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DOHODA

císlo: 015/§ 51/2013

o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného
v evidencii uchádzacov o zamestnanie

uzatvorená podla ustanovenia § 51, odsek 8zákona c. 5/2004Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Obcianskeho
zákonníka C. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (dalej len "dohoda")

Clánok l.
Ú castníci dohody

Úrad práce, sociálnych veCÍ a rodiny Nitra

Sídlo: Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra

zastúpený riaditelom: Mgr. Stanislavom Ivanickom

ICO: 379 612 17

(dalej len .,úrad'")

Zamestnávatel

l\tlesto Zlaté Moravce

Sídlo PO: l.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

zastúpený štatutárnym zástupcom: Ing. Peter Lednár, CSc.

ICO: OO 308 676

SK NACE Rev. 2: 84110

uzatvárajú

túto dohodu.

Clánok II.
Predmet dohody

Predinetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávatela a úradu (dalei len
"úcastníci dohody")pri zabezpecení vykonávania absolventskej praxe, ktorá je financovaná
z fin~ncných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpoctu Slovenskej
republiky (d'alej len "ESF" a "ŠR") v rámci príslušného Národného projektu, pre
absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamestnanie (dalej len "absolvent
školi~), u zamestnávatela na stanovenom druhu pracovného miesta za úcelom získania
odborných zrucností a praktických skúseností u zamestnávatela, ktoré zodpovedajú
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dosiahnutému vzdelaniu absolventa školy v príslušnej skupine ucebných odborov alebo
študijných odborov, pricom vzájomný ponler nledzi prostriedkami spolufinallcovania je 85
% z ESF a 15 % zo ŠR.

V zmysle:

Operacného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti
a dlhodobej nezamestnanosti
Národný projekt: Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK-3
ITj~fS kód: 27110130033

') AbsolventOln školy je uchádzac o zamestnanie, podla §8 ods. l písm. a) zákona c. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (dalej len "zákon o službách zamestnanosti"), obcan mladší ako 26 rokov veku,
ktorý ukoncil príslušným stuplí.Olnvzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej fonne
štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzacov
o zamestnanie nelnal pravidelne platené zamestnanie.

Clánok III.
Práva a povinnosti úradu

l. Úrad sa zaväzuje predložit zamestnávatelovi menný zoznam absolventov škôl, ktorí budú
vykonávat absolventskú prax podla tejto dohody, obsahujúci špecifikáciu pracovných miest
na vykonávanie absolventskej praxe uchádzacov o zamestnanie. Menný zoznam - príloha c.
l je prílohou a neoddelitelnou súcastou tejto dohody.
V prípade, že po uzavretí dohody príde z akéhokolvek dôvodu k zmene skutocností, ktoré sú
obsahom prílohy C. l ako neoddelitelnej súcasti tejto dohody, úrad má právo vyhotovit
aktuálne znenie prílohy ako neoddelitelnej súcasti tejto dohody, v ktorej budú tieto zmeny
skutocností zohladnené. Nové, aktuálne znenie prílohy ako neodde1itelnej súcasti tejto
dohody nahradí dovtedy platnú a úcinnú prílohu ako neoddelitelnú súcast tejto dohody
s tým, že nová, aktuálna príloha ako neoddelitelná súcast tejto dohody bude mat dalšie
poradové císlo, nasledujúce po císle dovtedy platnej prílohy ako neoddelitelnej súcasti tejto
dohody.

2. Úrad posudzuje vážnost dôvodov neprítomnosti na vykonávaní absolventskej praxe (z
rodinných dôvodov alebo osobných dôvodov).

3. Úrad považuje za prekážky zapocítané do doby trvania absolventskej praxe najmä:

a) dobu docasnej pracovnej neschopnosti, ktorú ospravedlní zamestnávatel,
b) dobu ošetrovania clena rodiny, ktorú ospravedlní zamestnávatel,

4. Úrad môže v prípade predcasného ukoncenia vykonávania absolventskej praxe preobsadit
pracovné lniesto vykonávania absolventskej praxe iným absolventom školy. Doba
vykon'ávania absolventskej praxe, dohodnutá medzi zamestnávateloln a úradom, sa jej
preobsadzovaním nepredlžuje, musí však spÍnat podmienku jej najmenej trojmesacného
trvania.
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5. Pri preobsadzovaní miesta na vykonávanie absolventskej praxe úrad uzatvorí dohodu
s iným absolventom školy.

