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DOHODA ëIslo O5/51/2O15/B/MT
o zabezpeëenI podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa koLy,
vedeného v evidencii uchádzaov o zamestnanie
uzatvorená podl’a ustanovenia § 51, odsek 8 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnenI niektorch zákonov v znenI neskorIch predpisov a
Obianskeho
zákonnIka 40/1964 Zb. v znenI neskorIch predpisov (d’alej len ,,dohoda”)
.

UèastnIci dohody
Urad práce, sociálnych vecI a rodiny Martin
SIdlo: Novomeského 4, 036 01 Martin
V mene ktorého koná Mgr. Alena trbáková
IO: 30 794 536
(d’alej len ,,ñrad”)

a
Zamestnávatel’
Centrum vol’ného asu KAMARAT
SIdlo: UI. A. Kmet’a 22, 036 01 Martin
Zastüpen’ tatutámym zástupcom: Mgr. Alena Letinská
IO: 00 184 144
SK NACE Rev. 2: 85590/ ostatné vzdelávanie

uzatvárajü
tüto dohodu:
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ãánok I.
Preambula
453/2003 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti
V zrnysle ustanovenh zákona
sociálnych vecI, rodiny a s1uieb zarnestnanosti a o zrnene a dopinenI niektorch zákonov,
ürad práce, sociálnych vecI a rodiny vykonáva tátnu správu v oblasti sociálnych vecI
a sluieb zarnestnanosti, priorn ma spôsobilost’ na uzatváranie dohôd v zrnysle
osobitnch predpisov.
.

Oánok II.
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je üprava pray a povinnostI zamestnávatel’a a üradu (d’alej len
,,ièastnici dohody” pri zabezpeëenI vykonávania absolventskej praxe, ktorájefinancovaná
z fin anénfrh prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a tdtneho rozpoétu Slovenskej
republiky (d’alej ten ,,ESF” a ,,SR”) v rámci prIs1uného Ndrodného projektu, pre
absolventa koly, vedeného v evidencii uchádzaov o zamestnanie (d’alej len ,,absolvent
koly”), u zamestnávatel’a na stanovenom druhu pracovného miesta za üëelom zIskania
odbornch zruènostI a praktickch sküsenostI u zamestnávatel’a, ktoré zodpovedajü
dosiahnutému vzdelaniu absolventa koly v prIslunej skupine uëebnch odborov alebo
tudijnch odborov priéom vzájomnf’ pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je
85%zESFa15%zoSR.
,

V zmyste:
Operaéného programu: Zamestnanost’ a socidina ink!ázia
Prioritnej osi: 1. Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenia: 1.1 Podpora programov v obtasti podpory zamestnanosti a rieenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Národného projektu,, Vybrané aktIvne opatrenia na trh u prdce v rdmci SR bez BSK 5”
ITMS kód: 27110130040
—

2. Absolventom ko1y je uchádza o zamestnanie podl’a § 8 ods. 1 pIsm. a) zákona 5/2004 Z.
z. o slubách zamestnanosti a o zmene a dopinenI niektorch zákonov v znenI neskorIch
predpisov (d’alej len ,,zákon o s1ubách zamestnanosti”), obêan m1adI ako 26 rokov veku,
ktor ukonëil prIslunm stupñom vzdelania süstavnü prIpravu na povolanie v dennej forme
tüdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukonèenia nemal pravidelne platené
zamestnanie.
,

.
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Clánok III.
Práva a povinnosti ñradu
1. Urad sa zavazuje pred1oit’ zamestnávatel’ovi menn zoznam absolventov kô1, ktorI budü
vykonávat’ abso1ventski prax podl’a tejto dohody, obsahujñci pecifikáciu pracovn’ch miest
na vykonávanie absolventskej praxe uchádzaov o zamestnanie. Memv zoznam prIloha ö. 1
je prIlohou a neoddelitel’nou sñast’ou tejto dohody.
V prIpade, e p0 uzavreti dohody pride z akéhokol’vek dôvodu k zmene skutonostI, ktoré sü
obsahom prIlohy è. 1 ako neoddelitel’nej sItasti tejto dohody, ürad ma právo vyhotovit’
aktuálne znenie prIlohy ako neoddelitel’nej süëasti tejto dohody, v ktorej budü tieto zmeny
skutoënosti zohl’adnené. Nové, aktuálne znenie prIlohy ako neoddelitel’nej sñasti tejto
dohody nahradI dovtedy platnü a üinnü prIlohu ako neoddelitel’nü süèast’ tejto dohody s t’m,
e nova, aktuãlna priloha ako neoddelitel’ná sñast’ tejto dohody bude mat’ d’aIie poradové
ëIslo, nasledujñce p0 is1e dovtedy platnej prIlohy ako neoddelitel’nej siièasti tejto dohody.
—

