
DOHODA 

číslo: 172 /§ 5112012 

• 

ITMS kód: 27110130026 

o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

uzat\ orená podľa ustanovenia § 51. odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

5 ~OO-l- Z. z. o službách zamestnanosti a o 1.mene a doplnení niektorých zákonov \ znení 
n~skorších predpisov. vyhlášky Ministerst\a práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republik) č. 4-l-12004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. -l-0, 1964 
Zb. \ znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda .. ) 

Článok I. 
Účastníci dohody 

ll rad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 

Sídlo: Štefánikova tr. 88, 949 Ol Nitra 

~:astúpený riaditeľom :Mgr. Stanislavom lvaničkom 

IČ'O : 379 612 17 

{ c:·alc.!J len .. úrad··) 

a 

Zamestnávate!' 

~lesto Zlaté Moravec 

Sídlo: Ll. l. mája 2, 953 OJ Zlaté Moravce 

zastupen) štatutarn)m zástupcom: Ing. Petrom Lednárom, Csc. 

IČ:O: 00308676 

SK 1\ACE Rev. 2:84110 

uzat"árajú 

túto dohodu. 

Článok II. 
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohod; je úprava prá\ a povinností zamestnávatel'a a úradu (ďalej len .. účastníci 
dohody .. ) pri ;abeLpečení a V) koná\ an í ab sol\ entsl\ej praxe, ktorá je financovaná z finančných 

prostricdl\ov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len 
.. ESF .. a .. ŠR'·) v rámci príslušného Národného projektu pre absolventa školy, vedeného v evidencii 
uchádzačm. o ?amcstnanie, u zamestnávatel"a na stano\ enom druhu pracovného miesta za účelom 
Lískania praktických skúseností zodpovedajúcich jeho dosiahnutému stupňu vzdelania. ktoré rozšíria 
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jeho možnosti uplatnenia sa na trhu práce. pričom vzájomn)' pomer medzi proslľiedkami 
.spolufinancovaniaje 85 o/o z ESF a 15 o/o zo ŠR 

V zmysle: 
Operačného programu zamestnanost a sociálna inh.lúzia 
'\Járodného projektu .. Absolventská prax 2'· 
ITMS kód: 2711 O 130026 
Ilia' nej akti' i ty- Poskytovanie príspevkov na') h.onávanie absolventskej praxe 
AktÍ\ ity č. l - Poskytovanie príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe 

., Za absoh ema školy. vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len "absolvent školy .. ) sa 
na účely vykonávania absolventskej praxe považuje. podľa § 51 ods. 2 zákona o službách 
zamesmanosti, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku. ktorý skončil 
sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje 
pn é pra\ ide lne platené zamestnanie a každý uchádLač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku bez 
ohradu na to. či skončil sústavnú prípravu na povolanie a bez ohľadu na to, či získal pravidelne 
platené zamestnanie 

Článok III. 
Práva a povinnosti úradu 

i. Úrad ~a za\äzuje predložiť zamesmá\ateľovi menný zoznam absolventov škôl. ktorí budú vykoná\at 
absoh entskú pra.x pod ra tejto dohody, obsahujúci špecifikáciu pracovných miest na vykonávanie 
absol\entsh..ej praxe uchádzačov o zamestnanie. Menný zoznam je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou 
tejto dohod} . 

., Úrad posudLuje vážnosť dôvodov prerusenta vykonávania absolventskej praxe zo zdravotn)ch 
dô\odov. rodinných dôvodov alebo osobných dôvodov. 

3. Urad považuje za ospravedlnené prekážky Lapočítané do doby trvania absolventskej praxe najmä: 

a) dobu dočasnej pracovnej neschopnosti, 
b) dobu ošetrovania člena rodiny . 

.t. Urad môže v prípade predčasného ukončenia vykonávania absolventskej praxe preobsadiť pracovné 
miesto vykonávania absolventskej praxe iným absolventom školy. Doba vykonávania absolventskej 
prax.e. dohodnutá medzi zamestnávateľom a úradom. sa jej preobsadzovaním nepredlžuje. 

