá úöinnost' inych

ustanovení tejto dohody.

6. odstúpenie od tejto dohody je úöinné driom doruöenia písomného oznámenia druhému

úöastníkovi tejto dohody. Odstupenie od dohody nemá vplyv na oprávnené plnenia

poskytnuté do úöinnosti odstúpenia od tejto dohody.

7 . Túto dohodu moZno ukonöit' ai na základe vzájomnej písomnej dohody ÚÖastníkov dohodY.

V

Clánok VI.

závereéné ustanovenia

a)
b)
c)

1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorych kaLdy
úrad prijme 1 vyhotovenie a zamestnávatef 1 vyhotovenie.

Zmeny v tejto dohode moZno vykonat' len na základe
z úöastníkov tejto dohody písomnyrn dodatkom k tejto

úöastníkmi dohody.

má platnost' originálu, priöom

písomného návrhu jedného

dohode, podpísanym oboma
2.



3.

4.

Táto dohoda nadobudne platnost' diom jej podpísania oboma úöastníkmi dohody a úöinnosf
dÜom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Úei*y tejto dohody zanlkajú splnením závázku
ÚÖastníkov tejto dohody, pokial' nedójde k jej ukonö 

"nír, dövodtv uvedánycn v ölánku V.

V Dunajskej Strede, döa 13.08.2014

Právne vzt'ahY vYslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslu§n}mi ustanoveniami
Oböianskeho zákortníka aostatnymi v§eobecne závázn!,mi práinvmi predpismi, platn}mi
v Slovenskej republike, ktoré majűvzt'ahkzávázkomrieastnikóv tejio dohody.

5, UÖastníci dohodY_vYhlasujÚ, Ze sú oprávnení túto dohodu podpísat', preöítali si ju, jej obsahu
Porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni ant zá inaÉ nápaa"" ,r"uy"t odnych
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoíne podpisujú.

Zákiadná 5kola 6yulu Szabóa
s vyuiovacím jazykom mad'arskyrii

Szobó GyuIa Alapiskola
Skolská ulíca i.936/1 €'

i,

§tatutárny zástupca

Príloha k tejto dohode:,,Menny zoznarít
vykonávanie absolventskej praxe.'

Ing.
riaditelka ÚPSVR Duna

absolventov §köl a §pecifikácia pracovnych miest na
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