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ITMS kód: 27110130026 
 

DODATOK č. 1 

k Dohode č. 10/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 

absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

                                 v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“ 

(Kód  ITMS  27110130026) 

 

(ďalej len „dodatok“)  

 

Článok 1. 
Účastníci dohody  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove 

Sídlo: Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01  Námestovo 

zastúpený riaditeľom: Mgr. Valéria Papánová 

IČO:  37905481   DIČ:  

bankové spojenie:     číslo účtu:  

 

 

a 

 

 

Priezvisko, meno a titl.  (u fyzickej osoby - ďalej len „FO“): Ing. Jozef Medvecký Firma MEDVECKÝ 

Miesto podnikania FO: Medvedzie, Hríbiky 111, 027 44  Tvrdošín 

IČO:   14271427                                DIČ:  

SK NACE Rev. 2 :16.23.1 – výroba stavebno-stolárska a tesárska  

bankové spojenie:      číslo účtu:  

 

 

Článok 2. 
Preambula 

 

1.  Dňa 10.01.2012 uzatvorili účastníci dohody  dohodu  č. 10/§51/2012 o  zabezpečení  

     podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii   

     uchádzačov o zamestnanie. 
 

2.  Podľa  Článku VI.   odsek   2. dohody,  zmeny  v   tejto  dohode  možno   vykonať  len   na  základe   

     písomného návrhu jedného z účastníkov dohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným    
     oboma účastníkmi dohody. 
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ITMS kód: 27110130026 

 

Článok 3. 
Predmet dodatku 

 

Účastníci dohody sa dohodli, že týmto dodatkom  č. 1 sa menia články a odseky  dohody 

nasledovne: 

 

A. V Článku  II. „Predmet  dohody“   
 

     odsek  1. sa ruší  v  plnom  rozsahu  a  nahrádza sa   nasledovným znením: 

    

1.Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny (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“), 

pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa 

na stanovenom druhu pracovného  miesta za účelom získania  praktických skúseností 

zodpovedajúcich  jeho dosiahnutému stupňu vzdelania, ktoré rozšíria jeho možnosti  

uplatnenia sa na trhu práce, pričom vzájomný pomer medzi prostriedkami 

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

V zmysle:  

Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Národného projektu „Absolventská prax 2“ 

ITMS kód: 27110130026 

Hlavnej  aktivity - Poskytovanie príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe 

Aktivity č. 1 – Poskytovanie príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe 

       

 

      Ostatné odseky Článku II. dohody ostávajú nezmenené. 

 

  

  B.  V Článku IV. „Práva a povinnosti zamestnávateľa“  

 

        odsek 5. sa ruší v plnom rozsahu  a  nahrádza sa nasledovným znením: 

 

    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 príslušným Národným projektom, musí byť  

        označená   logom   Európskeho   sociálneho   fondu,   logom    Operačného  programu  

        Zamestnanosť a sociálna inklúzia  a kódom ITMS. 
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                  ITMS kód: 27110130026  
 

         za odsekom 11. sa pridáva nový odsek  s nasledovným znením: 

 

  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 Európskeho sociálneho fondu. Uvedené   

       sa zaväzuje ponechať v týchto priestoroch po celú dobu vykonávania absolventskej praxe.

  

 

         Ostané odseky  Článku IV. dohody ostávajú nezmenené. 

 

 

Článok 4. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné články a odseky dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu. 
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 
3. Tento dodatok č. 1  nadobudne  platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
4. Dodatok č. 1  je vyhotovený v troch  rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom 

úrad  obdrží  2 vyhotovenia a zamestnávateľ 1 vyhotovenie.  

5. Účastníci dohody  si tento dodatok č. 1  prečítali, porozumeli jeho  obsahu a na znak súhlasu ho 
podpísali. 

 

 

 

V Námestove,  dňa: 15.03.2012       
 

 

 

 

 

 

 

 Podpísané        podpísané 

...............................................           ............................................................. 
 Ing. Jozef Medvecký           Mgr. Valéria Papánová 

štatutárny zástupca zamestnávateľa    riaditeľka ÚPSVR v Námestove 