' Pri preobsadzovaní miesta na vykonávanie absolventskej praxe úrad uzatvorí dohodu s iným 
absolventom školy. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zamestnávateľa 

l. Zamestnávateľ sa zaväzuje. že zabezpečí vykonávanie absolventskej praxe pre absolventov školy 
podl'cr prito=eného menného =o=namu (ktorý je prílohou tejto dohody) v týždennom pracovnom čase 
20 hodín týždenne. 

Stanovený počet pracovných dní v týždni je uvedený v prílohe č. l, ktorá je súčasťou tejto dohody. 
Počas pn'Ýcb dvoch mesiacoch výkonu absolventskej praxe môže zamestnávate!' po dohode 
3 absolventom školy stanovený počet dní zmeniť v prípade, ak sa absolvent školy zúčastní oa 
výberovom konaní u zamestnávatel'a resp. na aktivite úradu práce, a z tohto dôvodu nie je 

:?. 
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možné v)·kon absolventskej praxe zabezpečit' Y stanovenom počte pracovných dní. Ďalej 
z dôvodu preukázatel'nej prekážky na strane zamestnávatel'a - po súhlase úradu. 
Zamestnávate(' je však po\·inn)· zabezpečiť dodržanie Yýkonu absolventskej praxe v rozsahu 20 
hodín týždenne . 

., /.am~stná\ at~ľ sa pre vykoná\ an ie dohodnutej absoh entskej praxe absolventa školy nväzujc . .le· 
a) \)'tvon primerané podmienk) zabcLpcčujúcc riadne a bezpečné vykonávanie absol\entskej praxe. 

najmä po::.k_ytnutím potrebn~·ch základn)ch prostnedkO\, materiálu. náradia a osobn)ch 
ochranných a pracovných pomôcok. ako i 'všeobecne .:;tandardných pracovn)·ch podmienok pre 
')koná\ a nie absolventsk~j praxe, 

b) oboznámi ab::.olventa školy so \Šcobccnc Ó\äzn)mi prá'vnymi predpismi, vnútom}mi predpismi a 
predpismi na Laistenie bezpečnosti. ochran) 1dravia pri vykonávaní absolventskej praxe a ochran) 
pred požiarn1 i s vypracO\ a ním Lá/narnO\ najneskôr\ deň nástupu na vykonávan ie ab::.oh entskej 
praxe. 

_) Zamestná'vatel' sa Laväzuje, že určí Lačiatok a roLsah V)konávania absolventskej praxe a bude Ladá\al 
úloh) absolventO\ i školy v rámci špccitikácic pracovného miesta a určí druh a spôsob získa .. ania 
praktick) ch ::.kúseností poča::. \ykonávanie absol\entskej praxe (väLba na SK NACE Rev. :2 
a K/ A \1). ktoré sú uvedené v prílohe tejto dohod) a tvoria jej neoddclitcl'nú súčasť. 

-l Zamestná\ a teľ "a La\ äzuje . .lc pridelí absohentO\ i škol) fyzickú osobu, pod vedením ktorej bude 
absoh ent škol) V) konávať absolventskú prax. Fyzická osoba bude povinná pomáhať absolventovi 
.:.kol~ pri plnent /\t!ren)'ch pov innosu. 

::- Zamestná\ ate l' sa za\äzuje. že bude \ iesť denne C\ idenciu dochádzky absolventa školy. ktora jL 
podkladom na vyplatenie paušálneho príspevku počas vykonávania absolventskej praxe 
a predkladať ju úradu mesačne do l O prac0\11)-Ch dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za kto!} 
bola absohentská prax v:kona,aná. Denná e'videncia dochádzk}. ako podpom)' doklad súvisiaci 
s pnslušn)m 1 arodn)m projektom. musí b~ť označená logom Európskeho sociálneho fondu. logom 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúLia a kódom l fM S. 

