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DODATOK č. 1 

 

k Dohode č.045/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 

absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

 

(ďalej len „dodatok“)  

 

 

Článok 1 
Účastníci  dohody  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava 

zastúpený riaditeľom: Ing. Igor Válek 

IČO: 37847562      

(ďalej len „úrad“) 

a 

 

Zamestnávateľ  

Obchodný názov (u právnickej osoby - ďalej len „PO“) : ŽOS Trnava, a.s. 

Sídlo PO: Koniarekova 19, 917 21 Trnava 

zastúpený štatutárnym zástupcom u PO: PhDr. Vladimír Poór, PhDr. Miroslav Náhlik 

IČO: 34108513 

SK NACE Rev. 2  : 33170 

 (ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

 

Článok 2 
Preambula 

 

1. Dňa  27.05.2014 uzatvorili účastníci dohody   dohodu   č. 045/§51/2014 o  zabezpečení 

podmienok vykonávania absolventskej  praxe  absolventa  školy,  vedeného v evidencii       

uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dohoda“). 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v súlade s Čl. VI bod 3 dohody, na základe schválenia 

Národného projektu XXXVI-2 „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci 

SR bez BSK - 4“ s účinnosťou od 05.07.2014  (ďalej len „NP VAOTP SR - 4“) a 

preúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na § 51 zo štátneho rozpočtu, na 

výdavky z NP VAOTP SR – 4. 
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Článok 3 
Predmet dodatku 

 

Predmetom dodatku k dohode je zmena Čl. II bod 1/, Čl. IV bod 5/ a doplnenie Čl. III bod 6/ 

a Čl. IV bod 12/ nasledovne: 

 

Čl. II bod 1/ znie: 
    

1. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu (ďalej len 

„účastníci dohody“) pri zabezpečení  vykonávania  absolventskej praxe, ktorá je 

financovaná z  finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ESF“ a  „ŠR“) v rámci NP VAOTP SR - 4, 

pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len 

„absolvent školy“), u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného  miesta za účelom 

získania odborných zručností  a  praktických skúseností  u zamestnávateľa, ktoré 

zodpovedajú dosiahnutému vzdelaniu absolventa školy v príslušnej skupine učebných 

odborov alebo študijných odborov, pričom vzájomný pomer medzi prostriedkami 

spolufinancovania je 85 % z ESF a 15 % zo ŠR. 
 

V zmysle:  

- Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia 

- Národného projektu XXXVI-2 „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR 

bez BSK – 4“,  ITMS kód projektu : 27110130038. 

 

Čl. III bod 6/ znie:  

 

6.  Poskytnúť zamestnávateľovi publikačný materiál podľa  Čl. IV bod 5/ a bod 12/ tejto 

dohody, na zabezpečenie publicity o spolufinancovaní poskytnutého príspevku 

z prostriedkov ESF, v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov 

príspevku z prostriedkov ESF, a vykonať v spisovej agende záznam podpísaný 

zamestnávateľom o poskytnutí publikačného materiálu.  

 

    Čl. IV  bod 5/ znie: 
    

5.  Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude viesť denne evidenciu dochádzky absolventa školy, 

ktorá je podkladom na vyplatenie paušálneho príspevku  počas vykonávania  absolventskej  

praxe a predkladať ju úradu mesačne do 10 pracovných dní  po uplynutí kalendárneho  

mesiaca, za ktorý bola absolventská prax vykonávaná. 

 

Denná evidencia dochádzky, ako podporný doklad súvisiaci s NP VAOTP SR - 4, musí 

byť označená logom ESF, logom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia a kódom ITMS. 

 

  Čl. IV bod 12 znie:  

 

12. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že označí priestory, v ktorých vykonáva absolvent školy 

absolventskú prax, plagátmi a samolepkami, prípadne inými formami propagácie podľa 

pokynov úradu, informujúcimi o tom, že zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe 

je spolufinancované z finančných prostriedkov ESF. Uvedené sa zaväzuje ponechať                

v týchto priestoroch po celú dobu vykonávania absolventskej praxe. 
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Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné články a body dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu. 

2. Dodatok  je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

3. Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v rozsahu stanovenom v zákone               

č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v zákone                

č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení.   

4. Tento dodatok   nadobudne  platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

5. Dodatok  je vyhotovený v dvoch  rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom úrad  obdrží   1 vyhotovenie a zamestnávateľ 1 vyhotovenie.  

6. Účastníci dohody  si tento dodatok  prečítali, porozumeli jeho  obsahu a na znak súhlasu 

ho podpísali. 
 
 

V Trnave dňa 15.07.2014     

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                               .............................................................      

       štatutárny zástupca úradu          štatutárny zástupca zamestnávateľa 

  Ing. Igor Válek                                           PhDr. Vladimír Poór 
 

 

 

 

 

                                                                        ................................................................ 

                                                                                    štatutárny zástupca zamestnávateľa 

                                                                                                 PhDr. Miroslav Náhlik 
 

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie propagačných materiálov v zmysle Čl. IV bod 5/ a bod 

12/ tejto dohody:   

- 1 ks plagát  A4 – NP VAOTP SR - 4,  

- 1 ks samolepka ESF,  

- tlačivo - Denná evidencia dochádzky označená logom ESF, logom Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a kódom ITMS.  
 

 

 

 
  .............................................................                                    .............................................................. 
  štatutárny zástupca zamestnávateľa                                 štatutárny zástupca zamestnávateľa 

           PhDr. Vladimír Poór                                                       PhDr. Miroslav Náhlik 
 

 

Dodatok zverejnený dňa: .................... 

Dodatok  účinný dňa: ......................... 


