
DOHODA 

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

• 
číslo: 228/§ 5112011lSR 

č.sp. 1/2011 /13408 
č.z.l/2011/052645 

uzatvorená podl'a ustanovenia § 51 odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor)'ch zákonov v znen í 
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociál nych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky Č. 44/2004 Z. z. v znení neskoršíc h predpi sova § 51 Občianskeho zákonníka č. 

4011 964 Zb. v znení nesko rších predpisov (ďal ej len "dohoda") . 

• 
Clánok I. 

• 
U častníci dohody 

• • 
Urad práce, sociálnych vecí a rodiny e mlca 

• 
Sídlo: Matičné námestie 1617,022 OJ C~ldca 

Zastúpený riaditeľkou : PhDr. Karin Bugalova 

IČO : 37905546 DiČ 

Bankové spojenie: č íslo účtu: 

a 

Zamestnávatel' 

Obchodné meno: Mesto Krásno nad Kysucou 

V zastúpeni štatutárom: Ing. Jozef Grapa 

Sídlo: l. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou 

IČO: 00314072 D IČ : 

SK NA CE Rev.2: 84.11.0 Všcobecml vcrejná správa 

Bankové číslo účtu: 

uzatvárajú 

v nadväznosti na § 5 1 zákona Národnej rady S lovenskej republiky Č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi sov (ďalej len 
"zákon o službách zamestnanosti") túto dohodu. 



Dohoda t. 228/§5 1f201 1/SR 

Článok II. 
Predmet dohody 

l. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávate l'a a úradu práce, soc iálnych 
vecí a rodiny (ďa l ej len "účastníci dohody") pri zabezpečení a vykonávaní abso lven tskej 
praxe pre absolventa školy, vedeného v ev idencii uchádzačov o zamestnanie, 
II zamestnávatel'a na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania prakt ických 
skúseností zodpovedajúcich jeho dosiahnutému stupi'tu vzdelania, ktoré rozšíria jeho 
možnosti uplatnenia sa na trhu práce. 

2. Za absolventa školy. vedeného v ev idenci i uchádzačov o zamestnanie. sa na účely 

vykonávania absolven tskej praxe považuje, podra § 51 ods. 2 zákona o službách 
zamestnanosti , znevýhodnený uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku. ktorý 
skončil sústavnú prípravu na povo lanie v dennej fo rme štúdia pred menej ako dvomi rokmi 
a nezískal svoje platené zamestnanie a každ)' uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov 
veku bez ohľadu na to. či skonč il sustavnú prípravu na povolanie a bez ohľadu na to, č i získal 
prav ide lne platené zamestnan ie. 

• 
Clá nok III. 

Práva a povinnos ti úradu práce, soc iáln yc h vecí a rodiny 

, 
I. Urad práce. soc iálnych veci a rodiny (ďa l ej len "úrad") sa zaväzuje pred ložiť 

zamestnávateľovi menný zoznam absolventov škôl , veden)'ch v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie. klorí budú vykonávať absolventsku prax pod l'a tejto dohody, obsahujúci 
špecifikáciu pracovných miest na vykonávanie abso lventskej praxe uchádzačov o 
zamestnanie. Menný zoznam je prílohou a neoddeli teľnou sučast'ou tej to dohody. 

, 
2. Urad posudzuje vážnosť dôvodov prerušenia vykonávania absolventskej praxe zo 

zdravo tných dôvodov, rodi nnych dôvodov alebo osobných dôvodov. 

3. Úrad považuje za ospraved lnené prekážky započ ítané do doby trvania absolventskej praxe 
naj mä: 

a) dobu dočasnej pracovnej neschopnosti. 
b) dobu ošetrovania člena rod iny. 
c) vážne zdravotné. rodi nné alebo osobné dôvody. ktorych vážnosť posudiJ. 

, 
4. Urad môže, v prípade predčasného ukončeni a vykonávania absolventskej praxe, preobsadiť 

pracovné miesto vykonávania absolventskej praxe iným absolventom školy, vedeným 
v ev ide ncii uchádzačovo zamestnanie. Dohodnutá doba vykonávania absolventskej praxe sa 
jej preobsadzovaním nepredlžuje. 

