
Zmluva é.02l20l8IDV
o duálnom vzdelávani

uzatvorená podl'a § 1ó zákona é.61/2015 Z. z, o odbornom vzdelávaní a príprave

a o zmene a doplnení niektoqýclr zákonov

Zmluvné strany:

Škoh: §tredná odborná škola polytechnická
so sídlom: Demiinovská cesta 669,a31 01 Liptovslcý Mikuláš
zastupená: lng.MalvínaFuzákováDvorožňáková
IČo: 00491942
ptčnč opg: 202042783s
baŇa:
ěíslo úětu:

zriaďovacia listina: vydaná 1 1.8.2009
(ďalej len ,,Škola"1

a

Zamestnávatel': GERGONNE SLOVENSKO s.r.o.

so sídlom: Za mostom 1010l?1,031 01 Liptovs(ý Mikuláš
zastúpený: Ing.Igor Klein, MBA
tČo: 35 962330
plČnč opu: 2022081644
banka:
číslo úětu:

zapísartý v obchodnom registri: vložka é.17330lL
registrácia: 8. i 1.2005

registračné ěíslo osveděenia pre SDV: 495/SDV/SOPK/20l8
(d'alej len,, Zamestnávateť ")

čtánot< l.
Predmet zmluvy

1. predmetom plnenia anluvy je záv'azok Zanestnávatel'a poslgrtovať žiakom Školy praktické

vyuěovanie na svoje nákladý a zodpovednosť a zitvázok Škoý poskytoVať žiakom teoretické
' 
vyučovanie, organizovať akoordinovať odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v systéme duálneho

vzdelávania.

čtánok tt.
ŠtuailnY odbor a učebný odbor,

v ktorom sa bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
školslcý vzdelávací program

1. Zamestnávatel'bude poslgrtovať žiakom Školy praktické vyučovanie v nasledovných odboroch Študia:

nÝ odbor
Kód

odboru
štúdia

Názov odboru
štúdia

Forma štúdia
pÍžxa
štúdia

§tupeň
dosiahnutého
vzdelávania

Doklad o získanom
vzdelaní/odbornej

kvaliíikácii

2413 K mechanik strojov a
zariaďeni

denná 4 roky
úplné stredné

odborné
vzdelanie

Vysvedčenie
o maturitnej skúške /

T ,ýučný list

štua



2. Výchovu avzdelávanie žiakov v rozsahu praktického vyučovania u Zamestnávateta a teoretického

vyučovania v Škole budú zmluvné strany poskytovať žiakom v systéme duálneho vzdglávania podl'a

školského vzdelávacieho programu pre priilušný študijný odbor alebo učebný odbor. Škola poskytne

Zamestnávatelbvi vjednom vyhotovení príslušné školské vzdelávacie programy vtlaěenej verzii
a jedenkrát formou emailu na adresu m,stehura@gergonne.sk, s.cebecaverova@gergonne.skvo formáte

PDF najneskór do konca augusta pred zaěiatkom poskytovania praktického v,yrrčovania a následne pri
zmene školského vzdelávacieho programu vždy do konca augusta príslušného kalendárneho roka,

v ktorom bola zmena schválená.

článok III.
Počet žiakov a miesto praktického vyučovania

Zarnestnávateť bude poskytovať praktické vyučovanie žiakom Školy uvedeným v prílohe ě. 1, ktorá je
neoddelitelhou súěasťou tejto zmluly, Zamestnávateť bude poskytovať na pracovisku praktického

vyučovania v súlade s osvedčením pre poskytovanie praktického vyuěovania v systéme duálneho

vzde|ávaniav jeden vyuěovací deň praktické vyuěovanie pre maximálne nasledovný poěet žiakov:

kód odboru štúdia Názov odboru štúdia Maximálny počet žiakov
2413 K mechanik stroi ov a zariadeni 10

Miestom praktického vyuěovania je pracovisko praktického vyučovania, ktorym je organizaěná súČasť

Zamestnávatel'a alebo iný priestor, ku ktorému má Zarlestnávatel' vlastnícke právo alebo aŽivacie
právo. Miesto praktického vyuěovania je uvedené v prílohe ě. 1, ktorá je neoddelitelhou súčasťou

tejto zmluvy.

článokIV.
X'orma praktického vyučovania

Praktické vyuěovanie bude Zamestnávatel'poskytovať v jednotlivých odboroch štúdia formou:

čHnot<V.
Počet majstrov odbornej výchovyo učitelbv odbornej praxe alebo učitelbv umeleckej praxe,

inštruktorov

Odborný qýcvik bude Zamestnávateť vykonávať pod vedením majstra odbornej výchovy a inštruktora

a odbornú prax bude vykonávať Zamestnávateť pod vedením uěiteťa odbornej praxe a inštruktora.

