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DOHODA číslo 20119/051/35
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,

vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
v rámci národného projektu ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"

vzatvorená podťa ustanovenia 51, odsek 9 zákona č. 512004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorjlch zákonov v zneni neskorších predpisov a občianskeho zákonníka č,

4011964 Zb. v Žnení neskorších predpisov (ďalej len ,,doho da"

Úrastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Sídlo Matičné námestie 161 7 , O22 OI Čadca
V mene ktorého koná JUDr. PhDr. Matej ŠimaSek, PhD.
IČo 30794536
(ďalej len ,, rad")

a

zamestnávatel'
Obchodn , názov (u právnickej osoby - ďalej len,,PO") Kysucká knižnica v Ča
Sídlo PO 17. Novembra 1258,022 0t Čadca
zastupeny štatutárnym zástupcom u PO PhDr. Janka Bírová
IČo 36145068
SK NACE Rev. 2 91010 - Čin.knlžnic a archívov

uzatv ár aj l
tuto dohodu:

ČHnok I.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je ťtprava práv apovinností zamestnávateía ari adu (ďalej len
..ťrčastníci dohody") pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe ktorá je financovaná
z ťtnančnych prostriedkov vyplaten ch z Iniciativy pre zamestnanosť mlad ch l'udí (ďalej len
,,IZM"), z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ,,ESF") a zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky (ďalej len ŠR"; v rámci príslušného nt rodného projektu*, pío absolventa školy,
vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len ,,absolvent školy"),
u zamestnávatela na stanovenom druhu pracovného miesta za ričelom ziskania odborn ,ch

zruČností a praktic( ch shiseností u zamestnávateťa, ktoré zodpovedajri dosiahnutému stupňu
vzdelania absolventa školy.

Národny projeh ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje
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V zmysle:
Operačného programu: Ludské zdtoje
Prioritnej osi: 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mlad ,ch l'udí
Národného projektu: Absolventská prax štartuj e zamestnanie
Kód ITMS 20 l 4+ : 3 I202I A05 I

Oznámeniač.I2l2020l St - nP ŠZ
Zákona č. 512004 Z.z. o službách zamestnanosti aozmene adoplnení
v zneni neskorších predpisov

niektorych zákonov

2. Absolventom školy je whádzač o zamestnanie, podťa 8 ods. 1 pism. a) zákona č. 512004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zínene a doplnení niektorjch zákonov v zneni neskorších
predpisov (ďalej len,,zákon o službách zamesfiranosti"), občan mladší ako 26 rokov veku, ktory
ukončil pdslušn m sfupňom vzdelania sristavnri prípravu na povolanie v dennej forme študia
pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

3. Počas vykonávania absolventskej praxe musí uchádzač o zamestrranie spínať status absolventa
školy.

4. Počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie - absolvent školy nesmie blť
vpracovnoprávnom vzťahl podťa 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti ( 51

odsek 4 zákona o službách zamestnanosti).

Čbnok II.
Práva a povinnosti ríradu

Úrad sa zavázuje predložiť zamesfirávateťovi menny zoznam absolventov škól, ktofi bu i
vykonávať absolventskri prax podťa tejto dohody, obsahujťrci špecifikáciu pracovn ,ch miest na
vykonávanie absolventskej praxe uchádzačov o zamestnanie. Menn , zozíLam - pdloha č. 1 je
prílohou a neoddeliteťnou sričasťou tejto dohody.

V prípade, že po lzavreti dohody pňde z akéhokolŤek dóvodu k zmene skutočností, ktoré sťr

obsahom prílohy č. 1 ako neoddelitelhej sričasti tejto dohody, rirad má právo vyhotoviť
aktuálne znenie prílohy ako neoddeliteťnej sričasti tejto dohody, v ktorej budri tieto zmeny
skutočností zohťadnené. Nové, aktuálne znenie prílohy ako neoddeliteťnej sriďasti tejto dohody
nahradí dovtedy platnri a ričinnťr prílohu ako neoddeliteťnri sťrčasť tejto dohody s t m, že nová,
aktuálna pfiloha ako neoddeliteťná sričasť tejto dohody bude mať ďalšie poradové číslo,
nasledujirce po čísle dovtedy platrrej prílohy ako neoddeliteťnej sričasti tejto dohody.

