
Zmluva Č. 02/ DV/2020
o duálnom vzdelávaní

uzatvorená podľa § 16 zákona Č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávan í a príprave
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso

(ďalej len "zákon")

Zmluvné strany:

kola:
so sídlom:
la túpená:
IČO:
DIČ:
banka:
číslo účtu:
zriaďovacia listina: ydaná ...
(ďalej len "škola .. )

a

Zamc tnávatel':
so sídlom:
zastúpený:
1 O:
DIČ:
banka:
číslo účtu:

Stredná odborná škola technická - Mňszaki zakkôzépiskola
Esterházyovcov 712/1 0.92434 Galanta
Ing. Beáta Kis o á, riaditeľka školy
1-8984
2021009~65J 'K 2021009265
štátna pokladnica
70000495316/8180
V Trnave. d11:! : 01.07. 2002

Leoš Šimunek
Andreja Kubinu 6937/17, Trna a
Leoš irnunek. majiteľ
41429273
1047357190/ KI047357190
Tatrabanka, a. '.
o KII 11000000002624760541

zapísaný živnosten kom registri vedenom Okre nvm úradom Trnava
čí lo živnostenského r gi tra: 250-19426
regi tra né is lo osvedčenia pre D : 146/S0 IAPZJ20:::U
(ďalej len ,. zume tnávatct'ŕy

Článok J.
Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je zá äzok zamestnávateľa po, kyrovať žiakom školy praktické vyučovanie na voje
náklady a zodpovednosť a záväzok škol poskytovať žiakom teoretické yučovanie a organizovať
a koord ino at odborné vzdelávanie a prípra u žiakov v y téme duálneho vzdelávania.

Článok It.
Odbor vzdelávania

v ktorom sa bude po kytovat' praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

l. Zamestnávate!' bude po skytox ať žiakom škol} praktické \ yučovanie v odboroch vzdelávania. ktoré sú
uvedené vo cdčení o pô obilo tí olam" tnávat ra po kytovať praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania (ďalej len .. osvedčenie"):

tudijný odbor

Forma
štúdia

nížka
štúdiaodboru

štúdia
mechanik
. trojo a
zariadeni

Kód Názov
odboru
štúdia

Stupeň
dosiahnutébo
vzdelávania

DokJad o získanom
vzdelaní/odbornej

kvaliflkácli

2413 K 4 roky
úplné stredné

odborné
vzdelanie

vysvedčenie o maturitnej
skúške/výučný listdenná

mcchanik - I2679 K
'--__ .J,_J1lcchatľoni~

úplné stredné
odborné vysvedčenie l) maturitnej

skúške/výu ný listdenná
\ zdelanie----~--~------------------~ 



---- -------------------------------------------- 

Učebný odbor

Kód Názov Forma
I

DÍžka
Stupeň Doklad o získanom

odboru odboru štúdia štúdia
dosiahnutého vzdelaní/odbornej

štúdia štúdia vzdelávania kvalifikácii

mechanik
trojo a tredné vy vcdčenic o záverečnej

246611 zariadeni - denná J rok) odborné skúške/ _. učný li t
02 stroje a vzdelanie
zariadenia

autoopravár stredné vysvedčenie o záverečnej
2487 II denná 3 rok} odborné

O l mechanik vzdelanie
kúšk výučný list

Výchovu II vzdelávanie žiakov v rozsahu praktického vyučovania u zamestnávateľa II teoretického
vyučovania v škole budú zm luvné strany poskytovať žiakom v systéme duálneho vzdelávania podľa
školských vzdeláva ich programov pre prí lu II) študijný odbor a učebný odbor uvedený v bode 1 tohto
článku zmluvy .. kola poskytne zarne tnávateľov i \ jednom vyhotoveni prí lu né školské vzdelávacie
programy \. tlačenej verzii a jedenkrát formou e-mailunaadrcyleo@simunck.skalakner@imunck.sk
vo formáte PDF najneskôr do konca augusta pred začiatkom poskytovania praktického vyučovania
a ná ledne pri zmene . kol kého vzdelávacieho programu ždy do konca augusta pri lušného
kalendárneho roka. v ktorom bola zmena schválená.

