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DOHODA

císlo: 17/§51/2011

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

uzatvorená podl'a ustanovenia § 51 odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
C.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky c. 44/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Obcianskeho zákonníka C.40/1964

Zb. v znení neskorších predpisov (dalej len "dohoda")

Clánok I.

Úcastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

sídlo: Šumperská 1,971 01 Prievidza

zastúpený riaditel'om: Mgr. Celestínom Cernákom

ICO: 37916289 DIC:2021767308

bankové spojenie: Štátna pokladnica císlo úctu: 7000142000/8180

a

Zamestnávatel'

Mesto Prievidza

adresa PO alebo miesto podnikania FO: Námestie slobody 14,971 01 Prievidza

zastúpený štatutárnym zástupcom u PO: JUDr. Katarínou Macháckovou

ICO: 00 318 442 DIC: 2021162814

SK NACE Rev. 2: 84.11.0/ všeobecná verejná správa

bankové spojenie: VÚB, a.s. císlo úctu: 16626382/0200

uzatvárajú

v nadvaznosti na § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 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") túto dohodu.
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Clánok II.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je úprava práva povinností zamestnávatel'a a úradu práce. sociálnych
vecí a rodiny (dalej len "úcastníci dohody") pri zabezpecení a vykonávaní absol\'entskej
praxe pre absolventa školy, vedeného vevidencii uchádzacov o zamestnanie,
u zamestnávatel'a na stanovenom druhu pracovného miesta za úcelom získania praktických
skúseností zodpovedajúcich jeho dosiahnutému stupnu vzdelania, ktoré rozšíria jeho
možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

2. Za absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamestnanie (dalej len "absolvent
školy") sa na úcely vykonávania absolventskej praxe považuje, podl'a § 51 ods. 2 zákona
o službách zamestnanosti, znevýhodnený uchádzac o zamestnanie mladší ako 25 rokov veku,
ktorý skoncil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi
rokmi a nezískal svoje platené zamestnanie a každý uchádzac o zamestnanie mladší ako 25
rokov veku bez ohl'adu na to, ci skoncil sústavnú prípravu na povolanie a bez ohl'adu na to, ci
získal pravidelne platené zamestnanie

Clánok III.

Práva a povinnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (dalej len "úrad") sa zavazuje predložit
zamestnávatel'ovi menný zoznam absolventov škol, ktorí budú vykonávat' absolventskú prax
podl'a tejto dohody, obsahujúci špecifikáciu pracovných miest na vykonávanie absolventskej
praxe uchádzacov o zamestnanie. Menný zoznam je prílohou a neoddelitel'nou súcastou tejto
dohody.

2. Úrad posudzuje vážnost' dovodov prerušenia vykonávania absolventskej praxe zo
zdravotných dovodov, rodinných dovodov alebo osobných dovodov.

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

a) dobu docasnej pracovnej neschopnosti,
b) dobu ošetrovania clena rodiny,
c) vážne zdravotné, rodinné alebo osobné dovody, ktorých vážnost' posúdil.

4. Úrad može v prípade predcasného ukoncenia vykonávania absolventskej praxe preobsadit'
pracovné miesto vykonávania absolventskej praxe iným absolventom školy. Doba
vykonávania absolventskej praxe, dohodnutá medzi zamestnávatel'om a úradom, sa jej
preobsadzovaním nepredlžuje.

5. Pri preobsadzovaní miesta na vykonávanie absolventskej praxe úrad uzatvorí dohodu
s iným absolventom školy.
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Clánok IV.
Práva a povinnosti zamestnávatel'a

1. Zamestnávatel' sa zavazuje, že zabezpecí vykonávanie absolventskej praxe pre absolventov
školy, podla priložené/1O memlého zoznamu v týždennom pracovnom case 20 hodín
týždenne.

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

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

b) oboznámi absolventa školy so všeobecne závaznými právnymi predpismi, vnútornými
predpismi a predpismi na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri vykonávaní
absolventskej praxe a ochrany pred požiarmi s vypracovaním záznamov najneskor v den
nástupu na vykonávanie absolventskej praxe.

3. Zamestnávatcl' sa zavazuje, že urcí zaciatok a rozsah vykonávania absolventskej praxe a bude
zadávat úlohy absolventovi školy v rámci špecifikácie pracovného miesta a urcí druh
a spósob získavania praktických skúseností pocas vykonávania absolventskej praxe (vazba
na SK NACE Rcv. 2 a KZAM), ktoré sú uvedené v prílohe tcjto dohody a tvoria jej
neoddelitel'nú súcast.

4. Zamestnávatel' sa zavazuje, že pridelí absolventovi školy fyzickú osobu, pod vedením
ktorcj bude absolvent školy vykonávat' absolventskú prax. Fyzická osoba bude povinná
pomáhat' absolventovi školy pri plnení zverených povinností.

5. Zamestnávatel' sa zavazuje, že bude viest' 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.

6. Zamcstnávatel' sa zavazuje, že oznámi úradu neúcast' absolventa školy na vykonávaní
absolventskej praxe, ako aj predcasné skoncenie vykonávania absolventskej praxe, najneskor
do 2 pracovných dní od vzniku týchto skutocností.

