Stredná odborná škola dopravná
Volgogradská 3, 080 01 Prešov

ZMLUVA
o poskytovaní praktického vyučovania

Zmluvné strany
Stredná odborná škola dopravná
Volgogradská 3, 080 01 Prešov
Zastúpená: Mgr. Tomáš Kirňak, riaditeľ SOŠ dopravnej v Prešove
IČO: 17078440
DIČ: 2021283473
IBAN: SK23 8180 0000 0070 0051 8573
ďalej len SOŠD v Prešove

a

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská č. 7, 080 06 Ľubotice
Zastúpená: Ing. Martin Jaš, výkonný riaditeľ
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
ďalej len DPMP, a.s.
uzatvárajú
v zmysle vyhlášky č.224/2022 Z. z. o stredných školách, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto „Zmluvu
o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku pre žiaka SOŠD v Prešove v školskom
roku 2022/2023 (ďalej len zmluva).“

Čl. I
Povinnosti zmluvných strán
1. Druh činností, ktoré bude žiak vykonávať
Rozsah a obsah vyučovania odborného výcviku bude v súlade s učebnými osnovami pre žiakov II. ročníka
učebného odboru autoopravár-lakovník, autoopravár-karosár.
2. Miesto konania odborného výcviku a forma praktického vyučovania:
Žiaci budú vykonávať odborný výcvik v areáli DPMP, a.s., Bardejovská 7, Ľubotice. Na pracovisku budú žiaci
vykonávať odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy. Žiaci na odbornom výcviku budú
vykonávať produktívnu prácu. Produktívna práca sa vykonáva zhotovením výrobkov alebo ich častí,
poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine
povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiaci v príslušnom učebnom odbore pripravujú.
3. Časový harmonogram praktického vyučovania:
Dĺžka vyučovacieho dňa pre žiakov II. ročníka vrátane prestávky bude 7 hodín
od 7.00 hod. do 14.00 hod.. Doba prestávky bude 30 min.

v čase

4. Počet žiakov na pracovisku:
Zmluvné strany sa dohodli, že maximálny počet žiakov odborného výcviku na jeden deň je v nepárnom týždni
podľa dohody. Menný zoznam žiakov tvorí prílohu tejto zmluvy.
5. Pracovné a hygienické podmienky:
DPMP, a.s. zabezpečí pre žiaka SOŠD v Prešove vhodné pracovné a hygienické podmienky v zmysle
platných predpisov rozpracovaných v interných predpisoch DPMP, a.s.. Pracovný odev a pracovnú obuv si
zabezpečia žiaci. DPMP, a.s. poskytne žiakom SOŠD v Prešove ochranné pracovné prostriedky, umývacie,
čistiace a dezinfekčné prostriedky v zmysle platnej internej smernice. Pred nástupom na odborný výcvik budú
žiaci na pracovisku poučení pracovníkom DPMP, a.s. o zásadách BOZP a PO pri práci.
6. Spôsob odmeňovania žiakov za produktívnu prácu
Za produktívnu prácu žiaka na pracovisku bude SOŠD v Prešove fakturovať 1,86 € za hodinu práce za
žiaka. Fakturácia sa bude vykonávať na základe výkazu dochádzky žiakov SOŠD v Prešove,
odsúhlaseného majstrom DPMP, a.s. a majstrom odbornej výchovy SOŠD v Prešove. Fakturovať sa bude
mesačne. Vyúčtovanú sumu sa DPMP, a.s. zaväzuje uhradiť na základe faktúry do 20-tého dňa
nasledujúceho mesiaca.
7. Sankcie
V prípade omeškania platby SOŠD v Prešove bude účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania platby.
8. Počet majstrov odbornej výchovy:
Jeden majster OV: Bc. Marián KAKALEC
9. Kontrolná činnosť a bezpečnosť pri práci
a) DPMP, a.s. umožní zodpovedným pracovníkom SOŠD v Prešove (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre
praktické vyučovanie, hlavný majster OV) kontrolnú činnosť na pracovisku s praktickým vyučovaním.

b) v prípade vzniku pracovného úrazu na pracovisku bude tento riešený podľa príslušných ustanovení
Zákonníka práce a súvisiacich prepisov.
c) Za plnenie úloh na úseku BOZP a PO žiakmi SOŠD, Volgogradská 3, Prešov v plnej miere
zodpovedá DPMP, a.s..
DPMP, a.s. je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci žiakov a plniť povinnosti ustanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov.
d) Žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci ustanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Čl. II
1.

Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu
od 12.9.2022 do 30.6.2023.

2.
3.
4.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma stranami.
Akékoľvek zmeny a doplnky je možné v tejto zmluve vykonať len písomne a po súhlasnom stanovisku
obidvoch zmluvných strán.
Príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a citovaných právnych prepisov.

Čl. III
V prípade porušenia podmienok zmluvy je výpovedná lehota jeden mesiac od doručenia výpovede.

Čl. IV
1. Táto zmluva bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami slobodne a vážne, zrejme a zrozumiteľne a na
znak súhlasu a autentickosti tejto zmluvy aj oboma podpísaná.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.

V Prešove, ..............................................
Príloha: Menný zoznam žiakov vykonávajúcich odborný výcvik v organizácii

……………….…….……………
za DPMP, a.s.
Ing. Martin Jaš, výkonný riaditeľ

……….....……….………………
za SOŠD v Prešove
Mgr. Tomáš Kirňak
riaditeľ školy

Stredná odborná škola dopravná
Volgogradská 3, 080 01 Prešov

Menný zoznam žiakov
vykonávajúcich odborný výcvik v organizácii
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Učebný odbor: autoopravár lakovník, autoopravár karosár
Trieda:

II.C

Týždeň:

nepárny kalendárny týždeň

Školský rok:

2022/2023

1. Dudáš

Martin

2. Knapik

Tomáš

3. Korinko

Kristián

4. Mikula

Dávid

5. Škurla

Sabrián

6. Zlatohlavý Maximilián

