
Zmluva Č. 011 DV/2019 
o duálnom vzdelávaní

uzatvorená podl'a § 16 zákona Č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zákon")

Zmluvné strany:

Škola:
so sídlom:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
banka:
číslo účtu:
zriaďovacia listina: vydaná ...
(ďalej len .. Skola") 

Stredná odborná škola technická - Mňszaki Szakkôzéplskola
Esterházyovcov 71_/10 924 34 Galanta
Ing. Beáta Kissová, riaditel'ka školy
158984
2021009265 I SK 2021009265
štátna pokladnica
70000495316/8180
V Trnave. dňa: 01.07. 2002

a

Zamestnávateľ:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
mč:
banka:
číslo účtu:

MAJTEX - DfESEL
Esterházyovcov 1554/27, 924 O 1 Galanta
Zuzana Petrovičová
46458336

K 2023j90479
Prima banka Slo ensko, a.

K 673100 0000 0042 10282809
zapísaný v obchodnom registri..... vedenom pri Okre nom úde Trnava, odd. Sro. vložka č.28539ľT
registrácia: 14.12.20 II
regi tračné číslo osvedčenia pre ~ DV: 695/ DV ISOPK!20 19
(ďalej len .. zamestnávateľ'ry

Člállok l.
Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie na svoje
náklady a zodpovednosť a záväzok koly po kytovať žiakom teoretické vyučovanie a organizovať
a koordinovať odborné zdelávanie a prípra u žiak v systéme duálneho vzdelávania.

Článok ll.
Odbor vzdelá anla,

v ktorom sa bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

l. Zamestnávate l' bude poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie v odboroch vzdelávania, ktoré sú
uvedené v osvedčení o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania (d alej len "osvedčenie"):

Š dii , lbtu IJny oc or

Kód Názov Stupeň Doklad !
Forma nížka o zí kanom Iodboru odboru
štúdia štúdia dosiahnutého vzdelaní/odbornejštúdia štúdia vzdelávania kvalifikácii

úplné stredné vysvedčenie
2495 K all totron i k denná 4 roky odborné o maturitnej

vzdelanie skúške/výučný list



Učebný odbor

Kód ázov DokJad
Forma Dížka o získanomodboru odboru štúdia štúdia I vzdelaní/odbornej ištúdia štúdia vzdelávania kvalifikácii I

2487 H I autoopravár
tredné vysvedčenie

denná 3 rok)' odborné o záver . nejOl , - mechanik
I vzdelanie I skúške/výučný list

") ýchovu a vzdelá an ie žiakov v raz ahu praktick 'ho vyučovania II zame tnávareľa a teoretického
\) učovania v škole budú zmluv né strany po sk rovať žiakom v systéme duálneho vzdelávania podľa
škol. kých vzdelá acich programov pre príslušný študijn)! odbor a uč bný odbor uvedený bode I tohto
článku zmluv)'. kola poskytne zame tnávateľovi jednom vyhotovení príslušn' 'kol k' vzdelávacie
program) v tla- nej verzii ajedenkrát formou emailu na adr su galtroncx(@majtex.sk vo formáte PDF
najne kôl' do kon a augusta pr d začiatkom poskytovania praktického vyučovania a následne pri zmene
_ kolského vzdelávacieho programu vžd)' do konca augu ta pd lu ného kalendárneho roka. v ktorom bola
zmena schválená.

Článok IlI.
Forma praktického vyučovania

l. Praktické vyučovanie bude zamesrnávarel' poskyto aľ jednotlivých odboroch štúdia f rmou:

tudijný odbor
I Kód odboru ázov odboru štúdia Forma praktického vyučovaniaštúdia
I 2495 K aurotronik odbornývýc"ik

