
Zmluva č. ZP-2022-01 
na výkon odbornej praxe na pracovisku organizácie 

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

 

 

Zmluvné strany: 

 

Škola: Stredná odborná škola veterinárna 

so sídlom: Drážovská 14, 950 12 Nitra 

zastúpená: RNDr. Ľuboš Černý, riaditeľ školy 

IČO: 00162370 

DIČ/IČ DPH: 2021062538 

banka: Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK51 8180 0000 0070 0030 9325 

zriaďovacia listina: vydaná Nitrianskym samosprávnym krajom 1.7.2002 

(ďalej len „Škola“) 

 

 

a 

 

Organizácia: ELBRUS - Klub zdravotne postihnutých 

so sídlom: Zimná 23, 040 01 Košice - Staré Mesto 

zastúpená: MVDr. Lucia Hájniková 

IČO: 35544708 

DIČ/IČ DPH: 2021671894 

banka: Poštová banka a.s. 

číslo účtu: SK19 6500 0000 0000 1322 9648 

registrácia: Ministerstvo vnútra pod IČO 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Organizácie poskytovať žiakom Školy odbornú 

prax  a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie, 

organizovať a koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu žiakov na pracovisku 

Organizácie. 

 

  



Článok II. 

Študijný odbor. 

v ktorom sa bude poskytovať odborná prax, 

školský vzdelávací program 

 

1. Organizácia bude poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie v nasledovných odboroch 

štúdia: 

Kód odboru 
štúdia 

Názov študijného odboru Forma 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Stupeň 
dosiahnutého 
vzdelania 

Doklad 
o získanom 
vzdelaní 

      

4336 M Veteinárne zdravotníctvo 
a hygiena 

denná 4.r. USOV MS 

      
 

2. Výchovu a vzdelávanie žiakov v rozsahu praktického vyučovania v Organizácii a teoretického 

vyučovania v Škole budú zmluvné strany poskytovať žiakom podľa školského vzdelávacieho 

programu pre príslušný študijný odbor. 

 

Článok III. 

Počet žiakov a miesto praktického vyučovania 

 

1. Organizácia bude poskytovať odbornú prax žiakom Školy uvedeným v prílohe č. 1, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Organizácia bude poskytovať na svojom pracovisku 

vyučovanie v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v jeden vyučovací deň pre maximálne 3 žiakov na jedného 

inštruktora. 

 

2. Miestom odbornej praxe je pracovisko Organizácie alebo iný priestor, ku ktorému má 

Organizácia vlastnícke právo alebo užívacie právo. Miesto výkonu odbornej praxe je uvedené 

v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Forma praktického vyučovania 

 

1.Praktické vyučovanie bude Organizácia poskytovať v jednotlivých odboroch štúdia formou: 

  

Kód študijného 
odboru 

Názov študijného odboru Forma odbornej praxe 

   

4336 M Veteinárne zdravotníctvo a hygiena individuálna 

   
 

  



Článok V. 

Počet učiteľov odbornej praxe a inštruktorov 

 

1. Odbornú individuálnu prax bude žiak v Organizácii vykonávať pod vedením inštruktora. 

 

2. Počet a zoznam inštruktorov, ktorí sú zamestnancami Organizácie a pod vedením ktorých 

budú žiaci vykonávať odbornú prax v Organizácii, je uvedený v prílohe č. 2, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Doklad o poučení BOZP  je v dokumentácii učiteľa odbornej praxe.  

 

 

Článok VI. 

Časový harmonogram odbornej praxe 

 

1. Odbornú individuálnu prax bude Organizácia poskytovať podľa časového harmonogramu, / 

päť dní, šesť hodín denne/ odbornej praxe v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a 

vzdelávania v stredných školách podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona o odbornom vzdelávaní a 

príprave. 

 

2. Časový harmonogram a zoznam žiakov odbornej praxe je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok VII. 

Spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka 

 

1. Prospech žiaka v predmete odborná prax, ktorý zodpovedá forme praktického vyučovania 

podľa čl. IV. tejto zmluvy, sa klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – 

dostatočný, 5 – nedostatočný. 

 

2. Klasifikáciu prospechu žiaka vykonáva pedagogický zamestnanec školy. Inštruktor odbornej 

praxe, ktorý je zamestnancom Organizácie,  spracováva hodnotiaci list žiaka ako podklad pre 

klasifikáciu prospechu žiaka, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. Pedagogický zamestnanec Školy, ktorý vykonáva hodnotenie a klasifikáciu žiaka,  

  



Článok VIII. 

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka 

 

1. Organizácia môže poskytnúť žiakovi, ktorý na jeho pracovisku vykonáva odbornú prax 

osobné ochranné pracovné prostriedky podľa § 26 odsekov 2 a 3, zákona 61/2015 Z.z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a doplnení niektorých zákonov uvedené v prílohe č.4, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 

Článok IX. 

Spôsob účasti Organizácie / Stavovská organizácia/ na záverečnej skúške, odbornej zložke 

maturitnej skúšky alebo 

absolventskej skúške 

 

1. Ukončovanie výchovy a vzdelávania žiakov sa bude uskutočňovať maturitnou skúškou podľa 

§ 72 - § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov a Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Stavovská organizácia je povinná písomne oznámiť Škole najneskôr do 31. marca 

skúšajúceho zástupcu, ktorý bude členom skúšobnej komisie pre odbornú zložku maturitnej 

skúšky. Skúšajúci zástupca musí spĺňať predpoklady určené zákonom o odbornom vzdelávaní 

a ustanoveniami § 81, § 83 a § 84 školského zákona v znení neskorších predpisov. 

 

Článok X. 

Doba, na ktorú sa zmluva o odbornej praxi  uzatvára 

 

1. Zmluva o odbornej praxi na pracovisku Organizácie sa uzatvára na obdobie troch školských 

rokov do 30. 6. 2024. 

 

Článok XI. 

Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu 

 

1. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o odbornej praxi na pracovisku Organizácie 

uzatvorená, ju možno ukončiť podľa § 8 ods. 5.zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami 

  



2. Prípadné zmeny zmluvy sa vyhotovujú vo forme riadne očíslovaných písomných dodatkov, 

ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

3.Ak dôjde k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania na pracovisku 

Organizácie, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi. 

 

4. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o odbornom 

vzdelávaní, Zákona o výchove a vzdelávaní, Zákona o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov v ich platnom 

znení. Sporné otázky týkajúce sa predmetu tejto zmluvy vzniknuté počas realizácie 

praktického vyučovania a teoretického vyučovania v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti s nimi, 

budú riešiť iba zástupcovia zmluvných strán na to poverení zo strany riaditeľa Školy a štatutára 

Organizácie. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre Organizáciu a Školu . 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto 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 Nitre, dňa 09.03.2022 V Nitre, dňa 21.02.2022 