7. Zamestnávatel' sa zavazuje, že okrem poskytnutia vol'na v rozsahu 10pracovných dní (najskor
po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe), ospravedlní neprítomnost'
absolventa školy, z dovodu jeho preukázanej docasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania
clena rodiny a za dalšie dni jeho neprítomnosti (napr. vážne zdravotné, rodinné alebo
osobné dovody, ktorých vážnost' posúdi úrad).

8. Zamestnávatel' sa zavazuje, že oznámi úradu skutocnosti, ktoré možu ovplyvnit závazky
vyplýv~júce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla firmy, predmetu
podnikania, miesta podnikania pod.) a to v lehote 15 kalendárnych dní ode dna vzniku
týchto skutocností.

9. Zamestnávatel' sa zavazuje, že nezníži pocet pracovných miest z dovodu prijatia absolventa
školy na vykonávanie absolventskej praxe.
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10.Zamestnávatel' sa zavazuje, že umožní povereným zamestnancom úradu a dalším
kontrolným orgánom vykonat' kontroly zamerané na plnenie podmienok tejto dohody.

11.Zamestnávatel' sa zavazuje, že vydá absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej
praxe, v ktorom uvedie:

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

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

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

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

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

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

3. Zamestnávatel' má právo odstúpit' od dohody ak absolvent školy:

a) neplní jeho príkazy súvisiace s vykonávaním absolventskej praxe,
b) poruší obchodné tajomstvo zamestnávatel'a,
c) spósobí škodu zamestnávatel'ovi pocas vykonávania absolventskej praxe úmyselným

konaním.

4. 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.

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

Clánok VI.
Záverecné ustanovenia

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

3. Táto dohoda nadobúda platnost' dnom podpísania oboma úcastníkmi tejto dohody
a úcinnost' dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Úcinky tejto dohody zanikajú
splnením závazku úcastníkov tejto dohody, pokial' nedojde kjej ukonceniu z dovodov
uvedených v clánku V., alebo vyradením absolventa školy z evidencie uchádzacov
o zamestnanie (v prípade, že zamestnávatel' neprejaví písomne záujem o preobsadenie
pracovného miesta a absolventskú prax na základe tejto dohody nevykonávajú d'alší
absolventi).

4. Právne vzt'ahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obcianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi, platnými
v Slovenskej republike, ktoré majú vzt'ah k závazkom úcastníkov tejto dohody.

5. Úcastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat', precítaIi 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 obsahomju dobrovol'nepodpisujú.

V Prievidzi, dna: 02.02.2011

\\
..........................................

Mgr. Celestín Cernák
riaditel' úradu

Prílolla k tejto dohode :"Menný zoznam absolventov škol a špecifikácia pracovných miest na
vykonávanie absolventskej praxe"
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Menný zoznam absolventov škol, vedených v evidencii uchádzacov o zamestnanie a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe

Príloha c. I k Dohode c. 17/§5112011 o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamestnanic, podra ~ 51 zákona NR SR C. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1/SK NACE Rev. 2 - Štatistická klasifikácia ekonomických cinností (Vyhláška ŠÚ SR c.30612007 Z.z.)
21KZAM _ Opatrenie ŠÚ SR c. 16/2001 Z.z ., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia zamestnaní

1

) -.~

Mgr. Celestin Úrnák
riaditel' úradu

Druh a sposob získavania praktíckých Požadovaný
Doba vykonávanía

Miesto vykonávania
Fyzická osoba, pod ktorej vedením bude

Priezvisko, meno, titl.
Druh pracovného miesta skúseností vo viizbe naSK NACE Rev. 2 II stupen

absolventskej praxe (termín
absolventskej praxe

absolvent školy vykonávat' absolventskú

absolventa školy
a KZAM 2/ vzdelania od - do)/pocet pracovných

(adresa)
prax (meno,priezvisko, titul a funkcia

dní v týždni alebo profesia)

Bc. Monika Chlpeková 07
07.02.2011-31.05.20111

5 dní v týždni Ing. [udmila Richterová, vedúca odboru

daní, poplatkov. obchodu a služieb

Magdaléna Kollárová 06
07.02.2011-31.05.2011/

Ing. Peter Hrabovský, vedúci oddelenia

administratívne práce, archivovaníe a 5 dni v týždní Nám. slobody 14,
stavebného poriadkuKZAM 3439 03/ asistent v 971 OI Prievidza. Hollého 2,

administrati ve zakladaníe dokumentov, práca s PC 15.02.2011-31.05.201 II 971 OI Prievidza Ing. Milan Kucik, vedúci odboru vnútomej
Romana Melušová 06

5 dni v týždni
správy

MVDr. Norbert Turanovic, prednosta MsÚ

Michaela Laliková 05
15.02.2011-31.05.2011/ (podl'a zadelenia na jednotlivé odbory)

5 dní v týždni

Za úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracoval zamestnanec úradu: Mgr. Daniela Kovácová

Telefonický kontakt: 046/2440459

E-mail: Daniela.kovacova([gupsvar.sk

Dátum: 02.02.2011