Článok lU.
Forma praktického vyučovania

l. Praktické V}UČO unie bude zamestnávate!' po. kytovať v jednotlivých odboroch štúdia formou:

Studijný odbor
Kód odboru l Názov odboru štúdia Forma praktického vyučovaniaštúdia .

2413 K , mcchanik strojov a zariadeni odborný výcvik
2679 K _L._ mechanik -rncchatronik odborný výcvik

Učcbný odbor

Kód odboru
Názov odboru štúdia Forma praktického vyučovania

štúdia

2466 H mechanik strojov a zariadení - 02 stroje a odborn' výcvik
zariadenia

2487 H auroooravár - O I mechanik odborný výcvik

Článok IV.
Počet žiakov

1. Zamestnávate" bude na pracovisku praktického yučovania v úlade s osvedčením po kytovať praktické
vyučovanie v jeden vyUČO\ aci deli praktické \ ~ učovanic pre na ledovný maximáln počet žiakov:

Kód odboru štúdia Názov odboru štúdia
Maximálny počet žiakov

v jeden vyučovací deň
2413 K mechanik stroiov a zariadení 2- -
2679 K mechanik -rnechatronik 2

2466 II rnechanik trojov a zariadení
2- 02 stroje a zariadenia

2487 II autoopravár - 01 mechanik 2
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2. Počet žiakov prvého ročníka príslušného kol kého roka, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať
praktické vyuč vanie a zoznam žiakov, ktorými zamestnávate!' uzatvoril učebnú zmluvu a ktorým
bude zamestná ateľ poskytovať praktické V) učovanie v jednotlivých ročníkoch štúdia v príslušnom
škol korn rokuje uvedený v prílohe č. l, ktorá je neoddeliteľnou súča ťou tejto zmlu y

Článok V.
Miesto výkonu praktického vyučovania II jeho rozsah

l. Miestom výkonu praktického vyučovania je pracovisko praktického vyučovania, ktorým je organiza ná
súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zame tnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie
prá o. Praktické yučovanie môže zamestnávateľ poskytovať žiakom aj na pracovisku praktického
v. učo ania, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užíva ie prá o organizácia. v ktorej sú združení
viacerí zame tnávatelia. Miesto ýkonu praktického vyučovania ajeho rozsah sú uvedené v prílohe č.
2, ktorá je neoddeliteľnou sú ča ťou tejto zmluvy.

2. Praktické vyučovanie môže zarne tnávateľ poskyto aľ žiakom aj v dielni školy alebo u iného
zamestnávateľa. ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni alebo
u iného zmluvného zame tnávateľa, neprekročí v dielni SO % a u iného zamestnávateľa 50 % z
celko ého počtu hodín praktick 'ho vyučovania žiaka počas celej dlžky štú lia žiaka. Zamestnávate!'
písomne oznámi zákonnému zá tupcovi neplnoletého žiaka a žiako i výkon praktického vyučo ania
v škole alebo II inc ho zame .tnávateľa. spô ob organizácie a časový harmonogram praktického
vyučo an ia.

3. Ak to vyžaduje harakter po olania, na ktoré sa žiak pd lušnom odbore štúdia pripravuje. môže a
odborný výcvik dočasne vykonávať aj na inom mie te výkonu produktívnej práce určenom
zamestnávateľom. Pri zm ne mie ta výkonu praktického vyučovania je zamestnávateľ povinný
zabezpečiť bezpečno ť a ochranu zdra ia pri práci žiaka podľa § 25 ods. 5 zákona. Iné miesto výkonu
praktického yučovania preukázateľne oznamuje zamestnávate!' zákonnému zástupcovi neplnoletého
žiaka a žiakovi pô obom uvedeným vo vnútornom poriadku praco iska praktického vyučovania.

