
 

 

 

ZMLUVA 
o poskytovaní odbornej praxe  

podľa § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „ zmluva“) 
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 
adresa: Zochova 9, 811 03 Bratislava 
Zastupuje: Ing. Milan Ferenčík, riaditeľ 
IČO: 3077 5353 
DIČ: 2020814620 
Kontakt: office@zochova.sk, ����  +4212 59200915, ����  02 59200917, ���� 02 59200911 
(ďalej len „SPŠE Zochova “) 
 

Názov organizácie:       

Sídlo:   

Zastupuje:  

IČO:  

DIČ:  

Kontakt:  

 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1. Praktické vyučovanie žiakov sa organizuje podľa § 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako odborná prax pod vedením 
učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. 

2. Odborná prax je organizovaný proces poskytujúci žiakom SPŠE Zochova nácvik a 
upevňovanie praktických zručností, schopností a návykov nevyhnutných na výkon odborných 
činností v niektorej z oblastí: počítačové systémy a počítačová grafika, telekomunikačná 
technika, silnoprúdové zariadenia a príbuzné odbory. 

3. Zamestnávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, iná ako stredná priemyselná škola, 
ktorej predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore, v ktorom žiakovi 
poskytuje praktické vyučovanie. 

4. Žiak vykonáva na odbornej praxi cvičnú prácu alebo produktívnu prácu. 

5. Žiak SPŠE Zochova  vykonáva cvičné práce nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania 
služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich odborným činnostiam 
v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v oblasti prípravy na povolanie „počítačové 

systémy a počítačová grafika, telekomunikačná technika, silnoprúdové zariadenia “. 
6. Žiak vykonáva produktívne práce zhotovovaním výrobkov, poskytovaním služieb alebo 

vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich odborným činnostiam v študijnom odbore 



 

 

 

2675 M elektrotechnika v oblasti prípravy na povolanie „počítačové systémy a počítačová 

grafika, telekomunikačná technika, silnoprúdové zariadenia “. 

7. Odborná prax žiakov je bezplatná. 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie odbornej praxe žiakov II. a III. ročníka SPŠE Zochova  

na pracoviskách poskytovateľa.  

 
ŽIAK:  

meno a priezvisko žiaka:  
ročník/trieda:  
adresa(PSČ, mesto, ulica):  
zákonný zástupca (meno a priezvisko):  
tel.:  

 

    

Článok 3 
Rozsah odbornej praxe 

 

1. Odborná prax  žiakov sa uskutoční súvisle v období dvoch kalendárnych týždňov. 

      Termín praxe: 22.05. – 02.06.2017 

 Denný rozsah odbornej praxe žiakov je 6 hodín, pričom začiatok pracovnej zmeny určí 
zamestnávateľ najskôr o 8.00 h. 

2. Zamestnávateľ poskytne žiakom prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. 
 
 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti zamestnávateľa 

 

1. Zamestnávateľ zabezpečí v období podľa článku 3.1 zmluvy odbornú prax žiakov na 
pracovisku (ulica, číslo domu, mesto): 

 

2. Zamestnávateľ má právo zabezpečovať odbornú prax žiakov aj mimo uvedeného pracoviska 
(napr. v teréne, na vysunutom pracovisku, u zákazníka a pod.). 

3. Zamestnávateľ má právo uvoľniť žiaka z odbornej praxe len na základe žiadosti SPŠE Zochova   

4. Zamestnávateľ je povinný: 



 

 

 

a) oboznámiť žiaka s organizačnou štruktúrou, firemnou kultúrou a celkovou činnosťou 
organizácie v súlade s jej internými predpismi, 

b) zabezpečiť školenie žiakov z oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hygieny práce 
a protipožiarnej ochrany v rozsahu stanovenom Zákonníkom práce na začiatku prvého dňa 
odbornej praxe žiakov, 

c) poskytnúť žiakom vzhľadom na vykonávanú pracovnú činnosť potrebné osobné ochranné 
prostriedky, 

d) umožniť žiakom vykonávať dohodnutú pracovnú činnosť a poskytnúť im potrebné pracovné 
prostriedky a materiál. 

e) umožniť poverenému pedagogickému zamestnancovi SPŠE Zochova  vykonať kontrolu 
priebehu odbornej praxe žiakov. 

5. Za zamestnávateľa sú zodpovední za vedenie odbornej praxe žiakov zamestnanec - inštruktor  
(meno, funkcia, telefón, e-mail): 

 
 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti žiaka 

 
1. Žiak - účastník odbornej praxe u zamestnávateľa je povinný: 

a) absolvovať odbornú prax v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy, 
b) rešpektovať pokyny inštruktorov na pracovisku zamestnávateľa, 
c) byť primerane ustrojený podľa požiadaviek alebo charakteru pracoviska, 
d) dôsledne dodržiavať bezpečnostné, hygienické a protipožiarne predpisy na pracovisku 

zamestnávateľa. 

2. Žiak má právo použiť informácie získané počas odbornej praxe u zamestnávateľa len na účely 
vlastného vzdelávania a odbornej prípravy. 

3. Žiak je povinný vykonať odbornú prax podľa podmienok dohodnutých zmluvou a bez nároku 
na odmenu. 

 
Článok 6 

Práva a povinnosti SPŠE Zochova  
 

1. SPŠE Zochova  preukázateľne poučí žiakov pred nástupom na prax o ich povinnostiach 
podľa tejto zmluvy. 

2.   SPŠE Zochova  poverí svojich pedagogických zamestnancov vykonávať kontrolu výkonu, 
rozsahu, bezpečnosti a hygieny práce žiakov v čase vykonávania odbornej praxe 
u zamestnávateľa. 

 
 

 
 
 



 

 

 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce 
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať písomným dodatkom len na základe dohody 
zmluvných strán. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane SPŠE Zochova , 
jeden zamestnávateľ uvedený v článku 1. 

 

V Bratislave dňa:  

 

 

 

 

 

 

 

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

Zástupca organizácie 

V Bratislave dňa:  

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Milan Ferenčík 
riaditeľ 

SPŠE Zochova 9, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Zoznam žiakov SPŠE Zochova 9 na odbornej praxi na pracoviskách poskytovateľa 

P. č. Priezvisko a meno 
Dátum 

narodenia 
Číslo OP Telefón E-mail 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 