2. Urad posudzuje vánost’ dôvodov nepritomnosti na vykonávani absolventskej praxe na
základe evidencie dochãdzky (zo zdravotnch dôvodov, rodinn’ch dôvodov alebo osobn’ch
dôvodov).

3. Urad povauje za prekáky zapoëItané do doby trvania absolventskej praxe najmä:
a) dobu doasnej pracovnej neschopnosti, ktorü ospravedlnI zamestnávatel’,
b) dobu oetrovania 1ena rodiny, ktorü ospravedini zamestnávatel’,
c) váne zdravotné, rodinné alebo osobné dôvody, ktor,2ch vánost’ posüdi ürad.

4. Urad môe v prIpade predasného ukonèenia vykonávania absolventskej praxe preobsadit’
pracovné miesto vykonávania absolventskej praxe inrn absolventorn ko1y. Doba
vykonávania absolventskej praxe, dohodnutá medzi zarnestnávatel’orn a iiradom, sa jej
preobsadzovanIm nepred1uje, musI vak splñat’ podmienku jej najmenej trojmesaného
trvania.

5. Pri preobsadzovani miesta na
s inm absolventom koIy.

vykonávanie absolventskej praxe

ürad uzatvorI

dohodu
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Oánok IV.
Práva a povinnosti zamestnávatel’a
1. Zamestnávatel’ sa zavazuje, e v termine od 01.02.2015 do 31.07.2015 zabezpeëI
vykonávanie absolventskej praxe pre absolventov ko1y, podl’a priloeného menného
zoznamu (ktor je prilohou tejto dohody) v tdennom pracovnom ease 20 hodIn tdenne,
a to v pracovnom Case od 09,00 hod. do 13,00 hod.
2.

Zamestnávatel’ sa pre vykonávanie dohodnutej absolventskej praxe absolventa ko1y
zavazuje, e:
a) vytvorI primerané podmienky zabezpeCujüce riadne a bezpeCné vykonávanie
absolventskej praxe, najma poskytnutIm potrebnch zák1adnch prostriedkov, materiálu,
náradia a osobnch ochrann’ch a pracovn’ch pomôcok, ako i veobecne tandardnch
pracovn’ch podmienok pre vykonávanie absolventskej praxe,
b) oboznámi absolventa ko1y so veobecne záväznmi právnymi predpismi, vnütornmi
predpismi a predpismi na zaistenie bezpeCnosti, ochrany zdravia pri vykonávanI
absolventskej praxe a ochrany pred poiarmi najneskôr v den nástupu na vykonávanie
absolventskej praxe. 0 tomto oboznámenI vypracuje pIsomn záznam.

3. Zamestnávatef sa zavazuje, e najneskôr v den nástupu absolventa ko1y na vykonávanie
absolventskej praxe pIsomne urCi zaCiatok a rozsah vykonávania absolventskej praxe a bude
zadávat’ ñlohy absolventovi ko1y v rámci pecifikácie pracovného miesta a urCI druh
a spôsob zIskavania odbornch zruCnosti a praktickch sküsenostI poCas vykonávanie
absolventskej praxe (väzba na SK NACE Rev. 2 a SK ISCO 08), ktoré zodpovedajii
dosiahnutému stupñu vzdelania absolventa ko1y v prIs1unej skupine uCebnch odborov
alebo tudijnch odborov a ktoré sü uvedené v prIlohe tejto dohody a tvoria jej neoddelitel’nñ
süCast’.
-