Úrad posudzlje váĚnosť dóvodov neprítomnosti na vykonávaní absolventskej praxe na ziklade
evidencie dochádzky (zo zdravotttílch dóvodov, rodinn ch dóvodov alebo osobn ,ch d6vodov).

Urad považlje za prekážky započitané do doby trvania absolventskej praxe najmá:
a) dobu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoru ospravedln i zamestnáv ate|,
b) dobu ošetrovania člena rodiny, ktoru ospravedlni zarnestnávatel,
c) vážne zdravotné, rodinné alebo osobné dóvody, ktoruch vážnosť posťrdi urad.

Národn l projeh ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje
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4, Urad móže v prípade predčasného ukončenia vykonávania absolventskej praxe preobsadiť
pracovné miesto vykonávania absolventskej praxe in m absolventom školy. Doba vykonávania
absolventskej praxe, dohodnutá medzi zamestnávateťom a tiradom, sa jej preobsadzovaním
nepredlžuje, musí však spÍňať podmienku jej najmenej trojmesačného trvania.

5. Pri preobsa dzovattimiesta na vykonávanie absolventskej praxe iraduzatvorí dohodu s in m
absolventom školy.

6, Úrad poskytne zamestnávateťovi materiály zabezpečujrice informovanosť o tom, že aktivity,
ktoré sa realizujri v rámci projektu sa uskutočňujri vďaka finančn m prostriedkom poskytnut}m
z IZM,ESF a ŠR.

Clánok III.
Práva a povinnos ti zamestnávatel'a

1. Zamestnávateť sa zavázuje, že zabezpečí vykonávanie absolventskej praxe pre absolventov
školy, podl'a priloženého menného zoznamu (ktor je prílohou tejto dohody) ,, t}ždennom
pracovnom čase 20 hodín tyždewrc.

2. Zamestnávateť sa pre vykonávanie dohodnutej absolventskej praxe absolventa školy zavázlje,
že:
a) vytvorí primerané podmienky zabezpečujrice riadne abezpečné vykonávanie absolventskej

praxe, najmá poskytnutím potrebnych základnjlch prostriedkov, materiálu, náradia a

osobn}ch ochrann ch a pracovnych pomócok, ako i všeobecne štandardn ch pracovnych
podmienok pre vykonávanie absolventskej praxe,

b) oboznámi absolventa školy so všeobecne závázn mi právnymi predpismi, vnritorn mi
predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri vykonávaní
absolventskej praxe a ochrany pred požiarmi najneskór v deň nástupu na vykonávanie
absolventskej praxe. O tomto oboznámení vypracuje písomny záznam.

Zamestnávateť sa zavázuje, že najneskór v deň nástupu absolventa školy na vykonávanie
absolventskej praxe písomne urěí zaěiatok a rozsah vykonávania absolventskej praxe a bude
zadávať rilohy absolventovi školy v rámci špecifikácie pracovného miesta a uióí druh a spósob
získavania odborn ,ch zručností a praktickych skuseností počas vykonávanie absolventskej
praxe (vázba na SK NACE Rev. 2 a SK ISCO - 08), ktoré zodpovedajri dosiahnutému stupňu
vzdelania absolventa školy a ktoré sri uvedené v prílohe tejto dohody a tvoria jej neoddeliteťnri
sričasť.

Zamestnávateť sa zavázuje, že prideIi absolventovi školy fyzickri osobu, pod vedením ktorej
bude absolvent školy vykonávať absolventskri prax. Fyzická osoba bude povinná pomáhať
absolventovi školy pri plnení zveren chpovinností.