Učebný odbor
Kód odboru

štúdia Názov odboru štúdia Forma praktického vyučovania

2487 H Ol autoo ravár - mechanik odborn' vv vik

Článok l .
Počet žiakov

l. Zamestnávateľ bude na pracovit ku praktického vyučovania v súlade s osvedčením poskytovať praktické
vyučo anie v j den vyu ovací d ň praktické vyučovanie pre nasledovn)' maximálny počet žiakov:

l

I l Maximáln počet žia kovKód odboru štúdia Názov odboru štúdia vleden vyučovací deň
2495 K I autotronik I O

I 2487 II Ol I autooj>ľavár - Illť!(;_hanik l 6

i Počet žiakov prvého ročníka príslušn 'ho škol kého roka, ktorým bude zamestnávat ľ poskytovať
praktické vyučovanie a zoznam žiakov, ktorými zamestnávateľ uzatvoril učebnú zmluv LI a ktorým
bude zamestnávate!' poskytovat praktické vyučovanie v jednotlivých ročníkoch štúdia v príslušnom
školskom roku je uveden' \ prílohe č. l, ktorá je neoddeliteľnou účasťou tejto zmluvy

Článok V.
Miesto ýkonu praktického vyučovania a jeho rozsah

1. Mi Stam výkonu praktického vyučovania je pracovi ko praktického vyučovania. ktorým je organizačná
úča ť zame mávateľa alebo in)' prie tor, ku ktorému má zamestnávateľ vla stnicke prá o alebo užívacie

právo. Praktické vyučovanie môže zamestnávateľ po kytovať žiakom aj na pracovisku praktického
\ yučovania. ku ktorému má \ la tníck právo alebo užívacie právo organizácia. v ktorej sú združení



viacerí zamestnávatelia. Miesto výkonu praktického vyučovania ajeho rozsah sú uvedené v prílohe č.
2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

-, Praktické vyučovanie môže zame tnávateľ po kyto ať žiakom aj v dielni škol) alebo u iného
zamestnávateľa. ak počet v učo a ích hodín praktického \I_ učovania vykonávaného v dielni alebo
u in 'ho zmluv n 'ho zam tná au ra, nepr kročí \ di Ini 50 % a u in 'ho zamestnávateľa 50 % z
celkového počtu hodín prakti kého v.u ovania žiaka po a el ~ dlžky túdia ziaka. Za me tnávateľ
pi omne oznámi zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka a žiaka i výkon praktického vyučovania
v škole alebo u iného zame tnávateľa, pô ob organizá ic a ča 0\)' harmonogram praku kého
\ ) učovan ia.

3. Ak to vyžaduj charakter povolania, na ktoré a ži k v prí lušnorn odbor štúdia pripravuje. môže sa
odborný \ Ý vik do a ne V) konávať aj na inom mi ste výkonu produktívnej prá e určen 111
zamestnávateľom. Pri zmene mie la 'konu praktického vyučovania je zamestnávateľ povinný
zabezpečiť bezpečnost a ochranu zdravia pri práci žiaka podľa § 25 ods. S zákona. Iné mi sto výkonu
praktického ) učovania preukázat ľne oznamuje zarn tnávateľ zákonnému zástupcovi neplnoletého
žiaka a žiakovi spôsobom uvedeným o vnútornom poriadku pracoviska praktického vyu ovania.

~. Odborn)' _' vik bude zamestnávateľ poskyto ať \ roz ahu u edenom v učebných osnov á h pr dm tu
odborn)' ýcv ik v škol kom vzdelávacom programe pr príslušný odbor vzdelávania, v ktorom a žiak
pripravuje a podľa zmluvnými stranami dohodnutej organizácie praktického vyučovania v jednotlivých
vyučovacích mesiaco h.

Článok VI.
Počet majstrov odbornej výchovy, hlavných inštruktorov a inštruktorov

l. Odborný V~i \ i bude zamestnávateľ ) konávať pod ved n im majstra odbornej v ýchovy, inštruktora a
hla ného inštruktora.