6. /amestná\ ate l' sa zaväzuje, že oznámi úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej 
praxe. ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe. najneskôr do 2 praco\n)ch dní 
od \Lniku tychto skutočnosti. 

7. /amestná\atel' sa zaväzuje, že okrem poskytnutia vol'na v rozsahu l O pracovných dní (najskôr po 
uplynutí 2 mesiaco\ vykonávania absohentskej praxe). ospravedlní neprítomnosť absolventa škol). 
7 dôvodu jeho preukáza nej dočasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny . 

S. /amestnavatcl' sa Laväzujc. ?c oznámi úradu skutočno~ti. ktoré môžu ovply\niľ záväLk) vypl)vajucc 
1 tejto dohod) (napr. 7rnena právnej subjektivít). s idia fim1y. predmetu podnikania. miesta 
podnikania a pod.) a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa vzn iku týchto skutočností. 

9. Zamestnávate!' sa zaväzuje. L.e neLn tži počet pracovn)·ch miest z dôvodu prijatia absolventa školy na 
'~ koná\anie absohcntskej pra:\e. 

l O. Zamestná\ atc!' ~a za,äzuje. /e umoíní powren)m 1amcstnancom úradu a ďalším kontrolným 
organom vykonať kontroly tamcrané na plnenie podmienok tejto dohody. 

/amcstnávatel' sa ta\äzuje. že \)dá absoh ento\ i ško ly potHdenie o \)konaní absol\cntskej praxe. 
\ ktorom u\ ed ie: 
- druh praktických skúsenosti a spôsob ich 7ískavania. 
- druh pracm ného miesta. na k.torom "a absol\entská prax vykoná\ala. 
- dobu tn an1a dohodnutej absohentsk~j praxe. 
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- stručné hodnotenie absolv entskcj praxe. 

!2. Lamestnávater sa La\äzujc. ic o;načí priestor~.' !..tor)ch V}!..onáva absolvent škol} absolvcntsku 
prax plagatmt a samolepkami. prtpadne in~ mi formami propagácie podl"a pokynm úradu, 
infomwjúcim i o tom. že zabc;pečenie vykona\ an ia absolventskej pra:\e je spolufinancované 
z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené sa za, äzuje ponechať v týchto 
priestoroch po celú dobu vykonávania absolventskej praxe. 

Článok V. 
Osobitné podmienky 

l. érad má prá\ o odstúpiť od dohod) ak ;istí. že .1.amcstnávateľ: 

a) \edome uvedie nepravdivé údaje v evidencii dochádLky uchádLača o zamestnanie- absohenta 
škol). ktorý vykonáva absolventskú pra:\. 

b) nepridelil absolventovi školy dohodnutý druh pracovného miesta, ktor) je uvedený v prílohe 
tejto dohody. 

c) závažným spôsobom porušuje prava absohcnta škol)', 
d) nedodržuje túto dohodu . 

.., Grad ma právo odstúpif od dohody aj v prípade: 

a) ak absolvent školy bez vái:nych dôvodov preruší alebo ukončí V) koná vanie absolventskej 
pra:\.e. 

b) vyradenia absolventa školy 1 evidencie uchádLačov o zamestnanie. 
c) dlhodob~j PN, {prcsahujúcej 30 dní) absolventa škol) počas výkonu absolventskej pra:\.e. 

3. V prípade. že na základe tejto dohody 1amestnavatel" Labezpečuje vykonávanie absolventskej praxe 
pre 'iac ako jedného absolventa školy. tak z dôvodov uvedených v čl. V. odsek 2 má úrad právo 
odstúpiť od dohody len v tej časti. v ktorej sú dohodnuté práva a povinnosti zamestnávatel'a týkajúce 
sa absolventa školy, ktorý je dôvodom takéhoto odstúpenia. Odstúpením od dohody podl'a čl. V. 
odsek 2 nebude dotknutá účinnosť iných ustanovení tejto dohody. 