1.

2.

1.

št

1.

ud odbor
kód odboru

štúdia
Názov odboru štúdia

2413 K mechanik stroiov a zaríadeni odbornÝ vÝcvik

Y



2.

J.

4.

2.

1.

1.

Počet a zoznam majstrov odbomej qýchovy, uěitelbv odbornej praxe a uěitelbv umeleckej praxe,

ktorí sú zamestnancami Zamestnávateía a pod vedením ktoqých budú žiaci vykonávať praktické

vyučovanie u Zamestnávatel'a, je uvedený v prílohe é. 2, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto

anluvy.

Počet a zoznam majstrov odbornej qýchovy, uěitel'ov odbornej praxe a učitelbv umeleckej Praxe,
ktorí sú zamestnancami Školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyuČovanie u

Zamestnávateťa, je uvedený v prílohe é.2,ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

Poěet a zoznam inštruktorov, pod vedením ktorych budú žiaci vykonávať praktické rryrrČovanie u

Zamestnávatel'a, je uvedený v prílohe č. 2, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

čHnoxVI.
Časový harmonogram praktického vyučovania

Praktické lyuěovanie bude Zamestnávatel'poskytovať podťa ěasového harmonogramu praktického

vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou qýchovy avzdelávania v stredných školách Podťa §
2l ods. 3 písm. a) zákonao odbornom vzdelávani a príprave.

časoqý harmonogram praktického vyučovania je uvedený v prílohe ě. 3, ktorá je neoddelitelhou

súěasťou tejto zmluvy,

článok VII.
Spósob účasti inštruktora na hodnotení a klasifilcácii Žiaka

Prospech žiaka v predmete praktického vyuěovania, ktoqý zodpovedá forme praktického vyuěovania

podťaěl. IV.tejtozmluvy,saklasifikujestupňami: l-v}borný,2-chvá|itebný,3-dobry,4-
dostatočný, 5 - nedostatoěný.

Klasiíikáciu prospechu žiaka vykonáva pedagogický zamestnanec vykonávajúci pedagogickú Činnosť.

Inštruktor praktického vyučovania spracováva hodnotiaci list žiaka ako podklad pre účasť inŠtruktora

na klasifikácii prospechu žiaka, ktoqý je uvedený v prílohe č. 4, ktorá je neoddelitelhou súČasťou tejto

zmluvy.

Klasifikáciu prospechu žiaka, ktoqý vykonáva praktické vyrěovanie pod vedením .inštruktora,
vykonáva nazák|ade podkladov a ďalších informácií od inštruktora urěený majster odbornej výchovy,

kto4ý je zamestnancom Zamestnávateta, alebo majster odbornej ýchovy, uěiteť odbornej praxe a

učitól' umeleckej praxe, ktorého určil riaditel' Školy podl'a § 9 ods. 3 zákona o odbornom vzdelávani
a príprave, ak Zamestnávatel' nezamestnáva pedagogického zamestnanca. Pedagogický zamestnanec

Zamestnávateťa alebo pedagogický zamestnanec Školy, ktory vykonáva hodnotenie a klasifikáciu
žiaka, je uvedený v prílohe é.Z,ÝJorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

Klasifikáciu žiaka na praktickom vyrčovaní u Zamestnávateía Zanestnávatel' písomne oznamuje

Škole minim álne 4 krát za školský rok v termínoch určených Školou, ktoré zodpovedajú termínom

hodnotenia a klasifikáci e žiaka za príslušné klasifikaěné obdobie (šWrt'ročné a polroČné hodnotenie

a klasifikácia žiakov).

4.

2.



2.

3.

2.

J.

1.

čÉnok VIII.
Spósob íinančného zabezpečenia praktického vyučovania
Čtónok sa vypusti, ak je PV od 1. ročníka u zamestnávatel'a

Spósob finaněného zabezpeéenia časti praktického vyučovania, ktoré sa poskytuje v dielni Školy,3e
upravený v prílohe č. 5, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

Spósob finaněného zabezpeéenia majstrov odbornej výchovy, uěitelbv odbornej praxe alebo'učiteťov

umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami Školy, a pod vedením ktorych bude vykonávať

Zamestnávateť praktické vyučovanie, je upravený v prílohe ě. 5, ktorá je neoddelitelhou súěasťou

tejto zmluly.