.., Počet a zoznam majstrov odbornej ýchovy, ktorí sú zarn tnancami zamestnávateľa. a pod vedením
ktorých budú žiaci vykonáva!" prakti ké vyu ovanie u zamestnávateľa v rozsahu m no. pri ezvisko
a dátum narodenia, jt;; uvedený \ prílohe Č. 3. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Počet a zoznam maj trov odbornej výchovy. ktorí li Z811lC tnancami koly. a pod vedením ktorých budú
žiaci vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
je uvedený v príloh č.3 ktorá je neoddeliteľnou súča ťou tejto zmluvy.

4. Počet a zoznam hla ných inštruktorov a inštruktorov, pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať
praktické vyučovanie u zamestnávateľa v roz ahu meno, priezvisko a dátum narodenia, je uv edený
\ prílohe č. 3. ktorá je neoddelit ľnou účasťou tejto zmluvy.

Článok VIL
Ča ový harmonogram praktického vyučo ania

!. Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ po .kytovať podľa časového harmonogramu praktického
vyučovania v súlade II tanov nou organizáciou výchovy a vzdelávania stredných 'kolá h.

kola a zamestnávateľ najneskôr do 31.8. kalendárneho roka pred začiatkom školského roka
spracujú časový harmonogram praktického vyučovania, Zamestnávate!' zapracuje náv rh ča ového
harmonogramu praktického V) učovania do vnútorn 'ho poriadku pra 0\ iska praktí k 'ho ") učovania
zamestnáx ateľa v úlade . 21 od . 6 zákona.

3. Praktické yu ovanie bude zamestná ateľ po kytovať podľa rozvrhu vyučovacích hodín pracovaného
školou v spoluprá i o zame tnávateľorn. Roz rh v učovaclch hodín zverejní kola vo svojich
priestoroch a na svojom webovom sídle. Rozvrh vyučovacích hodín škola poskytne zamestnávateľovi
formou ernailu na adresu galtronex/(ťl11aitcx.~ najneskôr do 1.9.prí lušn 'ho školského roku. Rozvrh
\ yučovacich hodín ob ahuje zaradenie a poradie yučovacích predmetov na jednotlivé vyuč 0\ aci dni
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v kalendárnom týždni. Rozvrh vyučovacích hodín môže byť rozpí aný na párny a nepárny kalendárny
týždeň amostatne. Harmonogram triedania dní teoretického vyučovania a praktického yučovania je
uvedený v kolskorn vzdelávacom programe.

Článok VIII.
Spôsob účasti hlavného inštruktora, inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka

1. Prospech žiaka v predmete odborný výcvik. ktorý zodpovedá forme praktického vyučovania. a
klasifikuje stupňami: 1 - výborný, 2 - hválitebný.B - dobrý, 4 - dostatočný, 5 - nedostatočný.

Hla n: inštruktor alebo inštruktor praktického vyučovania spracováva hodnotiaci list žiaka ako podklad
pre ú asť hlav ného in truktora alebo inštruktora na kla ifikácii a hodnotení žiaka, ktor) je uvedený
v prílohe Č. 4. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Príloha Č. 4 obsahuj aj iné vzory
dokumentácie k praktickérnu vyučo aniu. ktorá podľa dohod)' zmluvných strán môže byť používaná
\ rám i plnenia zmluvy alebo nahradená inou formou dokumentácie.

"l

.1. Klasifikáciu prospechu žiaka. ktorý \ ykonáva praktické V) učovanie pod \ edením hlavného inštruktora
alebo inštruktora, vykonáva na základe podkladov a ďalších informácií od hlavného inštruktora alebo
inštruktora určený majster odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom zamestnávate ra. alebo majster
odbornej výchovy, ktorého určil riaditel' 'koly podľa OS 9 ods. 3 zákona. ak zamestnávate!' nezamestnáva
pedagogickéhozamestnanca.

4. K lasifikáciu žiaka na praktickom vyučo ani u zamestnávateľa zamestnávate!' písomne oznamuje kole
minimálne 4 krát za kol k} rok v termínoch určených školou, ktoré zodpovedajú termínom hodnotenia
a klasifikácie žiaka za príslušné klasifikačné obdobie (štvrťročné a polročné hodnotenie a klasifikácia
žiakov).