4. Odborný výcvik bude zame tnávateľ po kyto ať v roz ahu uvedenom y učebných osnovách predmetu
odborný výc ik \ škol kom vzdelá acom programe pre príslušný odbor vzdelávania, v ktorom sa žiak
pripravuje a podľa zmluvnými stranami dohodnutej organizácie praktického vyučovania v jednotlivých
vyučo acích m siacoch,

Č1ánoli Vl.
Počet majstrov odbornej výchovy, hlavných inštrul tcrov a inštrukrorov

l. Odborný výcvik bude zame tnávateľ vykonávať pod vedením majstra odbornej výchovy, inštruktora a
hlavného inštruktora.

2. Počet a zoznam maj trov odbornej ýchovy, ktorí sú zamestnancami zamc Iná atcľa. a pod vedením
ktorých budú žiaci vykoná ať praktické v uéovanie u zame tnávateľa y roz ahu meno. priezvi 1-.0
a dátum narodenia, je uvedený v prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou 'účasťou tejto zmluvy.

3. Počet a zoznam majstrov odbornej výchovy. ktorí sú zamestnancami školy, a pod vedením ktorých budú
ž.iaci vykoná ať praktické vyučovanie u zamc inávateľa v rozsahu meno, priez isko a dátum narodenia.
je uvedený v prílohe Č. 3 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4, Počet a zoznam hlavných inštruktorov a inštruktorov. pod vedením ktorých budú žiaci vykonáva!"
praktické vyučovanie II zamestná ateľa v roz ahu meno. priezvisko a dátum narodenia, je uvedený
v prílohe Č. 3. ktorá je neoddeliteľnou (Iča ťou tejto zmluvy.

Člúno!i \'11.
Ča ový harmonogram praktického vyučovania
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l. Praktické yučovanie bude zame tnávateľ poskytovať podľa časového harmonogramu praktického
vyučovania v úlade II tanovenou organizáciou výchovy il zdclávania stredných školách.

2. Skola a zamestnávate!' najneskôr do 31.08. kalendárneho roka pred začiatkom školského roka
pracujú časový harmonogram praktického vyučovania. Zamestnávateľ zapracuje návrh časového

harmonogramu praktického vyučo ania do vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania
zame tnávateľa v . úlade S S 21 od . 6 zákona.

3. Praktické vyučovanie bude zarnc rnávateľ po kyrovať podľa rozvrhu vyučo acich hodín spracovaného
kolou v polupráci o zamestnávateľom. ROL\ľh vyučovacich hodín zverejní škola vo vojich

prie toroch a na vojom webovom ídle. Ro/wh vyučovacich hodín "kola poskytne zamestnávateľovi
formou e-mailunnadreyleo(a.:imunek.skalakncría.silllunek.sk najneskôr do 01.09. prí lušného
školského roku. Rozvrh vyučovacích hodin obsahuje zaradenie a poradie yučovacich predmetov na
jednotlivé vyučovacie dni v kalendárnom týždni. Rozvrh vyučo acích hodín môže byť rozpísaný na
párny a nepárn kalendárny týždeň samo tatne. Harmonogram striedania dní teoretického vyučovania
a praktického vyučovania je uvedený v škol kom vzdelávacom programe.

Článok VIII.
pôsob účasti hlavného inštruktora, inštruktora na hodnotení a Ida ifikácii žiaka

l. Pro pech žiaka v predmete odborný výcvik. ktorý zodpovedá forme praktického vyučovania. a
kla ifikuje stupňami: l - výborný, L. - chválitebný. 3 - dobr)', 4 - dostatočný. S - nedostatočný.

2. l llavný in štruktor a lebo inštruktor praktického vyuč ovania praco áva hodnotiaci li t žiaka ako podklad
pre účasť hlavného inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a hodnotení žiaka, ktorý je uvedený
v prílohe č. 4. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Príloha Č. 4 obsahuje aj iné vzory
dokumentácie k praktick .. ému vyučovaniu. ktorá podľa dohody zmluvných strán môže byť používaná

rámci plnenia zrn luvy alebo nahradená inou formou dokumentácie.

Kla ifikáciu pro pechu žiaka. ktor} vykonáva praktické vyučovanie pocl vedením hlavného inštruktora
alebo inštruktora. vykonáv a na základe podkladov a ďal ich informácií od hlavného inštruktora alebo
inštruktora určený maj stcr odbornej výchovy. ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, alebo majster
odbornej výchovy. ktorého určil riaditel' školy podľa § 9 od .. 3 zákona. ak zame mávateľ nezamestnáva
pedagogického zame tnanca.