Clánok IV.

Práva a povinnosti zamestnávatela

l. Zamestnávater sa zaväzuje, že zabezpecí vykonávanie absolventskej praxe pre absolventov školy,
podla vri!oženého menného zoznamu (ktorý je prílohou tejto dohody) v týždennom pracovnom case
20 hodín týždenne.

Stanovený pocet pracovných dní v týždni je uvedený v prílohe c. 1, ktorá je súcastou tejto dohody.
Pocas prvých dvoch mesiacoch výkonu absolventskej praxe môže zamestnávatel po dohode
s absolventom školy stanovený pocet dní zmenit v prípade:
a) ak sa absolvent školy zúcastní na výberovom konaní u zamestnávatel'a resp. na aktivite

úradu práce, a z tohto dôvodu nie je možné výkon absolventskej praxe zabezpecit
v stanovenom pocte pracovných dní,

b) vážnych rodinných (napr. úmrtie rodinného príslušníka a pod.) alebo osobných dôvodov (napr.
svadba, darovanie krvi, karanténa a pod.) absolventa školy, ktorých vážnost vopred posúdi
úrad, a z tohto dôvodu nie je možné výkon absolventskej praxe zabezpecit v stanovenom
pocte pracovných dní,

c) preukázatelnej prekážky na strane zamestnávatela (napr. prerušenie dodávky elektrickej
energie, živelná pohroma apod.), ktorú vopred písomne oznámi úradu, a úrad písomne túto
zmenu odsúhlasÍ.

Zamestnávatel je však povinný zabezpecit dodržanie výkonu absolventskej praxe v rozsahu 20
hodín týždenne.

2. Zarnestnávatel sa pre vykonávanie dohodnutej absolventskej praxe absolventa školy
zaväzuje, že:
a) vytvorí primerané podmienky zabezpecujúce riadne a bezpecné vykonávanie

absolventskej praxe, najmä poskytnutím potrebných základných prostriedkov, materiálu,
náradia a osobných ochranných a pracovných pomôcok, ako i všeobecne štandardných
pracovných podmienok pre vykonávanie absolventskej praxe,

b) oboznámi absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými
predpismi a predpismi na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri vykonávaní
absolventskej praxe a ochrany pred požiarmi najneskôr v den nástupu na vykonávanie
absolventskej praxe. O tomto oboznámení vypracuje písomný záznam.

3. Zamestnávatel sa zaväzuje, že najneskôr v den nástupu absolventa školy na vykonávanie
absolventskej praxe písomne urcí zaciatok a rozsah vykonávania absolventskej praxe a bude
zadávat úlohy absolventovi školy v rámci špecifikácie pracovného miesta a urcí druh
a spôsob získavania odborných zrucností a praktických skúseností pocas vykonávania
absolventskej praxe (väzba na SK NACE Rev. 2 a SK ISCO - 08), ktoré zodpovedajú
dosiahnutému stupnu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine ucebných odborov
alebo" študijných odborov a ktoré sú uvedené v prílohe tejto dohody a tvoria jej
neoddelitelnú súcast.

4. Zarnestnávatel sa zaväzuje, že pridelí absolventovi školy fyzickú osobu, pod vedením ktorej
bude absolvent školy vykonávat absolventskú prax. Fyzická osoba bude povinná pOlnáhat
absolventovi školy pri plnení zverených povinností.
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5. Zamestnávatel sa zaväzuje, že bude viest denne evidenciu dochádzky absolventa školy, ktorá
je podkladom na vyplatenie paušálneho príspevku pocas vykonávania absolventskej praxe
a predkladat ju úradu mesacne do 10 pracovných dní po uplYnutí kalendárneho mesiaca, za
ktorý bola absolventská prax vykonávaná. Denná evidencia dochádzky, ako podporný
doklad súvisiaci s príslušným Národnýln projektom, musí byt oznacená logon,
Európskeho sociálneho fondu, logom Operacného programu Zamestnanost a sociálna
inklúzia a kódoni ITMS.