Článok IX.
Spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania v dielni

i . Spôsob finančného zabezpečenia prakti kého vyučovania. ktoré sa po kytuje žiakom v dielni školy pod
vedením maj trov odbornej v 'tchov)', ktorí sú zame man arni "koly. vo forme úhrady zodpov dajúcej
časti nákladov na takto poskytované praktické vyučovanie \' dielni škol)'. je upravený v príloh Č. 5.
ktorá je neoddeliteľnou úča ťou t jto zmluvy.

Článok X.
Spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania

vykonávaného na pracovisku praktického vyučovania
pod vedením majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami školy

l. Spôsob finančného zabezpečen ia praktického vyučovan ia, ktoré a poskytuje žiakom na pracov i ku
praktického vyučovania pod \ edením majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami koly, vo
forme úhrady zodpovedaj úcej časti nákladov na takto posky tované praktí ké vyučovanie na pracov i ku
praktického vyučovania.je upravený v prílohe Č. 5. ktorá a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok Xl.
Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka

l. Zamestnávate!' poskytne žiakom, ktorými uzatvoril učebnú zmluvu podľa ] 19 zákona finančné
:.1 hmotné zab zpečenie žiaka.
Zame rnávareľ poskytne žiakom o obné ochranné pracox né pomôcky nexyhnutné na ochranu zdravia
pri práci a to najmenej \ rozsahu. ktor) zodpovedá rozsahu poskytovania osobných a ochranných
pomôcok zame rnancovi zamestnávateľa. ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje.
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3. Zame rnávatcľ zabezpečí žiakom posúdenie zdravotnej, zmyslovej a p ychologickej spôsobilo ti žiaka
ak si to výkon prakti kého učovania a priprava na povolanie vzhľadom na charakter povolania
\ yžaduj .

-1. Zame .tnávaicľ po .kytne žiakom, ktorí na praktickom vyučox all í vykonávaj II produktix IlU prácu odmenu
za produktívnu prácu za podmienok d hodnutých \- učebnej zmluve ::;0 žiakom a za podmienok
l rčených interným predpisom zarnestnávat ra, najmenej vo výške 50% minimáln j hodinovej mzdy.
Zamestnávateľ poskytne žiakom podnikové štipendium za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve
o žiakom a v internom predpi e zame tnávareľa,

6, Zamestnávateľ po kytne žiakom stra o anie v čase praktického vyučovania úlade ustanoveniami
zákona a s interným predpisom zarne tná atel'a.

t . Žiakom. ktorí budú v úvislosti s výkonom praktického vyučovania ubytovaní v školskom internáte,
zamestnávateľ po kytne náhradu náklado na škol ký internát a náhradu ce tovného za podmi nok
dohodnutých so žiakom v učebnej zmluve a v internom predpise zamestnávate ra.

8. Základný rozsah poskytovania hmotného a finančného zabezpečenia žiakov je upravený v prílohe č. 6,
ktorá je neoddeliteľnou účas ľou tejto zmluvy.

Článok XII.
Spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške a odbornej zložke maturitnej skúške

l. Ukončovanie : túdia žiakov s učebnou zmluvou sa bude uskutočňovať záverečnou skúškou a maturitnou
skúškou podľa zákona č, 245/2008 Z. z. o výchove a 'vzdelávaní (škol 'ký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení ne korši h predpi o (ďalej len ..školsk)' zákon") a vvhlá ky č. 31812008 
Z. z. o uk nčox aní štúdia na tredných kolách v znení ne koršich predpisov.

