
  D O H O D A  

  o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta   R- 10844 /2022 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  
 
Technická univerzita vo Zvolene 
Sídlo: T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 
Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor 

Osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy a zodpovedná za plnenie zmluvy:  

prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky 

IČO: 00 397 440 

DIČ: 2020474808 

Registrácia: zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ: 

PAMARCH s.r.o. 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Kresan, konateľ 

Adresa: Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra.  

IČO: 46282041.  

Registrácia:  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra vložka číslo: 29502/N, dňa 23. 7. 

2011 

(ďalej   len  ,,poskytovateľ“) 
 

            

 uzatvárajú       

podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov                                                
( ďalej len ,, Občiansky zákonník“) a súvisiacich  všeobecne záväzných právnych predpisov túto 

 

 

 

D O H O D U   

o zabezpečení a vykonaní odbornej  praxe študenta  (ďalej len ,,dohoda“) 

 

 

 

 

 

 



Čl. II. 

Predmet, účel a cieľ dohody 
 

1) Predmetom tejto dohody je zabezpečenie odbornej praxe študentov školy, uvedených v prílohách  tejto dohody, 
vykonávanej na pracovisku poskytovateľa.  

 

2) Cieľom dohody je overovanie teoretických poznatkov študenta školy a ich aplikácia v konkrétnych, praktických 
podmienkach poskytovateľa, za účelom dosiahnutia potrebnej úrovne a pripravenosti študenta na 
budúce povolanie v oblasti praktických vedomostí v študijnom programe pod dohľadom a odborným vedením 
odborných pracovníkov poskytovateľa.   

Čl. III. 
Doba,  na ktorú sa dohoda uzatvára 

 
3) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú. Odborná prax študenta bude uskutočňovaná v riadnej pracovnej dobe 
pracoviska poskytovateľa  v rozsahu 80 hodín.  

 

 

Čl. IV. 
Cena plnenia 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu tejto zmluvy je bezodplatné.  

 

Čl. V. 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

 
1) Povinnosti poskytovateľa: 

a)  zabezpečiť odbornú prax pre študenta školy, 
b) poveriť organizovaním odbornej praxe svojho zamestnanca, ktorý poskytne študentovi odbornú 

pomoc a odborné vedenie počas odbornej praxe, 
c)  pred nástupom na odbornú prax v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť každého študenta s potrebnými 
informáciami a pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platnými pre 
pracoviská a priestory poskytovateľa, najmä informáciami podľa § 7 ods. 6 písm. a) až c) zákona č. 
124/2006 Z.z., toto oboznamovanie vykoná poverený zamestnanec pracoviska poskytovateľa,  

d)  pred nástupom na odbornú prax v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov preukázateľne školiť každého študenta 
v súlade s obsahom školenia o ochrane pred požiarmi podľa § 20 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, toto školenie vykoná poverený 
zamestnanec pracoviska poskytovateľa, 

e) pri nástupe na odbornú prax oboznámiť študenta s pracovným režimom pracoviska poskytovateľa, 
jeho zaradením pri vykonávaní odbornej praxe a úlohami z toho vyplývajúcimi, 

f)  včas oboznámiť študenta s ďalšími normami, ktoré sú nevyhnutné pre výkon odbornej, praxe alebo 
prispievajú k plneniu cieľov odbornej praxe, 

g)  vytvoriť študentovi primerané podmienky, v ktorých môže efektívne napĺňať ciele a účel praxe 
definované v tejto dohode, 

h) vytvoriť priestor pre efektívne využitie študentovho vedomostného a osobnostného potenciálu 
k napĺňaniu cieľov pracoviska, 

i)  zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania študenta k obsahu a priebehu odbornej praxe. 
 

 



2)  Povinnosti študenta: 

a)  riadiť sa pokynmi osoby oprávnenej riadiť činnosť pracoviska poskytovateľa  (plne odborne 
spôsobilej) a prípadne aj pokynmi ďalších odborne spôsobilých osôb (pokiaľ k tomu budú ňou 
poverené) ; 

b) o priebehu predmetnej odbornej praxe viesť priebežne záznamy z praxe. Záznamy z praxe 
potvrdené poskytovateľom predložiť na FEE TUZVO; 

c)  rešpektovať  a dodržiavať všetky nariadenia a predpisy platné pre poskytovateľa a pre osoby 
zabezpečujúce jej činnosť, vrátane právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právnych predpisov ochrany pred požiarmi a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, s ktorými bol študent preukázateľne oboznámený;  

d)  počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia vlastného, osôb vykonávajúcich činnosť 
v sídle poskytovateľa, k poškodeniu alebo zničeniu majetku a k bezdôvodnému obohateniu;  

e)  dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone odbornej 
praxe v sídle poskytovateľa (aj po skončení študentovej odbornej praxe) podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, upravujúcich túto povinnosť; 

f)  po dobu vykonávania odbornej praxe byť primerane oblečený, podľa požiadaviek, resp. charakteru 

pracoviska. 