4. Klasifikáciu žiaka na praktickom vyučovaní II zarne inávateľa zame tná ateľ pí omnc oznamuje škole
minimálne 4 krát za škol ký rok v termínoch určený h školou, ktoré zodpovedajú termínom hodnotenia
a klasifikácie žiaka za príslu né klasifikačné obdobie (štvrťročné a polročné hodnotenie a klasifikácia
žiakov).

Článok JX.
Spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania v dielni

l. pôsob finančného zabezpečenia praktického \ yučovania. ktoré a poskytuje žiakom dielni školy pod
vedením maj trov odbornej výchovy. ktorí sú zamestnancami školy, vo forme úhrady zodpovedajúcej
časti nákladov na takto poskytované praktické vyučovanie v dielni školy, je upravený v prílohe č. S.
ktorá je neoddelit ľnou súča ťou tejto zmluvy.

ČI:llluk X.
pôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania
vykonávaného na pracovisku praktického vyučovania

pod vedením majstre odbornej vý hovy, ktorí sí. zamestnancami školy

l. Spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ktoré sa poskytuje žiakom na pracovisku
praktického vyučovania pod vedením maj trov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami školy, vo



forme úhrady zodpovedajú ej ča ti nákladov na takto poskyto ané praktické učovanie na pracovisku
praktického vyučo an ia. j upra ený v prílohe č. 5. ktorá sa neoddeliteľnou účasťou tejto zmluvy.

Článok Xl.
Finančné zabezpečenie žiaka II hmotné zabezpečenie žiaka

l. Zame mávateľ poskytne žiakom. ktorými uzat oril učebnú zmluvu podľa § 19 zákona finančné
a hmotné zabezp ečenie žiaka.

2. Zamestná ateľ poskytn žiakom o obné ochranné pra ovné pomôcky ne yhnumé na ochranu zdravia
pri práci a to najmenej rozsahu, ktorý zodpovedá rozsahu poskytovania o obných a ochranných
pomôcok zamestnanco i zamestná ateľa, ktorý vykonáva povolanie. na ktoré a žiak pripravuje.

3. Zamestnávateľ zabezpečí žiakom po údenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spô obilosti žiaka
ak si to výkon praktického vJ učovania a príprava na povolanie vzhľadom na charakter povolania
vyžaduje.

-l. Zame rná ateľ po kytne žiakom. ktorí na praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu odmenu
za produktívnu prá u za podmienok dohodnutých učebnej zmlu e so žiakom a za podmieno"
určených interným predpisom zamestnávateľa. najmenej vo výške 50% minimálnej hodino ej mzdy.

5. Zamestnávate!' po k me žiakom podnikové štipendium 73 podmienok dohodnutých učebnej zmluve
o žiakom a v intcrnorn predpi: e zamestnávateľa.

6. Zamestnávate!' po skytne žiakom stra ovanie v ča. e praktického v. učovania . úlade s ustanoveniami
zákona a s interným predpi om zamestnávateľa.

7. Žiakom, ktorí budú v súvislosti S výkonom praktického vyučovania ubytovaní v školskom internáte.
zamesrnávatcľ poskytne náhradu náklado na kol. k)' internát a náhradu ce rovného za podmienok
dohodnutých so žiakom \ učebnej zmluve a \ intcrnom predpise zame tnávarcľa.

8. Základný rozsah poskytov unia hmotného a finančného zabezpe .enia žiakov je upravený v prílohe č. 6.
ktorá je neoddeliteľnou úča ťou tejto zmluvy.

Článok XI1,
pôsob účasti znme tná atel'a na záverečnej kúškc a odbornej zložke maturitnej kúške

l. Ukončovanie štúdia žiako s učebnou zmluvou sn bude uskutočňovať záverečnou skúškou a maturitnou
skúškou podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o vých ve a vzdelávaní (škol ký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpi ov (ďalej len "školský zákon") a v hlášky č. 318/2008
Z. z. o ukončo ani túdia na stredných školách \ znení neskorších predpisov.