4. Zamestnávate!" má prá\ o odstúpiť od dohody al.. absolvent školy: 

a) neplnt jeho príkaZ) súvi~iacc s' ykonávaním absolventskej praxe. 
h) poruší obchodné tajomstvo Lamestná\atera. 
c) spôsobí škodu zamestnávatcl"ovi počas vykonávania absolventskej praxe úmyselným konanun. 

S. V prípade. L.e na základe tejto dohody Lamestnávater zabe.t.pečuje vykonávanie absolventskeJ praxe 
pre v iac ako jedného absolventa školy . tak z dôvodov uvedených v čl. V. odsek 4 má zamestnávateľ 
právo odstupiť od dohody len v tej časti. v ktorej sú dohodnuté práva a povinnosti zamestnávateľa 
týkajuce 5a absolventa škol}. ktor) je dôvodom takéhoto odstúpenia. Odstúpením od dohody podľa č. 
V. odseku 4 nebude dotknutá účinno::.ľ iných ustanovení tejto dohody. 

6. Odstúpen ie od tejto dohod} je účinné dňom doručenta písomného oznámenia druhému účastníkovt 
tejto dohod}. Odstúpenie od dohod) nemá vpi)' na oprávnené plnenia poskytnuté do účinnosti 

odstúpenia od tejto dohod). 

7. Túto dohodu možno ukončiť aj na základe '.lájomnej písomnej dohod} účastníkov dohody. 

4 
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Článok VI. 
Zá"erečné ustanovenia 

1 ato dohoda je v:hotovená ' 3 rO\ nl)pisoch. 1 l..tor:ch každý má platnosť originálu, pričom úrad 
obdrží 2 vyhotovenia a zamestnávateľ l V) hotovenie. 

Lmeny v tejto dohode možno vykonať Jen na Láklade písomného návrhu jedného z účastníkov tejto 
dohod) písomným dodatkom k tejto dohode. podpísan}m oboma účastníkmi dohod). 

3. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podp1sania oboma účastníkmi tejto dohody a účinnos l· 
dňom nasledujúcim po dni jej Lverejnenia. LčinJ...: tejto dohody zanikajú splnením záväLJ...u úča::.tníJ...ov 
t~jto dohod), pok. iaľ nedôjde k jej uJ...ončeniu z dôvodO\ uveden} ch v článku V. 

4. Prav ne Hťahy ' ýslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušným i ustanoveniam i Občianskeho 
Lákonníka a ostatnými všeobecne závämými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike. 
ktoré majú Hťah k záväzkom účastníkov tejto dohod) . 

5. L častmci dohod) vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, prečítali s1 JU, jej obsahu 
porozumeli a súhlasia s ním, neuzavrel i ju v tiesni ani za inak nápadne ncvýhodn}·ch podmienok a na 
1nal-. ::.úh lasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 

\'Nitre, dňa 

Ing. Peter Lednár, Csc. 
primátor 

mesta Zlaté Moravce 

Prílohy k tejto dohode : 

l .... 

...J..".. l 

Mgr. Stanislav !vanička 
· riaditeľ 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodin: l'\ it ra 

Menn: zoznam absolventov škôL veden~ ch v evidencii uchád1aČO\ o zamestnanie a špecifikácia 
prac ov nych mi est na vykonáv an ic absoh cnt::.J...ej pra~e. 
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l' ri lnha l: l k Dohock <: l 7? ~)l ?O 12 o tahrtpl'('Cill podillll"llol.. \;-!..onú' a tmi ah~ol\ o:nt~J..,·.I pra'c ,., tdm a neho uchúdtl!C::a 11 tamcstnanic ah~oi\Cllld ši.. oh pod ľ<~ ~ '\l nl.. ona NR ')l{ l: S/:!004 
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r-- -.-- .-· - ---- ----- ----

Doba Doba l o potl kto1 ej 

Druh a spôsob tísl-.avania l'o.iado' <U1) 
vyJ..onávann1 vykonávania 'eden nn bud,· 