Zamestnávateť sa zaiázuje, že bude viesť denne evidenciu dochádzky absolventa školy, ktorá je
podkladom na vlplatenie paušálneho pdspevku počas vykonávania absolventskej praxe
'a predkladať ju uradu mesačne do 5 pracovn ,ch dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za
ktoru bola absolventská prax vykonávaná, Denná evidencia dochádzky, ako podporn , doklad

Národny projekt ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje
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srivisiaci s pdslušn m národn m projektom, musí byť označená logom Európskeho sociálneho
fondu, a logom Operačného programu I]udské zdroje a kódom ITMS.

Zamestnávateť sa zavázuje, že oznámi radu neričasť absolventa školy na vykonávaní
absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe, najneskór do
2 ptacovnych dní od vzniku t ,chto skutočností.

Zamestnávateť sa zavánlje, že okrem poskytrrutia voťna vrozsahu 10 pracovn,ch dní (najsk6r
po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe), ospravedlní nepdtomnosť absolventa
školy, z dóvodu jeho preukázanej dočasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny.

8. Zamestnávateť sa zaváanje, že oznámi riradu skutočnosti, ktoré móžu ovplyvniť závázky
vypl vajric e z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla firmy, predmetu podnikania,
miesta podnikania ) a to v lehote 15 kalendámych dní odo dňa vzniku t ,chto skutočností.

9, Zamestnávateť sa zaván e, že nezniži počet pracovnych miest z dóvodu prijatia absolventa
školy na vykonávanie absolventskej praxe.

10. Zamestnávateí sa zavántje, že umožní poveren m zamesfirancom radu a ďalším, kontroln m
orgánom vykonať kontroly zamerané na plnenie podmienok tejto dohody,

II.Zamestnávateť sa zav'ázuje, že vydá absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej
praxe, v ktorom uvedie:

- druh praktick ,ch skrisenosti a spósob ich získavania,
- druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vykonávala,
- dobu trvania dohodnutej absolventskej praxe,
- stručné hodnotenie absolventskej praxe.

12. Zamestnávate| sa zaván e, že na vyžiadanie uradu prelskáž dodržiavanie podmienok tejto
dohody, umožní v ,kon kontroly a poskytrre pri tejto kontrole sričinnosť, ato priebežne po celťr
dobu platnosti tejto dohody ato aj po skončení platnosti tejto dohody až do 3I.12.2028.

13. Zamestnávateť sa zavázuje zachovávať trito dohodu, yrátane

dokladov až do 31.12.2028.
príloh, dqdatkov a všetk ,ch

14. Zamestnávateť sa zavázlje, že sa bude informovať (najneskór v deň nástupu na absolventskri
prax) u prrjatého absolventa školy či má podpísanťr Kartu ričastrríka a následne si to overí na
rirade.

15, Zamestnávateť sa zavázlje, že označi priestory pracoviska na ktorom sa vykonáva absolventská
prax,v zmysle tejto dohody plagátmi, samolepkami resp. in mi predmetmi informujricimi
o tom, že aktivity, ktoré sa realizujri v rámci projektu sa uskutočňujri vďaka finančn rm
prostriedkom poskytnutym zEurópskeho sociálneho fondu. Uvedené označenie ponechať na
pracovisku po dobu trvania tejto dohody.

Národny projekt ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie" sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje
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čHnok IV.
Osobitné podmienky

1. Úrad má právo odstupiť od dohody ak zistí, že zamestnávate|:
a) vedome uvedie nepravdivé ridaje v evidencii dochádzky ttchádzača o zamestnanie -

absolventa školy, ktoru vykonáva absolventshi prax,
b) nepridelil absolventovi školy dohodnutj/ druh pracovného miesta, ktoru je uveden v

pfilohe tejto dohody,
c) závažnym spósobom porušuje práva absolventa školy,
d) nedodržuje tuto dohodu.

2. Úrad má právo odstupiť oa aonoay aj v prípade:
a) ak absolvent školy bez vážnych dóvodov preruší alebo ukončí vykonávanie absolventskej

praxe,
b) vyradenia absolventa školy z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
c) dlhodobej PN (presahujťrcej 30 dn| absolventa školy počas vykonávania absolventskej

praxe.