4. Zamestnávatel’ sa zavazuje, e prideli absolventovi ko1y fyzickil osobu, pod vedenIm ktorej
bude absolvent ko1y vykonávat’ absolventskit prax. Fyzická osoba bude povinná pomáhat’
absolventovi ko1y pri pinenI zverench povinnostI.
5. Zamestnávatel’ sa zaväzuje, e bude viest’ denne evidenciu dochádzky absolventa ko1y, ktorá
je podkladom na vyplatenie pauá1neho prIspevku poCas vykonávania absolventskej praxe
a predkladat’ ju üradu mesaCne do 10 pracovnch dnI p0 uplynutI kalendárneho mesiaca, za
ktor bola absolventská prax vykonávaná. Denná evidencia dochddzky, ako podpornj
dokiad süvisiaci s prishiizjin Národnjni projektom, musI byt’ oznaéend logom Európskeho
sociL’Uneho fondu, logom Operaéizého programit Zarnestnanost’ a sociálna inklázia a
kódom ITMS..
6. Zamestnávatel’ sa zaväzuje, e oznámi üradu neüCast’ absolventa ko1y na vykonávanI
absolventskej praxe, ako aj predCasné skonCenie vykonávania absolventskej praxe, najneskôr
do 2 pracovnch dnI od vzniku tchto skutoCnostI.
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7. Zamestnãvatel’ sa zaväzuje, e okrem poskytnutia vol’na v rozsahu 10 pracovnch dnI (najskôr
po uplynutf 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe), ospravedlnI neprItomnost’
absolventa ko1y, z dôvodu jeho preukázanej doêasnej práceneschopnosti alebo oetrovania
1ena rodiny.
8. Zamestnávatel’ sa zaväzuje, e oznámi üradu skutoënosti, ktoré rnôu ovplyvnit’ záväzky
vyp1vajüce z tejto dohody (napr. zrnena právnej subjektivity, sidla firmy, predmetu
podnikania, miesta podnikania od.) a to v lehote 15 kalendárnych dnI odo dna vzniku tQchto
skutoënosti.
9. Zamestnávatel’ sa zaväzuje, e neznIi poëet pracovn’ch miest z dôvodu prijatia absolventa
ko1y na vykonávanie absolventskej praxe.
10. Zamestnãvatel’ sa zavazuje, e urnonI poverenrn zarnestnancom iradu a d’alIm
kontro1n’m orgánom vykonat’ kontroly zarnerané na pinenie podmienok tejto dohody.
11. Zarnestnávatel’ sa zaväzuje, e vydá absolventovi ko1y potvrdenie o vykonanI absolventskej
praxe, v ktorom uvedie:
druh praktickch sküsenosti a spôsob ich ziskavariia,
druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vykonávala,
dobu trvania dohodnutej absolventskej praxe,
strucné hodnotenie absolventskej praxe.
-

-

-

-

12. Zamestnávate!’ sa zavazuje, e oznaéi priestory, v ktorjch )‘ykonava absolvent koty
absolventská prax plagátrni a samo!epkami, pripadne iiijrni forinanii propagácie podl’a
pokynov áradu, informiijácimi o toni, e zabezpeéenie vykonávania absoli-’eiitskej praxe je
spo!qfinancované zfinanéiif’ch prostriedkov Európskeho sociálneho fondit. Uvedené sa
zavaziije ponechat’ v tjchto priestoroch po ce/a dobu vykonávania absolventskej praxe.

Iánok V.
Osobitné podmienky
1. Urad ma právo odstñpit’ od dohody ak zisti, e zamestnãvatel’:
a) vedome uvedie nepravdivé iidaje v evidencii dochádzky uchádzaa o zamestnanie
absolventa ko1y, ktor’ vykonáva absolventski prax,
b) nepridelil absolventovi koly dohodnut druh pracovného miesta, ktor je uveden’ v
prilohe tejto dohody,
c) závanm spôsobom poruuje práva absolventa ko1y,
d) nedodruje tñto dohodu.

