
Z M L U V A

o zabezpečení podmienok pre výkon odborného výcviku žiakov

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 
a zákona č. 184/2009 Z. z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany nasledovnú zmluvu:

Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava
/ ďalej len SOŠD/
Zastúpená riaditeľom Ing. Miroslavom Hrabovským

Bankové spojenie:
SK2881800000007000473184 
IČO: 31797920 
DIČ: 2021486643 
IČ DPH: SK2021486643

Článok I.
Zmluvné strany

Firma:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 

odštepný závod Dolnozemská 
IČO: 31319459 IČ DPH: SK2020314472

-  3 -

r
ďalej len firma/: 
Zastúpená konateľmi f ľ

Dtp!- Tng. Mate!

f lQ e j*  C Iai/ I s í - Ĺ ^  ^



Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri zabezpečení odborného výcviku žiakov 
SOŠD v školskom roku 2014/2015 v prevádzkových priestoroch firmy v dohodnutej 
profesijnej skladbe a počtom podľa menovitého zoznamu žiakov, ktorý je súčasťou tejto 
zmluvy. Cieľom odborného výcviku je jeho výučba /získať, prehĺbiť a rozšíriť schopnosti, 
zručnosti a návyky pri vykonávaní pracovných činností / 
v súlade s učebnými plánmi SOŠD J

Článok III.
Organizácia výučby

L Miesto výučby: a ./ PRACOVISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
b./DIELENSKÉ PRIESTORY -

2. Odborná výučba prebieha v týždenných cykloch -1  týždeň teoretické vyučovanie,
1 týždeň prax, za účelom realizácie profilového predmetu výučby odborného výcviku.

3. Žiaci budú zaradení na cvičné a produktívne práce , ktoré sú v súlade s tematickými 
plánmi pre príslušnú profesiu. Ostatné práce /upratovanie, úprava pracovísk a pod./ 
budú vykonávať v rozsahu primeranom bežnej prevádzke.

4. Doba odborného výcviku žiakov počas odbornej výučby je /vrátane prestávok 
na odpočinok/:

žiaci 1. a 2. ročníka 6 hodín denne
žiaci 3. ročníka 7 hodín denne

Článok II.
Predmet zmluvy

Začiatok a koniec doby odborného výcviku a prestávky na odpočinok stanoví firma 
v súlade so svojimi prevádzkovými potrebami. Firma nepovolí žiakovi prácu nadčas 
a v noci.



Článok IV.
Povinnosti SOŠD

1. SOŠD zabezpečí metodické riadenie odborného výcviku, ktorým poveruje svojho 
pracovníka Ing. Čičátkovú Blanku / t.č.: práca: 02/534 15 250, mobil: 0905 202 877/ 
Poverený pracovník:

a ./ bude úzko spolupracovať s inštruktormi žiakov a majstrami na prevádzkach firmy, 
kde žiaci vykonávajú odborný výcvik.

b./ bude metodicky riadiť a sledovať prácu inštruktorov so zverenými žiakmi po odbornej 
a pedagogickej stránke.

c ./ na základe mesačných hlásení od inštruktorov /o správaní sa žiaka na pracovisku, 
jeho dodržiavanie zásad BOZP, využívaní teoretických vedomostí z vyučovania 
v škole na odbornom výcviku, množstve vykonanej práce mesačne, o kvalite 
a odbornosti vykonanej práce v normočase a ďalšie/ navrhuje výšku odmeny žiakov 
za produktívne práce.

d ./ v rámci prerad’ovacieho plánu zabezpečí doučovanie žiakov z tých častí učebných 
osnov, ktoré nie je možné z prevádzkových dôvodov plniť na pracoviskách firmy.

e./ v spolupráci s inštruktormi vypracuje hodnotenie zverených žiakov ako podklad pre 
ich klasifikáciu z odborného výcviku.