1 Praktická ča ť skúšky sa u kutoční na pracovisku prakti kého . učo ania zame tnávateľa. Organizáciu
ukončovania štúdia zabezpečí kola v spolupráci -o zamestnávateľom. Zamestnávateľ je PO\ inný
vytvoriť priestorové a materiálno-te hnické podmienky na vykonanie praktickej časti skúšky na svojom
pracovisku praktického vyučovania,

.J. Zamestnávateľ je po inný písomne oznámiť škole najne kôr do 30. apríla skúšajúceho zá tupcu
zamestnávateľa. ktor)' bude členom kúšobnej k mi ie pre odbornú zložku maturitnej skúšky
a skúšajú ho zá tup II zame tnávateľa, ktorý bude členom skúšobnej komisie pre záverečnú kúšku.
Skúšajúci zá rupca zamestná areľa musí splňať predpoklady určené ustanov eniarni S 81 a ~ 83
školského zákona.

Článok xru.
Spôsob zabezpečovania vzájomných práva povinností zmluvných strán

l. Po uzatvorení tejto zmluvy zarn stnávateľ a škola zverejnia na svojich webových sídlach oznám nie
o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu príslušnom študijnom odbore alebo
v príslušnom u ebnorn odbor \ sy téme duálneho vzd lávania podľa .. 17 ods. 1 zákona.

kola v spolupráci so zarne rnávateľom vypracuje školsk' vzdelávací program pr príslušný odbor
vzdelávania. Skola pri vypracovaní školského vzdelávacieho programu zohľadňuje požiadavky
zamestnávateľa týkajú e a najmä:

profilu absolventa vzdelá acieho programu,
podielu praktick 'ho vyu ovania z celkového po ILI vyučovacich hodín za štúdium,
skladb) odborných predmeto odborného vzdelá ania a ob ahu odborného vzdelávania. ktoré
zohľadňujú vzorový učebný plán a vzor vé ti ebné osnovy. ak sú pre príslušný o bor
vzdelávania vypracované.

3. Škola určí spolu o zamestnávateľom v rámci príprav) prij imacieho konania počet žiakov na prijatie,
ktorým zames tnávateľ bude poskytovať praktické vyučox anie v systém duálneho vzdelá ania. formu
prij ímacej skú šky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspe ll' vykonanie skúšky a ostatné
podmienk) prijatia na túdiurn pre oba termíny prijímacieho konania v .úlade :, ustanov eniami
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školského zákona, ktoré škola z erejní na svojom wcbovom ídle najn skôr do 3\. mar a kalendárneho
roka.

4. Skola určí pre koordináciu prakti kého vyučovan ia u zarne stnávateľa teoreti kým vyučovaním v škole
a na melodické II merňovani zame tnancov zarne tnávateľa vykonávajúci h praktické vyučovani
minimálne jedného p dagogického zame tnan 'a koly. Zam tnávateľ umožní p dagogi kému
zamestnancov i koly. ktorý a preukáže písomným poverením školy, vykonávať koordináciu
praktického vyu ovan ia teor tickv rn vyučovaním priestoroch zodpovedajú ich pracov isku
praktického v~ učovania. Zarne tnávateľ preukázateľne poučí určeného pedagogického zame inanca
školy. ktor} má povolený v rup do prie toro zame tnávateľa, o pravidlách bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci týkajúcich sa zamestnancov iných zamestnávateľov a o povinnosti zachovať
mlčanlivo ť o skutočnostiach .. ktorými sa oboznámi pedagogi k) zarnc tnanec škol) \ rámci svojej
účasti na praktí kom vyu ovaní v prie toroch zame iná areľa a ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť
zamestnávat ľovi škodu a upozorní ho na jeho povinno ľ konať tak, aby tieto skuto nosti neboli
vyzradené tr tej o obe pričom je t mo poverený zame tnanec koly povinný zacho ávať mlčanlivo t'
aj po k nčení výkonu voj j inno ti úvisiacej prakti k; m vyUČO\ aním u zarne tnávateľa. V prípade.
že pedagogický zarnestnane škol} poruší pokyny zame rnávateľa. povinnosť za hovavať mlčanlivosť
alebo obchodné tajomstvo zamestnávateľa, je zamestnávate!' oprávnený odmietnuť ďalšie pôsobenie
\OhIO pedagogického zamc man a vo vojich priestoroch a zakázať mu vstup na miesto výkonu
praktického V) učovania. Mlčanlivosť a nex zťahujc na zákonom stanov 'né skutočne ti (ohla ovacia
povinnosť). O vš . tkých týchto skutočnostiach je škola povinná vojho zamestnanca riadn poučiť.