2. Praktická čast' kúšky sa uskutoční na praco isku praktického vyučovania zamestnávateľa. Organizáciu
ukončovania štúdia zabezpečí škola v spolupráci so zamestnávateľom. Zamestná ateľ je povinný
vytvoriť prie torov é a mat riálno-te hnické podmienky na vykonanie praktickej časti skúšky na svojom
pra o isku praku '1-. ého vyučov ania,

3. Zame tnávarcľ je p vinn) písomne oznámiť 'kole najneskôr do 30. apríla skú ajúceho zástup u
zamestnávateľa. ktorý bude členom skúšobnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky
a skúšajúceho zástup u zame tnávateľa, ktor) bude lcnorn skúšobnej k 0111 isic pre záverečnú skú ku.

kú ajúci zástupca zame rnávateľa musí splňat' predpoklady určené ustanoveniami § 81 a § 8"
školského zákona.

ČlánokXm.
Spôsob zabezpečovania vzájomných práva povinností zmlu ných strán

l. Po uzatvorení tejto zrnlu y zame tnávateľ a škola zverejnia na svojich wcbových . ídlach oznámenie
o možno ti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo
v príslušnom učebnorn odbore v systéme duálneho vzdelávania podľa § 17 ods. I zákona.
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2. kola \ polupráci so zamestnávateľom V) pracuje školský vzd lávací program pre pri lušný odbor
vzdelávania. kola pri vypracov ani školského \ zdclávacicho programu zohľadňuje požiadavky
zame inávateľa týkajúce a najmä:

profilu absolventa vzdelávacieho programu,
podielu prakt ického vyučovania z c lkového počtu vyučovacích hodín za túdium,
kladby odborných predmetov odborného vzdelávania a obsahu odborného vzdelávania, ktoré

zohľadňujú vzorový učcbný plán a \ zorové u ebné OSIlOvy. ak sú pre pd lu ný odbor
vzdelávania vypracované .

. kola určí polu so L31ll tnávat rom v rám i prípravy prijímacieho konania počet žiakov na pnjauc,
ktorým zamestnávateľ bude poskytoval praktické vyučovanie v sy téme duálneho vzdelá ania. formu
prijímacej skúšky. jej obsah a rozsah podl'a vzdelávacích štandardov štátneho zdelávacieho programu
odboru zdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné
podmienky prijatia na túdium pre oba termíny prijímacieho konania v súlade s ustanoveniami
škol. kého zákona, ktoré škola l. erejní na svojom webovom sídle najneskôr do 3 l. marca kalendárneho
roka.

~. kola určí pre koordináciu praktického vyučovania II zame inavateľa teoretickým vyučovaním v škole
a na metodické usmerňovanie zarnestnan 0\ zamestnávateľa v konávajúcich praktické yučovanie
minimálne jedného pedagogického zamestnanca 'koly. Zarne tnávateľ umožní pedagogickému
zamcstnan ov i školy , ktl)r~ sa preukáže pí ornným poverením školy, vykonávať koordináciu
praktického \ yučov ania s tcorctický m 'v) učovanim \ priestoroch zodpo edajúcich pracovisku
praktického vyučovania. Zarne tná ateľ preukázateľn poučí urč eného pedagogického zame man a
školy, ktorý má povolený vstup do prie torov zamestnávateľa, o pra idlách bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci týkajúcich sa zamestnancov iných zamestnávateľov a o povinnosti zachovať
mlčanlivosť o skutočnostiach. s ktorými sa oboznámi pedagogický zamestnanec školy v rámci svojej
úča ti na praktickom \ yučovaní v priestoroch zame: tná at ra a ktorý h prezradenie by mohlo pôsobil'
zarnc tnávateľo i kodu a upozorni ho na jeho PO\ inno ť konal tak, aby tieto skutočnosti neboli
vyzradené tretej osobe, pričom je tento poverený zamestnanec školy povinný' zachovávať mlčanlivost'
aj po skončení výkonu svojej činno ti súvisia ej s praktickým vyučovaním u zamestnávateľa. V pripade.
že pedagogický zamestnanec školy poruši pokyny zamestná ateľa, povinnosť zachovávať mlčanli ost'
alebo obchodné rajom tvo zame tnávatcľa, je zamestnávateľ oprávnený odmietnuť ďalšie pôsobenie
toh 10 pedagogického zamestnanca vo vojich priestoroch a zakázať mu vstup na miesto výkonu
praktického vyučovania. Mlčanlivosť sa nevzt'ahuj na zákonom stanovené skutočnosti (ohlasovacia
povinnosť). O \ šctkých týchto kutočnosiiach je škola povinná svojho zame tnanca riadne poučiť.