5. Pri preobsadzovaní miesta na vykonávanie absolventskej praxe úrad uzatvorí dohodu 
s in)'1ll absolventom školy, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 

, 

• 
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• • 
Clánok IV. 

Práva a povinnosti zamestnávateľa 

l. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie absolventskej praxe pre absolventa 
školy. vedeného v ev idencii uchádzačov o zamestnanie, podľa priloženého menJlého 
zozIIamu v týždennom pracovnom čase 20 hodín týžden ne. 

2. Zamestnávateľ sa pre vykonávanie dohodnutej absolven tskej praxe absolventa školy. 
vedeného v evidencii uchádzačovo zamestnanie, zaväzuje, že: 
a) vytvo rí primerané podmienky zabezpečuj úce ri adne a bezpečné vykonávanie 

absolven tskej praxe, najmä poskytnutím potrebných zák ladných prostriedkov, materiálu, 
náradia a osobných ochranných a pracovných pomôcok, ako i všeobecne štandardných 
pracovl1)'ch podmienok pre vykonávanie absolvenlskej praxe, 

b) oboznámi absolvcnta školy, vedeného v evidenc ii uchádzačov o zamestnanie, so 
všeobecne záväzn)'mi právnymi predpismi , vn útornými predpismi a predpismi na 
za istenie bezpečnost i , ochrany zd ravia pri vykonávaní abso lventskej praxe a ochrany pred 
požiann i s vypracovaním záznamov najneskôr v deň nástupu na vykonávanie 
absolventskej praxe. 

3. Zamestnávatcr sa zaväzuje. že urči začiatok a rozsah vykonávania absolventskej praxe a bude 
zadávae úlohy absolventovi školy, vedenému vevidencii uchádzačov o zamestnanie, v 
rámci špecifikácie pracovného miesta a u rčí druh a spôsob získavania praktických skúseností 
počas vykonávanie absolventskej praxe (väzba na SK NACE Rev. 2 a KZAM), ktoré sú 
uvedené v prí lohe tej to dohody a tvoria jej neoddeli teľnú sllčas t'. 

4. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že prideli absolventovi školy, vedeném u v evide ncii uchádzačov 
o zamestnanie, fyzickú osobu pod vedením ktorej bude absolvent školy, vedený v evidencii 
uchádzačovo zamestnanie, vykonávat' absolventskú prax. Fyzická osoba, ktorá bude povinná 
pomáhat' absolventov i školy, vedenému v evidencii uchádzačovo zamestnalll e, pri plnení 
zve ren)'ch povinností. 

5. Zamestnávate l' sa zaväzuje, že bude viest' ev idenciu dochádzky abso lventa ško ly, vedeného 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorá je podk ladom na vyplatenie paušálneho 
príspevku počas vykonávania absolventskej praxe a predk l adať j u úradu mesačne do IO 
pracovných dní po uplynuti kalendárneho mesiaca. za ktorý bola absolventská prax 
vykonávaná. 

6. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že oznámi úradu neúčast' absolventa školy. vedeného 
uchádzačovo zamestnanie na vykonávaní abso lventskej praxe, ako aj 
skončenie vykonávania absolventskej praxe, najneskôr do 2 pracovných dní 
tých to skutočnost í. 

v evidencii 
predčasné 

od vzniku 

7. Zamestnáva te ľ sa zaväzuje, že okrem poskytnu tia vo l'na v rozsahu 10 pracovných dní (najskôr 
po uplynutí 2 mes iacov vykonávania absolventskej praxe), ospravedlní neprítomnosť 

absolventa školy. vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, z dôvodu jeho 
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preukázanej dočasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania člena 

jeho neprítomnosti (napr. vážne zdravotné, rodinné alebo osobné 
posúdi úrad). 

• 
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rodiny a za ďalšie dni 
dôvody, ktorých vážnosť 

8. Zamestnávate\' sa zaväzuje, že oznámi úradu skutočnost i , ktoré môžu ovplyvniť 

záväzky vypl )'vajúce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla firm y, predmetu 
podnikania, miesIa podnikania pod.) a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa vzniku 
týchto skutočnost i. 

9. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu absolventskej praxe nezn íži počet 

pracovn)'ch 1111est z dôvodu prijatia absolventa školy, vedeného v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie, na vykonávanie absolventskej praxe. Tento záväzok sa 
vzťahuje na celé obdobie vykonávania absolventskej praxe absolven tom školy. 

IO. Zamestnávate\' sa zaväzuje, že umožní povereným zamestnancom úradu a ďa l ším 

kontrolným orgánom vykonať kontroly zamerané na plnenie podmienok tejto dohod y. 

11. Zamestnávate\' sa zaväzuje, že vydá absolventovi školy, vedenému v evidencii uchádzačov 
O zamestnanie, potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe, v ktoro m uved ie: 

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

12. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že 30% absolventov školy po skončení vykonávania 
absolventskej praxe zamestná alebo umiestni na trhu práce. V prípade, že zamestnávatel' 
príjme na výkon abso lventskej praxe jedného uchádzača o zamestnanie, zaväzuje sa tohto 
uchádzača o zamestnanie zamestnať alebo inak umiestniť na trhu práce . 

• 
C1ánok V. 

Osobitné podmienky 

, 
I. Urad má právo odstú pi ť od dohody, ak zistí, že zameslllávateľ: 

a) vedome uvedie nepravdivé údaje v evidencii dochádzky uchádzača o zamestnanie 
absolventa školy, vedeného v evidenc ii uchádzačov o zamestnanie, ktorý vykonáva 
absolven tskú prax, 

b) nepridelil absolventovi školy. vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 
dohodnutý druh pracovného miesta, ktorý je uvedený v prílohe tejto dohody, 

c) závažným spôsobom porušuje práva absolventa školy, vedeného v evidenc ii uchádzačov 
o zamestnallle, 

d) nedodržuje túto dohodu. 

2. Úrad má právo odstúpiť od dohody aj v prípade: 
a) ak absolvent školy, vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, bez vážnych dôvodov 

preruší alebo ukončí vykonávanie absolventskej praxe, 

4 
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b) vyradenia absolventa školy z evidencie uchádzačovo zamestnanie, 
c) dlhodobej PN,(presahujúcej 30 dní) abso lventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie, počas výkonu absolventskej praxe. 

3. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávateľ zabezpečuje vykonávanie absolventskej 
praxe pre viac ako jedného absolventa školy, tak z dôvodov uvedených v čl. V. odsek 2 má 
úrad právo odstúpil od dohody len v tej časti , v kto rej sú dohodnuté práva a povinnosti 
zamestnávate ľa týkajúce sa absolventa školy, ktorý je dôvodom takéhoto odstúpenia. 
Odstúpením od dohody podľa čl. V. odsek 2 nebude dotknutá úči nnosť iných ustanovení 
tejto dohody. 

4. Zamestnávateľ má právo odstú pi ť od dohody ak absolvent školy: 

a) neplní jeho príkazy súvisiace s vykonávaním absolventskej praxe, 
b) poruší obchodné tajomstvo zamestnávateľa, 

c) spôsobí škodu zamestnávateľovi počas vykonávania absolventskej praxe úmyselným 
konaním. 

5. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávate ľ zabezpečuj e vykonávanie absolventskej 
praxe pre viac ako jedného absolventa školy, tak z dôvodov uvedených v čl. V. odsek 4 má 
zamestnávateľ právo odstúpiť od dohody len v tej časti, v ktorej sú dohodnuté práva a 
povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa absolventa školy, ktorý je dôvodom takéhoto 
odstúpenia. Odstúpením od dohody podľa č. V. odseku 4 nebude dotknutá účinnosť iných 
ustanovení tejto dohody. 

6. Odstúpenie od tejto dohody je účinné dňom doručenia písomného oznámenia druhému 
účastn íkovi tejto dohody. Odstúpenie od dohody nemá vplyv na oprávnené plnenia 
poskytnuté do účinnosti odstúpenia od tejto dohody. 

7. Túto dohodu možno ukončiť aj na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov dohody . 

• 
Clá nok Vl. 

Záve reč né ustanovenia 

1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originál u, pričom 
úrad obdrží l vyhotovenie a zamestnávateľ 1 vyhotovenie. 