3. Vprípade, že na základe tejto dohody zamesfirávate| zabezpečuje vykonávanie absolventskej
praxe pre viac ako jedného absolventa školy, tak z dóvodov uveden ,ch v č1. IV. Ódsek 2 má
rirad právo odstupiť od dohody len v tej časti, v ktorej sri dohodnuté práva a povinnosti
zamestnávateťa t ,kaj ce sa absolventa školy, ktor je dóvodom takéhoto odstupenia.
Odsfupením od dohody podťa č1. IV. odsek 2 nebude dotknutá ťrčinnosť in ,ch ustanovení tejto
dohody.

4. Zamestnávateť máprávo odstupiť od dohody ak absolvent školy:
a) neplní jeho príkazy srivisiace s vykonávaním absolventskej praxe,
b) poruší obchodné tajomstvo zamestnávatela,
c) spósobí škodu zamestnávatel'ovi počas vykonávania absolventskej praxe rimyseln}m

konaním.

5. V prípade, že na zák|ade tejto dohody zamestnávateť zabezpečuje vykonávanie absolventskej
praxe pre viac ako jedného absolventa školy, tak z dóvodov uvedenjzch v čl. IV. odsek 4 má
zamestnávateť právo odstupiť od dohody len v tej časti, v ktorej sri dohbdnuté práva a
povinnosti zamestnávate|atykajítce sa absolventa školy, ktoru je dóvodom takéhoto odstupenia.
Odsfupením od dohody podťa čl. IV. odseku 4 nebude dotknutá ričinnosť in ,ch ustanovení tejto
dohody.

6. Odsfupenie od tejto dohody je ričinné dňom
ričastníkovi tejto dohody. Odstupenie od dohody
do ričinnosti odsfupenia od tejto dohody.

doručenia písomného oznámenia druhému
nemá vplyv na oprávnené plnenia poskytnuté

7, Trito dohodu možno ukončiť ajnazáklade vzájomnej písomnej dohody ričastníkov dohody.

Národny projekt ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie" sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje
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čtánok V.
záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, zktorych každy má platnosť originálu, pričom
radprijme 1 vyhotovenie azamestnávateť 1 vyhotovenie.

Zmeny v tejto dohode možno vykonať len na základe písomného návrhu jedného z ťrčastníkov
tejto dohody písomn m dodatkom k tejto dohode, podpísan m oboma ťrčastníkmi dohody.

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma ričastníkmi dohody a ričinnosť
dňom nasledujricim po dni jej zverejnenia. ÚOinty tejto dohody zanlkaju splnením záv zku
ričastníkov tejto dohody, pokiať nedójde k jej ukončenilz dóvodov uveden ch v článku IV.

Právne vzťahy vyslovne neupravené v tejto dohode sa riadia pdslušn}mi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatn mi všeobecne záváznymi právnymi predpismi, platn mi
v Slovenskej republike, ktoré maj vzťahkzávázkomričastrríkov tejto dohody.

Účastníci dohody vyhlasujri, že sri oprávnení tuto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu
porozumeli a sťrhlasia s ním, neuzaweli ju v tiesni ani za inak nápadne nev hodn ch podmienok
anaznak srihlasu s jej obsahom ju dobrovoťne podpisuj .

Cadca dňa 15. 10.2020 Čadca dňa 15.10.2020

za zamestnávatela: Za irad:

4.

5.

PhDr. Janka Bírová
š tatut árny zástup c a zame s tnáv atel a

ll
íúĎ;: phil. M;iój siJxóĚ;

riaditer ÚpsvR Čaďca

T rl * je r,a Jn rť,liiirv'q'*j-Ár{"*.l 0

PhD.

Prílohy k tejto dohode
Menn ' zoznam absolventov škól a špecifikácia pracovnych miest na vykonávanie absolventskej
praxe
Tlačivá:
-Evidencia dochádzky
-Potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe

Národny projekt ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie" sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálnehofondu v rámci Operačného programu Ludské zdroje
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