Zamestnávateľ a škola a budú zájomne bezodkladne informovať o všetký h náležit stiach týkajúcich
sa plnenia i školsk' ch povinností žiaka s učebnou zmluvou na praktickom vyučovaní a na teoretickom
vyučovaní ako aj o zmenách organizácie praktického a teoretického vyučovania. ktoré môžu ovplyvniť
organizáciu a časový harmonogram praktického vyučovania alebo teoretického vyučovania .• kola
ur enýrn zarnc tnan om zamestnávateľa za ll' elorn \ ýmeny týchto informáci í umožní \)- užívať
informačný ystém školy.

6. 7.am srnávareľ môže odmietnuť uvoľneni žiaka z praktického vyučovania na akciu organizovanú
školou. ak by to o ply nilo chod prevádzk zarne tnávateľa alebo by to malo \ plyv na kvalitu
a \. ýsledok prakti kého v učo ania žiaka,

Článok XIV.
Doba, oa ktorú sa zmluva uzatvára

r.
')

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 22.7.2026
Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. možno zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou
z dôvodov podľa čl. X tejto zmluv)' s ýpovednou dobou jeden mesiac.

Článok XV.
pôsob ukončenia zmluvného vzťahu

l. Lame máv ateľ môže V) po edať zmluvu podľa " 16 od . 5 zákona ak:

a) samosprávny kraj II určí pre študijný odbor alebo pre učebn)' odbor, \ ktorom zam srnávateľ
po kytuje praktické vyuč ovani . triedu prvého ro nika podľa S 31 ods. 2 zákona,

b) škola prestala splnať podmienk určené ncrrnativom materiálno-te hnického a priestorového
zabezpeč nia alebo tárnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebn) odbor.

ktorom zame tnávat r poskytuje praktické vyu ovan ie.
c) škola zab zp uj r or tické vyučovanie odborného vyučova ieho predmetu študijn 'ho odboru

alebo učebného odboru, \ ktorom zarne tnávateľ po kytujc praktické \> yuč ovanie. p dagogickým
zamestnancom. ktor)' nesplňa k alifikačné predp klady podľa zákona Č. 31712009 Z. Lo o
pedagogický h zamestnancoch a odborných zamestnancoch,

d) škola bola vyradená zo siete škôl, lovenskej republiky alebo
e) škola opakovane porušuje svoje povinnosti vypi: ajúce zo zmluvy.

') Skola môže v~ povedal' zmluvu podľa' 16 od .6 zákona ak:
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a) zriaďovateľ koly rozhodol o zmene typu pri rušnej strednej odbornej školy na iný typ trednej
odbornej škol),

b) zanikla pôsobilosť zamestnávate ra podľa § 15 ods. I písm. a) zákona a zamestnávateľ nepožiadal
o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa zákona,

c) zanikla spôsobilosť zame tnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu. druhého bodu alebo
štvrtého bodu zákona alebo

d) zamestnávateľ opako ane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

3. Práva a povinnosti zo zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej stran).

Čhlllok XVI.
Doručovanie

l. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou. ktorej bola adresox aná. Za deň doručenia
písomnosti pr rrednícrvom po ty za ielanej ako doporu čcná zá ielka . doručenkou čl považuje taki to
deň:

a) I ktorom táto zmluvná strana ju odoprel a prijať.
b) v ktorom sa do tala do di pozičnej sféry adresáta (l. j. k dy a mal možnosť oboznámiť

s zásielkou),
c) v ktorý bola na nej zame tnancorn pošty vyznačená poznámka, .adresát sa odsťahoval",

.,adresát je n známy" alebo iná poznámka, ktorá podľa po "to ého poriadku znam ná
ncdoručiteľno ť zásielky.