—
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2. Urad ma právo odstñpit’ od dohody aj v pripade:
a) ak absolvent ko1y bez ványch dôvodov preruI alebo ukonêI vykonávanie absolventskej
praxe,
b) vyradenia absolventa ko1y z evidencie uchádzaov o zamestnanie,
c) dlhodobej PN,(presahujücej 30 dnI) absolventa ko1y poas vykonávania absolventskej
praxe.
3. V prIpade, e na základe tejto dohody zamestnávatel’ zabezpeèuje vykonávanie absolventskej
praxe pre viac ako jedného absolventa ko1y, tak z dôvodov uvedench v I. V. odsek 2 ma
ñrad právo odstüpit’ od dohody len v tej èasti, v ktorej sü dohodnuté práva a povinnosti
zarnestnávatel’a tkajüce sa absolventa ko1y, ktor je dôvodom takéhoto odstüpenia.
OdstüpenIrn od dohody podl’a él. V. odsek 2 nebude dotknutá üinnost’ inch ustanoveni
tejto dohody.
4. Zamestnávatel’ ma právo odstipit’ od dohody ak absolvent ko1y:
a) nepinI jeho prIkazy süvisiace s vykonávanim absolventskej praxe,
b) poruI obchodné tajomstvo zamestnávatel’a,
c) spôsobI kodu zamestnávatel’ovi poèas vykonávania absolventskej praxe ümyse1nm
konanIm.
5. V prIpade, e na základe tejto dohody zamestnávatel’ zabezpeuje vykonávanie absolventskej
praxe pre viac ako jedného absolventa ko1y, tak z dôvodov uvedench v 1. V. odsek 4 ma
zarnestnávatel’ právo odstüpit’ od dohody len v tej asti, v ktorej sii dohodnuté práva a
povinnosti zamestnávatel’a tkajüce sa absolventa koly, ktor je dôvodom takéhoto
odstñpenia. OdstüpenIm od dohody podl’a ë. V. odseku 4 nebude dotknutá üinnost’ inch
ustanovenh tejto dohody.

6. Odstüpenie od tejto dohody je üèinne dñom doru&nia pIsomného oznámenia druhému
üastnIkovi tejto dohody. Odstüpenie od dohody nemá vplyv na oprávnené pinenia poskytnuté
o üinnosti odstüpenia od tejto dohody.
7. Tñto dohodu mono ukonit’ aj na základe vzájomnej pIsomnej dohody ñastnIkov dohody.

Oánok VI.
Záverené ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorch kad
itrad prijme 1 vyhotovenia a zamestnávatel’ 1 vyhotovenie.

ma platnost’ originálu, prièom

2. Zmeny v tejto dohode mono vykonat’ len na základe pIsomného navrhu jedného
z üastnIkov tejto dohody pIsomnm dodatkom k tejto dohode, podpIsanm oboma
üastnIkmi dohody.
6
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3. Táto dohoda nadobudne platnost’ dñom jej podpIsania oboma üastnIkmi dohody a üinnost’
dfIom nasledujücim p0 dni jej zverejnenia. Uinky tejto dohody zanikajü splnenIm záväzku
üastnIkov tejto dohody, pokial’ nedôjde k jej ukonèeniu z dôvodov uvedench v 1ánku V.
4. Právne vzt’ahy vs1ovne neupravené v tejto dohode sa riadia prIs1unrni ustanoveniami
Obëianskeho zákonnIka a ostatnmi veobecne záväznmi právnymi predpismi, p1atnmi
v Slovenskej republike, ktoré majü vzt’ah k záväzkom üëastnIkov tejto dohody.
5. UëastnIci dohody vyhlasujü, e sü oprãvnenI tüto dohodu podpIsat’, preIta1i si ju, jej obsahu
porozumeli a sühlasia s nIm, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nápadne nev’hodnch
podmienok a na znak sühlasu s jej obsahom ju dobrovol’ne podpisujü.

V Martine dna 29.01.2015
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JVOFHO êASU
A. KMErA 22
fl3 01 MARTIN

Mgr. Alena Letinská

C’

M

ta1utárny zástupca zamestnávatel’a

(podpis a odt1aok peiatky)

Pruloha k tejto dohode:

,,Menn’ zoznam absolventov kôI a pecifikácia pracovnch miest na vykonávanie absolventskej
praxe”
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