6. Zall1estnávatel sa zaväzuje, že oznámi úradu neúcast absolventa školy na vykonávaní
absolventskej praxe, ako aj predcasné skoncenie vykonávania absolventskej praxe, najneskôr
do 2 pracovných dní od vzniku týchto skutocností.

7. Zamestnávatel sa zaväzuje, že okrem poskytnutia volna v rozsahu 10 pracovných dní
(najskôr po uplYnutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe), ospravedlní
neprítomnost absolventa školy, z dôvodu jeho preukázanej docasnej pracovnej neschopnosti
alebo z dôvodu ošetrovania clena rodiny.

8. Zamestnávatel sa zaväzuje, že oznámi úradu skutocnosti, ktoré môžu ovplyvnit záväzky
vyplÝvajúce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla firmy, predmetu
podnikania, l11iesta podnikania apod.) a to v lehote 15 kalendárnyoh dní odo dna vzniku
týchto skutocností.

9. Zamestnávatel sa zaväzuje, že nezníži pocet pracovných miest z dôvodu prijatia absolventa
školy na vykonávanie absolventskej praxe.

10. Zamestnávatel sa zaväzuje, že ul110žní poverenÝm zamestnancom úradu a dalším
kontrolnÝm orgánom vykonat kontroly zamerané na plnenie podmienok tejto dohody.

ll. Zamestnávatel sa zaväzuje, že vydá absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej
praxe, v ktorom uvedie:

druh praktických skúsenosti a spôsob ich získavania,
druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vykonávala,
dobu trvania dohodnutej absolventskej praxe,
strucné hodnotenie absolventskej praxe.

12.Zanlestnávatel sa zaväzuje, že oznací priestory, v ktorých vykonáva absolvent školy
absolventskú prax plagátmi a samolepkami, prípadne inými formami propagácie podla
pokynov úradu, infornlujúcimi o tom, že zabezpecenie Vykonávania absolventskej praxe je
spolufinancované zfinancných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené sa
zaväzuje ponechat v týchto priestoroch po celú dobu vykonávania absolventskej praxe.

Clánok v.
Osobitné podmienky

1. Úrad má právo odstúpit od dohody ak zistí, že zamestnávatel:

a) vedome uvedie nepravdivé údaje v evidencii dochádzky uchádzaca o zamestnanie 
absolventa školy, ktorý vykonáva absolventskú prax,
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b) nepridelil absolventovi školy dohodnutý druh pracovného miesta, ktorý je uvedený v
prílohe tejto dohody,

c) závažným spôsobom porušuje práva absolventa školy,
d) nedodržuje túto dohodu.

2. Úrad má právo odstúpit od dohody aj v prípade:

a) ak absolvent školy bez vážnych dôvodov preruší alebo ukoncí vykonávanie absolventskej
praxe,

b) vYradenia absolventa školy z evidencie uchádzacov o zamestnanie,
c) dlhodobej PN,(presahujúcej 30 dní) absolventa školy pocas vykonávania absolventskej
praxe.

3. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávatel zabezpecuje vykonávanie absolventskej
praxe pre viac ako jedného absolventa školy, tak z dôvodov uvedených v cl. V. odsek 2 má
úrad právo odstúpit od dohody len v tej casti, v ktorej sú dohodnuté práva a povinnosti
zamestnávatela týkajúce sa absolventa školy, ktorý je dôvodom takéhoto odstúpenia.
Odstúpením od dohody podla cl. V. odsek 2 nebude dotknutá úcinnost iných ustanovení
tejto dohody.

4. Zamestnávatel má právo odstúpit od dohody ak absolvent školy:

a) neplní jeho príkazy súvisiace s vykonávaním absolventskej praxe,
b) poruší obchodné tajomstvo zamestnávatela,
c) spôsobí škodu zamestnávatelovi pocas vykonávania absolventskej praxe úmyselným

konaním.

5. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávatel zabezpecuje vykonávanie absolventskej
praxe pre viac ako jedného absolventa školy, tak z dôvodov uvedených v cl. V. odsek 4 má
zamestnávatel právo odstúpit od dohody len v tej casti, v ktorej sú dohodnuté práva a
povinnosti zamestnávatela týkajúce sa absolventa školy, ktorý je dôvodom takéhoto
odstúpenia. Odstúpením od dohody podla cl. V. odseku 4 nebude dotknutá úcinnost iných
ustanovení tejto dohody.

