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DOHODA číslo 1 90i§5 1120|2

o z^bezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie

uzatvorená podra ustanovenia § 51, odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 512004 Z.
z. o s\užbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4412004 Z. z. v znení
neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
1en.,dohoda")

Clánok I.
Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Sídlo: J. Bottu č.4,977 01 Trnava

zastúpený riaditefom: Ing. Igor Válek

lČo: slg+lsaz

(ďalej len .,úrad")

4

zamestnávatel'

Obchodný názov {tt práwickej osob4, - d,alej len., ro,7 VýskLtntnÝ ťtstar dr--tske.j psl,cholÓgie a patops,vclrológie

Adresa PO: Ci,,prichclvii 42. 83l {}5 Bratislai,a

zastúpený štatutárnym zástupcom u PO: Phl]r,. Lr:hotrrír I'áleník. CSc,

IČo: oor",g t:85

SK NACE Rev. 2: 7:20{)

vzatváraiú

vnadváznosti na § 51 zákona Národnei rady Slovenskej republiky č. 512004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýclr zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon o službách zamestnanosti") túto dohodu.



řClánok ňX.

Predmet dohody
l ] \,íS ,..d

Predmetom tejto dohodY je ÚPrava práv apovinncstí zamestná\,atel,a a úraciu práce. sociálny,-ch vecíarodiny (d'alei len-,učq§E§úql]_qáy..) prí zabezpečerrí vl,konár.ania absoirentskej praxe. ktorá jeťtnancovaná z finanČrrých p.orúi.dk"u nurópskeno sociálneho lorrdu a štátneho rozpočtuSlovenskej rePublikY (d'alej len ..ESF" u .,ŠR':;, u, .anr., príslušného Národného projektu preabsolventa Školy, vecleného v evidencii uchádzačov c zamestnanie. u zamestnár-atel.a na stanovenomdruhu Pracovného miesta za ÚČelom získania prakticklch skťtseností zodpor,,edajúcich jehodosiahnutému stuPňu vzdelania, ktoré rozšíria.iehó možnosti ttplatnerria sa na trhu práce, pričomvzájomný Pomer medzi prostriedkanri spolufinu".ouoniole 85 % z ESF a 15 yozo SR.

V zmysle:
operačného programll zamestnanost' a sociálna inklúzia
Národného Pro.iektu,.Vybrarré aktívrre opatrenia na trhu práce .' rámci SR bez BSK,,ITMS kód: 27110l30028
Hlavrrej akti,ity - ,,Aktí',ne opatrenia trhu práce'' rea]izo',ané pocll.a § 51.

Za abso]venta ŠkolY_ sa na ÚČely v5'konávania absolventskej prare považuje. vzmysle § 51 ods. 2zákonač,512004 o službách zamestnanosti, okrem abscl,1.enfa školi podl'a sS 8 ods. 1 písm. a) každýuchádzaČ o zamestnanie do 26 rokov veku bez olri'a.du na to. či skon3il sústavnú prípravu napovolanie a bez ohl'adu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

Clánok ílX.práva a povinnosti úraclu práceo sociáinych vecí a rodiny
1' Úrad Práce, sociálnYch vecí arocliny (d'aiei len ..ťrrarl") sa zavázvje preciložit, zanrestnávatel,o,imenný Zoznam absolventov ŠkÓl, kto.i budi, uffi*.rat' absolr entrh prax podl,a tejto dohod},"obsahuj úrci špeciíikáciu pracovný.ch miest na vl,ionávanie absolr.entskej

Praxe uchádzaČov o zamestnanie. N{enný zizl"lanr .je príloholr a neocic-ielitel,nou sťrčast,ou tejtodohody.

2' Úrad,Posudzuje váŽnost' dóvodov prerušenia vykonávania absoi,entskej praxe zo zdrar.otní,chdóvodov, rodinných dóvodov alebtl osobných dóv"odov. 
vr.lo|\vJ 
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3, Úrad,PovaŽu-je za osPravedlnené prekážky započítané do doby trvania absolventske.j praxe najmá:

l.