2. Zmeny v tejto dohode možno vykonať len na zák lade písomného náv rhu jedného 
z účastníkov dohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma účastníkmi 
dohody. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami dohody a úč i nnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonník.a § 47a. Účinky 
tej to dohody zanikajú splnením záväzku účastníkov tejto dohody, pok.iaľ nedôjde kjej 
ukončeni u z dôvodov uvedených v č l ánku V. 

4. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia prís lušn)'mi ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnym i predpismi, platnými 
v Slovenskej republ ike, ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov dohody. 
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, 
5. Učastníc i dohody vyhlasujú , že SlI oprávnení túto dohodu podpísal', prečítali si ju, jej obsahu 

porozumel i a súhlas ia s ním, neuzavreli ju v tiesni <;1ni za inak nápad~e nevýhodných 
podmienok a na znak súh lasu s jej obsahom ju dobrovol'ne podpisuj ú. Učastníci dohody 
zároveií podpisom potvrdzujú prevzatie potrebného pOČIU výt l ačkov dohody podl'a ČJ. VI. 
bod L 

V Čadci d,ia 28.09,2011 

I ................... . 

Ing. Jozef Grapa 
primátor Mesta Kdsno nad Kysucou 

Č.OP. : 

'l('sCh 1'(. 
','J.' ľ,' .. ' 

~'- ......, y -, ,.. 
. • co .... \ -:;... 
'-' ,--' .. -

0. .. ...... .:: 

'-' 

, .. . , .. , . 

PhDr, Bugalová 
riaditeJ'ka Úradu'práce, sociálnych vecí 

a rodi ny Čadca 

Dohodu spracova la, pripravila a svoj im podpisom zárovei'! čestne prehlásil a, že osoba, ktorá je 
uvedená ako ' zamestnávate ľa , tllto dohodu aj podpísala: Mgr. Jarmila 
Jurčáková, podpis: . . ........ . 

Príloha k tejto dohode :"Menný zoznam abso lventov škôl , veden)'ch v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe" 
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Menný zoznam absolventov škôl, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe 

Príloha č.1 Dohoda č. 2281§51/20 III ŠR o zabezpečeni podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnan ie, podra 
§ 51 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. osluzbách 7..3mestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 7..ákonov v znení neskorších predpisov 

Prie:lvisko, meno. Iitl. 
absoh'enta školy 

Masarykova Zuz..1na, 

Druh Ilracovneho miesta 

Adm inistratívna 

Adm inistratívna 

Vypracoval. Mgr. Jarmi la Juré: 

E-mail 

Dátum: 28 ,09.2011 

Druh a spôsob "lÍskfwanill 
praktických sk usenosti 
"O väzbe na SK NACE 

Rev. 2 II a KZAM u 

Administratívna činnost' 

Administratívna činnosť 

Požadova ný 
slupeň 

vzdelania 

úso 

úso 

Telefonický kontakt: 041 /2448811 

Doba "ykonávan ia 
absolventskej Il ra ~e 

(term ín od - do) 

01.10.2011-31.03.2012 

01.10.201 1-31.03.201 2 

II SK NACE Rev. 2 - Štatistická klasifikácia ekonomickych č i nnosti (Vyhlaška ŠÚ SR č.30612007 Z.z.) 
u KZAM _ Opatrenie ŠÚ SR Č. I 6/200 1 Z.z " ktotjl11 sa "yhlasuje klasifikácia zamestnani 

Doba 
\'ykoná~' ania 

a bsolven Is kej 
pra ~e (potI' l 

pracovných dní 

1\liesto "ykoná"ania 
absolve ntskej pra xe 

(adresa) 

••• \' ,,-' 

5 
I. mája 1255, 023 02 
Krásno nad 

I. maja 1255, 023 02 
5 I Krásno nad 

Bugalová 
riaditeľka 

Fyzická oso ba , IlOd ktorej 
vedením bude absolvent školy 
\' ykonávať absol\'cntsku prax 

(meno.priez"isko. titul II 
funkcia alcbo profesia) 

Jozef Rucek - rl' technik, 
referent 

referent 

• 

Úradu práce, sociálnych "ecí a rodiny l:adca 
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