Pri!.:/\ 1sko. meno. lit l. Druh pra cel\ n~.:ho 
prakl ~kliscno~l i vo välbc na stupd1 

absolventsl..cj absolventskej Mil· stu \ yh.unil\ an ia ah~olvt:nt šl-.ol~ 
absolventa školy miesta ~K N/\CL Rev.21 a KZ/\M2 \tdclania 

pra\c praxe (počet absol vcm~l..c.i pra'c vyh.onävat" 
(termín od- pracovných ahsol v~.:n tskú pra\ 

clo) dní v týždni) 

Kováčová A lž be ta, pomocn) bc/.né admin istratívne práce-
01.10.201 2 

4 hod. denne - MsÚ Zlaté Mora\ cc. 
Ing. 

administrattvn) pod vedením 1·0 
VŠ 

3 1.03.201 3 5 dni ' t)7dn i odd. vnút. sprjv~ Mgr. Marel-. llorvíllh 
pracovní !-. 

- f-

pomocn~· bežné administratívne práce-
o 1.10.2012 

4 hod. denne- MsÚ liate Moravce. Čikcl Karo l, Ing. administratívn~ pod vedením FO VŠ 
31.03.201 3 5 dní' t)/dni otld. v)·stavb~ Bc. Štefan Nociar 

pracovn1k 

Š kulccová D <liana, pomocn~· bežné administratívne práce-
0 1.10.20 12 -

4 hod. denne - MstÍ Zlaté Mora' cc. l 

Ing. 
administratívn) 

pod vedením 1·0 SŠ. VŠ 
3 1.03.2013 5 dni v t)•/dni odd. správ) rnajctl-.u 

Ing. Jana McsJ..m·á 
praco' nik 

f- - 1-- - - - ~ 

prípravné práce. dohfad J.. 
0 1.10.201 2 

4 hod denne- MŠ 7 itavské náhn:7ie I lava lová Petra, Mgr. asistentl-.a učitcfh.~ defom - pod vedením FO VŠ 
3 1.03.20 13 5 dni v t}·idni l /\nn a /cien km ú 

Š kulová Da nie la, prípravné práce. tlohl"ad k 
0 1.1 0.20 12 -

4 hod. denne -

Mgr. 
asistentka učitel"l-.) 

defom - pod vedením FO VŠ 
3 1.03.201 3 5 dní v t)í.dni MŠ Ka l inčial-.uva 12 Eva Kutišová 

prípravné práce. dohl'ad 1-. 
01.1 0.2012 -

4 hod. denne -
S lama Jaroslav, Mgr. asistent učitel'k) delom - pod vedením FO 

VŠ 
3 1.03.201 3 5 dni v t)ždni MŠ Štúro'a 15 Lidia Bajaniková 

1 ,' ;.· N." ' ' l- P~v 2 <;r:: ti :mrkú kl:!"itikactn ckonntnL"i;vch t inností (Vyh::ísf:n ~ ( J Sl< c. 30(- l ()()7 1 1. : 
•• ,, l •• l ·" 



13ošiako\ á Jana, l ng. 
p01l10("11) 

adrninistrath ll) 
pracm ní!... 

bcint! adnuntslratt\ ne pnicc
pod \Cdcním 1'0 

/)u/iutÍ<I t'. /7} .1\'l l •7 0/_> 
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--

v<. 01.10.2012 4 hod denne- l SOcl /late Moravce 
03 2013 5 dni' '·' idnt Jl. . _L _____ ~ 

/.a ľJ racl práce, sociú ln~ch \CCÍ a rodiny' Nitre ')pntcova l7amcstnanec: 11c. Anna Mancírmá, Klaudia Domaniská 
Tclefonick\ kontakt : 037/:?.440451 
L-mail · ant;a.mancirO\ a aups\ r.gO\ .~k. klaudia.clomani-,ka a upsH.gm .sk , ~~!A.t , 

dátum: • ~.-J .Jr ~ 

.~. 

Mgr. ~tanisla\ !\anička 
riaditel' 

Ing. Ivan Jcdl<n sl...~ 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodin) Nitra 