5. Zamestnávateľ a škola a budú vzájomne bezodkladne informovať o všetkých náležite tiach týkajúcich
a plnenia si škol kých povinno tí žiaka s učebnou zmluvou na praktickom vyučovaní a na teoretickom

vyučo ani ako aj o zmená h organizácie praktického a teoretického vyučovania, ktoré môžu ovplyvniť
organizáciu a Ča50V) harmonogram praktického \) U 0\ ania alebo teoretického vyučovania. kola
určeným zarne tnancorn zame tnávateľa la účelom výmeny týchto informácií umožní využíval
informačný systém "koly.

6. Zamestnávateľ môže odmietnuť uvoľnenie žiaka z praktického vyučovania na akciu organizovanú
školou, ak by lO ovplyvnilo chod prevádzky zamestnávateľa alebo by to malo vplyv na kvalitu
a výsledok praktického vyučovania žiaka.

Článok XIV.
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára

1. Zmluva a uzatvára na dobu určitú do 13.05.2027
Pred uplynutím dob). na ktorú b la zmluva uzatv orená. možno zmluvu ukončil' pi ornnou v' po eďou
z dôvodov podľa čl. 'V tejto I.ITI IlI\) S V) PO\ cdnou dobou jeden mesiac.

Článok XV.
Spôsob ukončenia zmluvného vzť'ahu
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l. Zarn tnávateľ môže V) p edať zmluvu podľa § 16 od . 5 zákona ak:

a) samosprávn kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor. v ktorom zamestnávate!'
poskytuje praktické yučo an ie. triedu pn ého ročn ika podľa. 31 od . 2 zákona.

b) škola prestala splňať podmienky určené norrnativom materiálno-technického a priestorového
zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný odbor,
v ktorom zame tná atel' poskytuje praktické vyučovanie,
škola zab zpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru
alebo učebného odboru, kt?rom zarn tná atcľ poskytuje praktické yučovanie. pedagogický m
zamestnancom, ktorý ne plňa kvalifika né predpoklady podľa zákona Č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborn; ch zarne tnancoeh,

d) kola bola vyradená zo siete škôl lo en kej republiky alebo
e) škola opakovane porušuje svoje povinnosti vyplý ajúee zo zmluvy.

2. kola môže vypovedať lll11uVII podľa § 16 ods. 6 zákona ak:

a) zriaďovateľ školy rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej koly na iný typ strednej
odbornej školy,

b) zanikla spôsobilosť zam inávateľa pod ro § 15 ods. I pi m. a) zákona a zamestnávateľ nepožiadal
o opakované overenie spô obilosti zarne tnávateľa podľa zákona.

c) zanikla spo obilo ť zamestnávate ra podľa § 15 ods. I písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo
štvrtého bodu zákona alebo

cl) zamestnávate!' opakovane porušuje voje povinno ti vyplývajúce zo zmluvy.

3. Práva a povinno ti 70 zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.

Článok XV(.
Doručovanie

l. Doručením a rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou. ktorej bola adrese aná, Za del; doručenia
písomno ti prostrední t\ om p ty zasielanej ako doporu ená zá ielka doruč nkou a po ažuje taki to
dell:

a) v ktorom láto zrn luvná strana ju odoprela prijat.
b) v ktorom 'a do tala do dispozi "nej féry adresáta (l. j. kedy amal možno r' oboznámiť

so zá iclkou),
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, "adresát a odsťahoval".

.adrc ÍlI je neznámy" alebo iná p známka. ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručitcľno ľ ul ielky.