2. SOŠD zabezpečí oboznámenie inštruktorov s učebnými osnovami a tematickými 
plánmi odborného výcviku.

Článok V.
Povinnosti firmy

Firma:

1. Poskytne pre odborný výcvik vhodné prevádzkové asociálne priestory, 
zodpovedajúce bezpečnostným a hygienickým predpisom .

2. Určí pre odborné vedenie žiakov počas odborného výcviku kvalifikovaných odborne 
a morálne vyspelých pracovníkov -  inštruktorov, s ktorými po schválení riaditeľom 
SOŠD uzatvorí dohodu o odbornom vedení žiakov počas odborného výcviku. 
Zoznam inštruktorov a im menovite pridelených žiakov je súčasťou tejto dohody.

3. Zabezpečí dostatok cvičných a produktívnych prác v období odborného výcviku 
pre príslušný učebný odbor v súlade s tematickými plánmi.



4. Vedie evidenciu dochádzky a informuje SOŠD o neospravedlnenej absencii žiakov.

5. Umožní žiakom stravovanie ako pre svojich zamestnancov. Náklady na stravovanie 
si žiaci budú hradiť v súlade so zákonom č. 184/2009 Z. z

6. Nebude zadávať žiakom práce, ktorých výkon je u mladistvých zakázaný resp. 
obmedzený.

7. Bude SOŠD priebežne informovať o stave plnenia tematických plánov odborného 
výcviku a o prípadnej potrebe ich doplnení alebo úpravy.

8. Komplexne zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci žiakov na svojich 
pracoviskách, vrátane príslušných školení a vybavenia žiakov osobnými ochrannými 
pracovnými pomôckami. V prípade úrazu zabezpečí registráciu v zmysle vyhlášky
č. 111/75, Zb. § 8 a o udalosti bezodkladne informuje SOŠD. Záznamy týkajúce 
sa BOZP vedie v zápisníku BOZP žiaka.

9. Uvoľní žiaka z odborného výcviku v čase prázdnin a akcií usporadúvaných SOŠD.

Článok VI.
Finančný vzťah

1. Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnom poskytovaní priestorov, technologického 
vybavenia, pracovných nástrojov, pomôcok a meradiel pre realizáciu výučby 
predmetu odborný výcvik.

2. SOŠD bude firme fakturovať pomernú časť mimoriadnych nákladov potrebných
na zabezpečenie výkonu produktívnych žiakov, ako i pomernú časť hodinových
výkonov plynúcich z týchto prác realizovaných žiakmi na odbornom výcviku
v nasledovných sadzbách:
prvý ročník - O tQ šJh
druhý ročník - 0^5  €/h
tretí ročník - h j  š €/h

3. Odmeny žiakom v zmysle § 12 zákona č. 184/2009 Z. z a vnútroškolských 
predpisov určí na základe jeho skutočne odvedenej produktívnej práce, ktorú 
ohodnotí prevádzkový majster a určený pedagogický zamestnanec SOŠD.



Článok VII.
Platnosť zmluvy, výpoveď

1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. septembra 2014 do 28. augusta 2015.

2. V prípade nevyhnutnej potreby /dôvodu/ jednej zo zmluvných strán zmluvu možno 
vypovedať iba ku koncu školského r. t.j. k 28. augustu bežného roka, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.

1. Súčasťou tejto zmluvy je menný zoznam žiakov a ich inštruktorov.

2. Úrazové poistenie žiakov je zabezpečené poistnou zmluvou medzi MŠ SR 
a Slovenskou poisťovňou a.s. Bratislava. Poistenie proti odcudzeniu vecí si uzatvára 
každý žiak individuálne . SOŠD nezodpovedá za prípadné škody spôsobené konaním 
žiaka počas odborného výcviku firme alebo tretej osobe.

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu uskutočniť len so súhlasom oboch strán 
a vyžadujú písomnú formu.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch /po I originály každej strane/.

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

STREDNÁ ODBORNÁ

Strec lá