2.
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a) dobu dočasnej pracovnej neschopnosti.
b) dobu ošetrovania člena rodiny.
c) r,ážne zdravotné, rodinné alebo osobné dórodr. ktorrch r ážnost'posúdil.

4. Úrad móže v prípade predčasného trkončenia r r konál ania absolr,entskej praxe preobsad,i:'

pracolné miesto vykonávania absolventskej prare irrinr abso1\ entom Školy. Doba

i i konár,ania absolventskej praxe. ciohodnutá nredzi zanrestnávatelom a Úradom. Sa jej

preobsadzor,,aním nepredlžuj e.

,i. pri preobsadzovani miesta na vykonáranie absolrelltskej praxe úrad uzatvori dohodu s inim
absolr,entonr školy.

1

Clánok I\-.

P ráva a por-in nosti za mestnávatel'a

Zanlestnár,atel' sa zavázuie. že zabezpečí rrkonár anie absolrentskej praxe pre absolventov Škol}.

l,,.l"i!'ti ]ll,iložertého tnenného zoznamtt (ktorr.je prílohou teito dohody) v pracovnom čase 20 hodÍn

n ždenne, 5 dní v týždni"

Zanrestnár,atel' sa pre vykor-rávanie dohlrdrlr,rtei absoh entskei pfaxe absolventa Školy zavázqe-

aI rrlrorí primerané podmienkl.zabezpeč,.liťr:e riadrre abezpečné vykonávanie absolventskei

piur.. ná;.a poskyinutínr potrební,ch záklaJnlch prostriedkov. materiálu, náradia a osobnjch
Óchranných a pracovných pornócck. a.o i ,, še,_rbecne štarrdardných pracovných Podmienok
pre vykonávanie absolr,entskej pra\e.

b) oboznárni absolventa škol.v so r šeobectte zar áznínii právnymi predpismi. vnútornjmi
predpismi a predpisnri na zaisterrie bezpeči]t]sti. trchrarr1 zdravia pri vi,konávaní absolventskej

praxe a ochrany pred požiarmi. O tomto oboznámení vypracuje písomný záznam,
najneskór v deň nástupu absolventa na r r konár arlie absolr entskej praxe.

Zamesttrávate1' sa zavázlie. že najneskór v deň nástupu absolr enta na rl'konávanie absolventskej

praxe písornne určí presný začiatok a rtkončenie denného rozsahu rl,konávania absolventskej
p.u*. u bude zadávat' úlohy absolventovi škol1u v rát,trci špecitikácie pracovného miesta a urČÍ druh

a spósob získavania praktických skúseností počas vykonávatrie absoh,entskej praxe (vázba na SK
NACE Rev. 2 a KZAM). ktoré sťr uveclené v prílohe tejto dohodv a tvoria jej neoddelitefnú
súčast'.

Zamestnávatef sa zavázttje. že pridelí absolventovi školy fyzickťr osobu. pod vedením ktorej bude

absolvent školy vykonár,at' absolventskú prax. Fyzická osoba bude povinná pomáhat' absolventovi
školy pri plnereí zverených povinností.

Zamestnávatel'sa zavázu.ie^ že bucle viest'denne evidenciu dochádzky absolvettta školy, ktorá je

podkladom na vyplatenie paLršálneho príspevku počas vykonávania absolventskej Praxe
apredkladat' ju úraáu mesačne do 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, zaktorý

bóla absolv"ntrka prax vykonávaná. Denná evidencia dochádzky. ako podPorný doklad súvisiaci

s príslušným Národným projektom. tnusí byt'označená logorrr

1

4.

4.
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Európskeho sociálneho fondu, logom Operačrrého progra[lu Z3mťs,|nanost a sociálna inklúzia a
kódom ITMS.

6. Zamestnávateť sa zayázuje, že oznámi ťtradu l1eťlčast' absoli enta školy na vykonávaní
absolventskej praxe, ako aj preclčasné skončenie ,u.l,koilar ania absolr entskej praxe. najneskór do 2
pracovných dní od vzniku týchto skutočností.