2. Pi omno ti doručované pro rrcdníctvorn faxu a považujú za doručené dňom doručenia u edenýrn na
vytlačenej práv o ich úspešnom odoslaní. Y prípade emailovej komunikácie a po ažuje písomno ť
za doručenú v deň Ú 'pe ného odo lania cmailovej právy na určenú emailovúadresu.ajkeďsaadre:.at

obsahom crnailovcj správy neoboznámil.

3. Zmluvné trany sú po inné na zájom i oznámit' zmenu adresy na doručovanie, čísla faxu a
elektronickej ad re 'Y e-mail) v lehote do 14 kalendárnych dní od ich zmeny. Ak zamestnávateľ alebo
škola v stanovenej lehote druhú stranu O zmene neinformuje. považuje sa doručenie pi omnosti za riadne
vykonané na poslednú známu adresu.

Článol xvu.
Záverečné u tanovcnia

l. Zmluva nadobúda platnosť cl tt innosť dňom podpisu zmluvy oboma zrnlu nými .tranami.

") Prípadné zmeny zmluvy a zmeny prílohy Č. 5 sa vyhotovujú vo forme riadne očislovaných písomných
dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými tranarni. Zmluvné trany sa dohodli. 'lc
prílohy č. l, 2, 3, 4, a 6 nie je potrebné meniť formou dodatkov k tejto zmluve a budú menené lak. LC
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škola vypracuje znenie príloh najneskôr do 31.8. aktuálneho kalendárneho roka alebo v iných
dohodnutých termínoch a takto zmenené prílohy č. L 2, 3. 4 a 6 doručí zamestnávateľo i. Prílohy č. l,
2.3.4 a 6 a stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy momente doručenia zarne tnávateľovi.

3. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona. zákona o výchove
a vzdelávaní. zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Obchodného zákonníka
a ostatných súvi iacich právnych predpisov v ich platnom znení. Sporné otázky týkajúce sa predmetu
tejto zmluv} zniknuté počas realizácie praktického yučovania a teoretického vyučovania v zmysle
tejto zmluvy a v úvi losti s nimi, budú riešiť iba zá tupcovia zmlu ných strán na to poverení zo strany
riaditeľa škol) a štatutára zamestnávateľa .

4. Zmluv a je Y~ hotovcná \ dvoch rovnopi och. po jednom pre zamestnávateľa a školu.

5. Zmluvné strany V) hlasujú. LC si tuto zmluvu prečítali. jej obsahu porozumeli. považujú ju za dostatočne
jasnú, určitú a zrozumiteľnú. neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. pričom
na znak toho, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, túto podpisujú.

V Galante. dňa: II .l ,t_,.Lv 
Galante, dňa:

Strcdffll odborna šk6Tä C 1111 á
Miiszaki zakkôzépi kola

Ing. Beáta Kissová
riaditeľka školy

Leoš Šimunek
majiteľ firmy Leoš Šimunek

Prílohy:

l. Počet žiakov l. ročníka a zoznam žiakov školy, s ktorými zamestnávatel' uzatvoril učebnú zmluvu a ktorým
bude zamestnávateľ po k) tovar' praktické vyučovanie.

2. Počet a zoznam maj trov odbornej ýchovy. ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením
ktorých budú žiaci vykonáv ar praktické vyučovanie II zamc: tnávatcľa. Počet a zoznam majstrov odbornej
výchovy, ktorí ú zamestnancami školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykoná at' praktické vyučovanie
II zamestnávateľa. Počet a zoznam hla ných inštruktorov a in štruktorov pod vedením ktorých budú žiaci
vykonávať praktické vyuč ovanie II zamestnávateľa.

3. Ča o Ý harmonozram praktického v_ učo ania.
4. Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre účasť hla ného inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a

hodnotení žiaka.
5. pôsob finančného zabezpečenia ča ti praktického vyučovania. ktorá sa bude po dohode zmlu ných strán

vykonávať v dielni koly, Spô ob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, ktorí su
zamestnancami kol) a pod vedením ktorých bude zamestnávateľ vykonávať praktické vyučovanie na
pracovisku praktického vyučo ania.

6. Finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov.
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