Písomnosti doruč ované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené dňom doručenia uvedeným na
vytlačenej správ o ich úspešnom odoslaní. V prípade emailovej komunikácie sa považuje písomnosť
za doručenú v deň úspešného odoslania emailovej správ)' na určenú ernailovú adre u, aj k ď a adre át
s obsahom emailovej správy neoboznámil.

~
J. Zmluvné strany sú povinné navzáj 111 i oznámiť zmenu adresy na doručovanie, čísla faxu a

elektronickej adre y (e-mail) v lehote do 14 kalendárnych dní od ich zm ny. Ak zamestnávateľ alebo
škola v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje. považuje sa doručenie pi omno tí za riadne
vykonané na po lednú známu adresu.

Článok XVI1.
Záverečné ustanovenia.

l. Zmlu a nadobúda platnosť a účinno ť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými rranarni.

Prípadné zmeny zmluvy a zmeny prílohy Č. 5 sa vyhotovujú vo forme riadne oč islovaných písomných
dodatkov. ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmluvné tran) a dohodli, že
prílohy Č. 1,2,3,4, a 6 nie je potrebné meniť formou dodatkov k tejto zmluv a budú menené tak. že
škola vypra uje znenie príloh najneskôr do 31.8. aktuálneho kalendárneho roka alebo v iných
dohodnutých termínoch a takto zmenené prílohy č. 1,2, 3,4 a 6 doručí zamestnávateľovi. Prílohy Č. l.
2.3,4 a 6 sa stávajú neoddeliteľnou úča ťou zmluvy v momente doruč nia zamestnávateľovi.

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, Ob hodného zákonníka
a ostatných úvisia ich právnych predpi ov \ ich platnom znení. Sporné otázky týkajúce a predmetu
tejto zmluv)' vzniknuté počas realizácie prakti kého \) učov ania at oretického \ yučovania v zmysle
tejto zmluvy a v .úvislo ti s nimi, budú riešiť iba zástupcovia zmluvných strán na 10 poverení zo strany
riaditeľa školy a štatutára zame tnávateľa.

·L Zrnlu a je vyhotovená \ d och rovnopisoch, po jednom pre zamestnávateľa a školu.
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Zmluvné trany vyhla ujú. ze i túto zmluvu prečítali,jej ob ahu porozum IL považujú ju za do tatočn
jasnú. určitú a zrozumiteľnú. neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. pričom
na Inak toho, ie táto zmluva zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli. tÚ10 podpi ujú.

Y Galante. dňa: 13.09.2019 Galante. dňa: 13.09.2019

Prílohy:

l. Počet žiakov). ročníka a zoznam žiako "koly. s ktorými zamestnávate!" uzatvoril učebnú zmluvu a ktorým
bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie.

_, Počet a zoznam majstre odbornej výchovy. ktorí sú zamestnan arni zam srnáv ateľa a pod vedením
ktorých bu lú žiaci \ ykonávať praktick' vyučovanie II zame rnávareľa, Počet a zoznam majstrov odbornej
\')' hovy. ktorí sú zame tnancami školy a p dedením ktor) h budú žiaci \)' konáv ať praktické vyli ovanie
II zamestnávateľa. Počet a zoznam hlavných inštruktorov a inštruktorov pod v d ním ktorých budú žiaci
vykonávať prakri 'kč vyučovani u zame tnávateľa,

3. Ca o )' harmonogram praktí k 'ho \ yu o an ia.
4. Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre účasť hlavného inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a

hodnotení žiaka.
5 .. pôsob finančného fab zpečenia ča ti praktického vyučovania. ktora sa bude po dohode zmluvných strán

Vy konáv ať "di In i školy. 'pôsob finančného zabezpečen ia majstrov odbornej v~ hovy. ktorí sú
zamestnancami "kol) a pod v d ním ktorý II bude zam rnávat r vykonávať prakticke vyučovani na
pracovisku praktického vyučovania,

6. Finančné zabezpečenie žiako a hmotné zabezp čeni žiakov.
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