6. Odstúpenie od tejto dohody je úcinné dnom dorucenia písomného oznámenia druhému
úcastníkovi tejto dohody. Odstúpenie od dohody nemá vplyv na oprávnené plnenia
poskytnuté do úcinnosti odstúpenia od tejto dohody.

7. Túto dohodu možno ukoncit aj na základe vzájomnej písomnej dohody úcastníkov dohody.

Clánok VI.
Záverecné ustanovenia

l. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnost originálu, pricom
úrad prijme 2 vyhotovenia a zamestnávatel 1 vyhotovenie.
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2. Zlneny V tejto dohode možno vykonat len na základe písomného návrhu jedného
z úcastníkov tejto dohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným obo111a
úcastníkmi dohody.

3. Táto dohoda nadobudne platnost dnom jej podpísania oboma úcastníkmi dohody a úcinnost
dI10m nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Úcinky tejto dohody zanikajú splnením záväzku
úcastníkov tejto dohody, pokial nedôjde k jej ukonceniu z dôvodov uvedených v clánku V.

4. Právne vztahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obcianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými
v Slovenskej republike, ktoré majú vztah k záväzkom úcastníkov tejto dohody.

5. Úcastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat, precítali si ju, jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovolne podpisujú.

MESr-O

({gJ
~-rl\' ® iv)

~~

.....~:!~
Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor
Mesta Zlaté Moravce

V Nitre, dna 2! -02- 201'

Mgr. Statýslav Ivanicka
aditel'

Úradu práce, soci~nych vecí a rodiny Nitra

Prílohy k tejto dohode:
.,lVlenný zoznam absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe"
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Menný zoznam uchádzacov o zamestnanie - absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe

Príloha C. l k Dohode C. 015/*5 1/2013 o zabezpecení podmienok vykonávania absolvcntskcj praxc absolventa školy. vcdeného v evidencii uchádzacov o zamcstnanic. podla * 51 zákona c. 5/2004 Z. z. o službách zamcstnanosti a o zmcnc a

doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

Požadovaný
stupen

Druh a spôsob získavania

vzdelania v
Doba

Doba
FO, pod ktorej

praktických skúseností vo

príslušn~i
vykonávania

vykonávania vedením bude
Priezvisko, meno, titl.

Druh pracovnéhoväzbe naSK NACE Rev. 2 IIskupine
absolventskej

absolventskejMiesto vykonávaniaabsolvent školyucebnýchabsolventa školy
miestaSK ISCO - 08 2/

alebo
praxepraxe (pocetabsolventskej praxevykonávat

študijných

(tennín od-
pracovných absolventskú prax

odboroch

do)
dní v týždni)

Návrhy príspevkov pre

noviny, spracovanie štatistík,
Metodik a analytik

zhodnotenie možných riešení01.03.2014-
4 hod. denne -

MsÚ Zlaté Moravce
Jana Košútová

politiky mesta, uplatnenieVŠ Ing. Miroslav Košútv oblasti politológie základných metód politológie

31.08.2014
5 dní v týždniI.mája 2, 953 O l

pri realizácii projektov - pod
vedením FO

Za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra vypracoval zamestnanec: Klaudia Domaniská
Telefonický kontakt: 037/2440451
E-mail: klaudia.domaniska@upsvr.gov.sk
dátum:

2' -02- l'fJ1!,

1/ SK NACE Rcv. 2 - Vyhláška Šl) SR c. 306/2007 Z. z .. ktorou sa vydáva ŠtatistickÚ klasifikácia ekonomických cinností

2/ SK Isea - 08 - Vyhláška Šl) SR c. 516/20 II Z. z .. ktorou sa vydáva ŠtatistickÚ klasifikácia zamestnaní

IJRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VEcí A RODINY

NITRA

Štefánikova tr. 88, Nitra

Mgr. Sta~ av lvanicka. riaditel

Úradu práce, s ciálnych vecí a rodiny Nitra