J . Zamestnávatel' sa zavázuje. že okrenr poskytnutia r,,oi'na v rozsahu 10 pracor nlch dní (najskór
po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej prare). osprareolní neprítomnost' absolventa
školy. z dóvodu jeho preukázanej dočasnej prácenesclropnosti alebo ošetroi,ania čiena rodiny a za
ďalšie drri jeho neprítomnosti (napr. vážne zdravotné. rodinné alebo osobrré dóvody, ktorých
vážnost'posúdi úrad).

8. Zamestnávatel' sa zavázuie, že oznámi úradu skutočnosti. ktore móžu ovplyvnit' závázky
vyplývajúce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivit1. sídla firm1. preclmetu podnikania,
miesta podnikania od.) a to v lehote 15 kalendá,rrrych c]ní odo dňa vzniku tj,chto skutočností.

9. Zamestnávatel' sa z,avázuje, že nezniži počet praccr-,,trých irriest z dólodu prijatia absolventa školy
na vykonávanie absoh,entskej praxe.

10. Zamestnávatel' sa zavázuje, že umožní povereným zamestnancom ťrradu a d'alším kontrolným
orgánom vykonat' kontroly zamerané na plnenie podmienok tejto dohody, vrátane kontroly
písomného vedenia dennej dochádzky a koritroly písomného dokladu o oboznámení absolventa
školy o závázných predpisoch a predpisoch BOZP.

1 i. zamestnávatel' sa zal,ázuje , že vyďa absolventovi školy, potvrdenie o vvkonaní absolventskej praxe,
v ktorom uvedie:

- druh praktických skúsenosti a spósob ich získavalria.
- druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vr konár,ala.
- dobu trvania dohodnutei absolventskej praxe.
- stručné hodnotenie absolventskej praxe.

12.Zamestnávateť sa zavázuje, že označi priestory. v ktorý-ch vvkonár,a absolvent škol1, absolventskú
pťax plagátmi a samolepkami, prípadne injni fbrmarrli propagácie podl'a pokl,nov úradu.
informujúcimi o tom, že zabezpečenie vy,konávania absolventskej praxe je spolufinancované
z ťtnančných prostriedkov Európskeho sociálnelro iondrr. Uvedené sa zavázuje ponechat' v týchto
priestoroch po celú dobu vykonávania absolvetltske.i praxe.

Clánok V.

Osobitné podrrrienky

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

a) vedome uvedie nepravdivé ťldaje v evidencii dochádzky ttchádzača o zamestnanie
absolventa školy, ktorý vykonáva absolventskút prax,
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Zamestnávatef súhlasí so zverejnením tejto dohody v rozsahu stanovenom v zákone č.

54612010, ktorým sa dopíňa zákon ě, 4011964 Zb. Občiansky zákonník y zneni neskorších
predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony av zákone č.2l112000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorýclr zákonov v pla,tnom znení.

Zmeny v tejto dohode možno vykonať len na základe písomného návrhu jedného z účastníkov tejto
dohody písonrným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma účastníkmi dohody.

Táto dohoda nadobudne platnost' dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Úei,rt y tejto dohody zanlkajú splnením závázku účastníkov
tejto dohody, pokial'nedójde k jej ukončeniu z dóvodov uvedených v článku V.

Právne vďahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnýrni všeobecne záváznýní prál,nl-mi predpismi. platný,mi
v Slovenskej republike. ktoré maiú vzť ah k závázkom účastníkov tejto dohodi .

Účastníci dohody vyhlasujú, že sťr oprávnení túto dohodu pocipísať. prečítali si ju. jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním. neuzavreli ju v tiesni ani za irrak nápadne ner jhodnlch podmienok a
naznak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoťne podpisujir.

-i
štatrrtárn1, zástupca zamestnár ate[a

PhDr. |"11httnll'r I'rii.'ll;t. t .rc.

Dohoda zverejnená dňa: t ? 11 ?til
Dohoda účinná dňa: 
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PňIoha k tejto dohode.,,,Menný zoznam absolventov šk6l a špecifiltácia pracovných miest na rl,konávanie
absolventskej praxe'o
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štatutárny ástupca ú

Ing. lgor í'úlek