Spósob íinaněného zabezpeéenia praktického cviěenia, ktoré je súěasťou teoretického odborného

videlávania v Škole, a ktoré sa poskytuje na pracovisku praktického vyrčovania, je upravený

v prílohe ě. 5, ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluly.

čtánok IX.
Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka

Zarnestnávateť poskytne žiakovi, s ktorym uzatvoril uěebnú zmluvu podťa § 19 zákona o odbornom

vzde|ávani a príprave finaněné a hmotné zabezpečenie uvedené v prílohe č. 6, ktorá je neoddelitelhou

súěasťou tejto zmluvy.

článok X.
Spósob účasti Zamestnávateloa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúŠky alebo

absolventskej skúške

Ukončovanie qýchovy a vzdelávania žiakov s učebnou zmluvou sa bude uskutočňovať závereČnou

skúškou, maturitnou skúškou a absolventskou skúškou podťa § 72 - § 93 zákona ě,24512008 Z. z.

o ýchove avzdelávaní (školslsý zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky ě. 3t8l20a8 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách v zneni neskorších predpisov.

Praktická ěasť skúšky sa uskutoční na pracovisku praktického vyrěovania lZamestnávateta.
organizáciu ukončovania študia zabezpeěi Škola v spolupráci so Zamestnávatelbm. Zamestnávateť je
povinný vytvoriť priestorové a materiálno-technické podmienky na vykonanie praktickej ěasti skúšky

, na svojom pracovisku praktického vyuěovania.

Zamestnávateť je povinný písomne oznámiť Škole najneskór do 31. marca skúšajúceho zástupcu

Zarnestnávatel'a, ktoqi bude členom skúšobnej komisie pre odborni zložku maturitnej skúŠky,

skúšobnej komisie pre závereěnú skúšku alebo skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku. Skúšajúci

zástupca Zamestnávateta musí spirať predpoklady urěené zákonom o odbornom vzdelávaní

a ustanoveniami § 81, § 83 a § 84 školského zžlkonav zneni neskorších predpisov.

1.

článok XI.
Spósob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán

1. Po uzatvorení zmluly o duálnom vzde|ávani Zamestnávateť a Škola zverejnia na svojich webových

sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom

odbore alebo v príslušnom uěebnom odbore v systéme duálneho vzdelávaniapodl'a § 17 ods. 1 zákona

o odbornom vzdelávaní a príprave.

l.



J.

4.

1.

2"

5.

Škola v spolupráci so Zamestnávatelbm vypracuje škols\ý vzdelávací program pre príslušný odbor

štúdia. Škola pri vypracovaní školského vzdelávacie programu zohťadňuje požiadavky

Zamestnáv ateťa !ýkaj úce sa:

- profilu absolventa vzdelávacieho programu,
- percentuálneho podielu praktického vyuěovania z celkového poětu vyuěovacích hodín za

štúdium,
- skladby odborných predmetov odborného vzdelávania a obsahu odborného vzde|ávania, ktoré

zohťadňujú vzoroqý uěebný plán avzorové učebné osnovy pre príslušný odbor štúdia apre
systém duálneho v zde|áv ania,

Škola určí spolu so Zamestnáyatel'om kritéria a ďalšie podmienky prijímacieho konania na študium

v súlade s ustanoveniami § 65 a § 69 zákona ě,245Da08 Z, z. o výchove avzdelávaní (školslcý zákon)

a o znene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov,

Škola určí pre koordináciu praktického vyučovania u Zamestnínatel'a s teoretic§ým vyučovaním
v Škole a na metodické usmerňovanie zamestnancov Zamestnávateťa vykonávajúcich praktické

vyrrěovanie minimálne jedného pedagogického zamestnanca Školy. Zarlestnávateí umožní
pedagogickému zamestnancovi Školy, kto4ý sa preukáže písomným poverením Školy, vykonávať

koordináciu praktického vyuěovania s teoretic§ým vyuěovaním v priestoroch zodpovedajúcich
pracovisku praktického lyučovania, Zamestnávateť preukázatetne poučí urěeného pedagogického

zamestnanca Školy, kto4ý má povolený vstup do priestorov Zamestnávatel'a, o pravidlách bezpeěnosti

a ochrany zdtavia pri práci !íkajúcich sa zamestnancov iných zamestnávatelbv a o povinnosti

zachovať mlěanlivosť o skutočnostiach, s kto{ými sa oboznámi pedagogiclqý zamestnanec Skoly
v rámci svojej úěasti na praktickom vyrěovaní v priestoroch Zamestnáyateía a ktorych prezradenie by
mohlo spósobiť Zamestnávatel'ovi škodu a upozorní ho na jeho povinnosť konať 1ak, aby tieto

skutoěnosti neboli vyzradené tretej osobe, piičo* je tento poverený zamestnanec Školy povinný

zachovávať mlěanlivosť aj po skoněení qýkonu svojej ěinnosti súvisiacej s praktic\ým vyuěovaním u