 

Pri výkone odbornej praxe v sídle poskytovateľa, na základe tejto dohody, má študent právo: 
 
a)  na vytvorenie takých podmienok pre výkon odbornej praxe zo strany poskytovateľa i školy , ktoré 

študentovi umožnia riadne splnenie jej účelu v zmysle čl. II. tejto dohody a platného študijného 
programu školy,  

b)  na taký priebeh odbornej praxe v sídle poskytovateľa, ktorý bude rešpektovať aj ostatné práva 
študenta vyplývajúcemu z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. (§ 70 ods. 2 zák. 
č. 131/2002 Z.  z. )  

 

3) Povinnosti  školy (objednávateľa): 

a)  oboznámiť študentov s cieľom,  účelom a ostatnými relevantnými skutočnosťami odbornej praxe, 
b)  poučiť študenta o jeho povinnostiach, ktorými bude v priebehu výkonu odbornej praxe viazaný, 
c)   v súlade s príslušnými učebnými osnovami v rámci platného študijného programu FEE TUZVO 

zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť študentov s právnymi predpisom a ostatnými predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami 
ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými 
pracovnými postupmi, s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, 
ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, so zákazom vstupovať do priestoru, 
zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo 
zdravie študentov, toto oboznamovanie vykoná poverený zamestnanec FEE TUZVO, 

d)  v prípade potreby poskytnúť podporu a konzultáciu v možných krízových situáciách, ku ktorým 
môže dôjsť v priebehu praxe, 

e)  využívať' skúsenosti študentov získané v priebehu odbornej praxe len pre potreby výučby  
   a vedy. 
        

 

 

 

 

 

 



Čl. VI. 
      Zodpovednosť za škodu 
 
1) Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vznik prípadných škôd sa riadia príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vo väzbe na druh a rozsah možnej škody na strane účastníkov 
dohody. 

2) Pri určení spôsobu a rozsahu náhrady i v ostatných otázkach zodpovednosti za škodu sa účastníci 
budú riadiť najmä ustanoveniami § 415 až § 450 Občianskeho zákonníka v platnom znení ako aj 
príslušnými ustanoveniami  súvisiacich, všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
uvedenú oblasť.  

 

      Čl. VII. 
     Ostatné dojednania 
 
1) Počas výkonu predmetnej odbornej praxe študentovi ostáva jeho právne postavenie študenta 
vysokej školy nezmenené, a to aj v oblasti ich poistenia (zdravotného, nemocenského, 
dôchodkového, a pod.), v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, a tiež v prípade 
úrazu i vo všetkých ostatných prípadoch, nakoľko táto odborná prax je podľa zákona o vysokých 
školách v platnom znení a schváleného študijného programu, súčasťou ich vysokoškolského štúdia. 
 

2) Náklady na ubytovanie, cestovné a stravné, ktoré vzniknú študentovi v súvislosti s výkonom 
odbornej praxe si študent hradí sám  

3) Účastníci tejto dohody sa zaväzujú viesť, plniť si povinnosti a zabezpečovať realizáciou dokladu 
o štúdiu – záznamník praxe. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť na vyžiadanie FEE TUZVO  v písomnej 
forme overenie súladu priebehu praxe vykazovanej v záznamníku praxe s dokumentáciou vedenou 
poskytovateľom. 

 

Čl. VIII. 
     Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto dohoda sa uzatvára v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a súvisiaci všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 

2) Právne vzťahy zmluvných touto dohodou bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi, 
uvedenými v ods. 1 tohto článku dohody.  

3) Prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť dohodou na základe vzájomného rokovania. 

4) V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto dohody je alebo sa stane neplatným či neúčinným, 
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto dohody, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany 
sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto dohode nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie 
ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 
ustanovenia neplatného či neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna 
úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5) Akékoľvek zmeny alebo  doplnenia tejto dohody možno vykonať len písomne, vo forme dodatku 
k dohode, podpísaného zástupcami oboch strán.  

6) Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží poskytovateľ a jeden 
objednávateľ.  

 

 



7) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 

V Nitre , dňa ...........................                                      Vo Zvolene, dňa: ........................... 

 

Za poskytovateľa:                                                                             Za objednávateľa:  

 

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

Ing. Ján Kresan                                                                        prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. 
       konateľ                                                                                        dekan FEE TUZVO  
  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1. K dohode o vykonaní a zabezpečení praxe študentov  č. 10844/2022  

Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 

Miesto trvalého 

bydliska 

Študijný 

program 

Termín praxe  

Blanka Slaninová   Ochrana 

a využívanie 

krajiny 

december 2022 - máj 2023 

 

            

    

       prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. 

                dekan  

 

 