Zamestnávateta. V prípade, že pedagogický zamestnanec Školy poruší povinnosť zachovávať

mlčanlivosť alebo obchodné tajomstvo Zamestnávate|a, je Zamestnávateť oprávnený odmietnuť

ďalšie pósobenie tohto pedagogického zamestnanca vo svojich priestoroch azakázať mu vstup na

miesto konania praktického ryučovania. Mlěanlivosť sa nevzťahuje na._ zákonom stanovené

skutoěnosti (ohlasovacia povinnosť), O všet\ých !ýchto skutoěnostiach je Škola povinná svojho
zamestnanca riadne poučiť,

Zamestnávatel' a Škola sa budú vzájomne bezodkladne informovať o všet§ých náležitostiach

!ýkajúcich sa plnenia si školských povinností žiaka s uěebnou zmluvou na praktickom vyrěovaní a na

teoretickom lyuěovaní ako aj o zmenách organizácie praktického a teoretického vyrrěovania, ktoré

móžu ovplyvniť organizáciu ačasový harmonogram praktického vyuěovania alebo teoretického

vyučovania. Zamestnávateť má právo odmietnuť uvolhenie žiaka z praktického vyuěovania na akciu

organizovanú Školou ak by to ovplyvnilo chod prevádzl<y Zanestnávateťa.

Článok XII.
Dobao na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní azafrára

Zmluya o duálnom vzdelávaní sa uzavára na dobu určitú do ukončenia doby platnosti osvedčenia

o spósobilosti Zamestnávateťa poskytovať praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
ktoré je prílohou tejto zmluvy.

Pred uplynutím doby, na ktoru bola zmluva o duálnom vzdelávani uzafrorená, ju možno ukonČiť

písomnou qýpoveďou z dóvodov podl'a ěl. Xm tejto zmluvy s ýpovednou lehotou najmenej tri
mesiace.

v,



článok XIII.
Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu

Zamestnávateť móže vypovedať zmluvu o duálnom vzde|ávaní podl'a § 16 ods. 5 zákona o odbornom
vzdelávani a príprave, len ak:

a) samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom Zamestnávateí
poskytuje praktické vyuěovanieo triedu prvého roěníka podťa § 31 ods. 2 zákona o odbornom

vzdelávaní a príprave,
b) stredná odborná škola prestala spiňať podmienky urěené normatívom materiálno-technického

apriestorového zabezpeěenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo
pre uěebný odbor, v ktorom Zamestnávatel'poskytuje praktické vyrěovanie,

c) stredná odborná škola zabezpečuje teoretické vyrčovanie odborného vyrčovacieho predmetu

študijného odboru alebo uěebného odboru, v ktorom Zamestnávatel' poskytuje praktické
vyučovanie, pedagogickým zamestnancom, ktorlý .respíňa kvalifikaěné predpoklady podl'a § 7

zákona č. 31712009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneni neskorších predpisov,
d) stredná odborná škola bola vyradená zo siete škól a školských zariadení Slovenskej republiky

alebo
e) stredná odborná škola opakovane porušuje svoje povinnosti vypl;ývajúce zo zsriuvy o duálnom

vzdelávani,

Stredná odborná škola móže vypovedať zmluvu o duálnom vzde|ávaní,len ak:

a) zriaďovateť roáodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednej

odbornej školy,
b) zanikla spósobilosť Zamestnávatel'a podl'a § 15 ods. 1 písm. a) zákona o odbornom vzde|ávani

a príprave aZamestnávateť nepožiadal o opakované overenie spósobilosti Zamestnávateía
podl'a uvedeného zákona,

c) zanikla spósobilosť Zamestnávatel'a podťa § 15 ods. i písm. c) prvého bodu, druhého bodu

alebo štvrtého bodu zákona o odbornom vzde|ávani a príprave alebo
d) Zamestnávatel' opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom

vzdelávaní.

Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaniqýpoveďou zo strany Zamestnávaíel'a, teoretické
vyuěovanie žiakov zabezpeěi iná stredná odborná škola:

_ s ktorou máZamestnávateť uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo
_ stredná odborná škola, ktoru urěí príslušný samosprávny kraj po dohode so Zamestnávatelbm.

Ak došlo k ukoněeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní rnýpoveďou zo strany Školy, praktické
vyuěovanie žiakov zabezpeěí Škola u,iného Zamestnávatel'a, s ktoqfm má uzatvorenú zmluvu
o duálnom vzdelávani alebo v dielni, Ak Škoh nemá dielňu spíňaiúcu podmienky zikonao odbornom
vzde|ávaní podl'a § 7 ods. I zákona o odbornom vzdelávani a príprave, praktické vyrčovanie žiakov
zabezpeěí stredná odborná škola, ktorú určí samosprávny kraj.

Práva apovinnosti zo zm|uvy o duálnom vzdelávani ptechádzaji na právneho nástupcu zrnluvnej
strany.

článoxxrv.
závereéné ustanovenia

1. Zm|uvanadobúda platnosť a úěinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

3.

4.

5.

I

1.



J.

Prípadné runeny zmluvy a zrfleny prílohy ě. 5 sa vyhotovujú vo forme riadne očíslovaných písomných
dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvn:ými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že
pdlohy ě. 1,2,3,4, a 6 nie je potrebné meniť formou dodatkov k tejto zmluve a budú menené tak, že
škola vypracuje zrenie príloh najneskór do 31.8. aktuálneho kalendárneho roka alebo viných
dohodnutých termínoch a takto zrnenené prílohy ě. l, 2, 3, 4 a 6 doruěí zamestnávatelbvi. Prílohy č. 1,

2,3, 4 a 6 sa strávajú neoddelitelhou súěasťou zmluvy v momente doruěenia zamestnávatel'ovi.

Právne vďahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zélkona, zákona o ýchove
avzdelávani, zátkona o štátnej spnáve v školstve a školskej samospráve, Obchodného zákonníka
a ostatných súvisiacich právnych predpisov v ich platnom znení. Sporné oténky týkajúce sa predmetu
tejto zrnluvy vzniknuté počas realizácie praktického vyrěovania ateoretického vyrčovania v zmysle
tejto zmluvy a v súvislosti s nimi, budú riešiť iba zástupcovia zmluvných strán na to povereni zo
sŤany riaditel'a školy a štatutára zamestnávatel'a.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre zamestnávateta a školu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za
dostatočne jasnú, určitu a ztozumitelhú, neuzatvárajú ju v tiesni a ani za nápadne neqýhodných
podmienok, priěom na znak toho, že táto nrrJrlva zodpovedá ich skutoěnej a slobodnej vóli, tuto
podpisujú.

V LJ.-l ::,,Q jIi:i*§6a,i.ť.*,,...+=. i.*, V Liptovskorn Mikuláši dňa P/l 0.20 1 8

GERGONNE SLOVENSKO s.r,o.
Ing, Igor Klein, MBA

generálny riaditeť
Obchodný néaov zamestnávateťa

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu

4,

5.

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu I
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Prílohy:

1. Poěet žiakov 1. ročníka a zozfiam žiakov školy, s ktorými zamestnávateť uzatvoril uěebnú zmluvu
a ktorýrn bude zamestnávateť poskytovať praktické vyrrčovanie.

2. Poěet azoznarfl majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami zamestnávateta a pod vedením
ktorych budú žiaci lykonávať praktické vyrrčovanie u zamestnávatel'a. Poěet a zoznam majstrov odbornej
výchovy, ktorí sú zamestnancami školy a pod vedením ktoqých budú žiaci vykonávať praktické
vyrrěovanie u zamestnávatel'a. Poěet azoznam hlavných inštruktorov a inštruktorov pod vedením ktorych
budú žiaci vykonávať praktické vyrčovanie u zamestnávatel'a.

3. Casový harmonogram praktického vyrrěovania
4. Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre účasť hlavného inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a

hodnotení žiaka.
5. Spósob finančného zabezpeěenia časti praktického vyrrčovania, ktorá sa bude po dohode zmluvných strán

vykonávať v dielni školy. Spósob finaněného zabezpeěenia majstrov odbornej qýchovy, ktorí sú
zamestnancami školy a pod vedením ktoqých bude zamestnávateť vykonávať praktické vyrrčovanie na
pracovisku praktického vyuěovania

6. Finaněné zabezpeéenie žiakov a hmotné zabezpeéenie žiakov.


