
 

Dohoda č. 25/2020 o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 
uzatvorená v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
medzi  zmluvnými stranami 

 
1. Škola 

Názov:   Stredná odborná škola polytechnická 
Sídlo:  Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné 
IČO:  00893358 
Zastúpená: Ing. Anton Bača, riaditeľ 
Registrácia: Zriaďovacia listina SOUS v Humennom č. OŠaTK-2002/4-24 zo dňa 

01.07.2002, dodatok č. 3559/2008/OMC-004 zo dňa 11.11.2008 SOŠ 
polytechnická,  Štefánikova 1550/20,066 01 Humenné  

  
(ďalej len „Škola“) 

 
a 

2. Zamestnávateľ  
Názov:  Ministerstvo vnútra SR 
Sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
IČO:  00151866 
Zastúpený: plk. Ing.  Ján Goliaš, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Prešove, na základe plnomocenstva  č.p.: KM-OPS-2020/002357-095 
  

(ďalej len „Zabezpečovateľ praktického vyučovania“ alebo „Zamestnávateľ“) 
 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú doleuvedeného dňa, mesiaca a roku  

túto Zmluvu o zabezpečení praktického vyučovania (ďalej len „Zmluva“). 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom Zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania formou odborného výcviku žiakov 

školy študujúcich v študijnom odbore 2447 K mechanik hasičskej techniky, a to za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
Článok II. 

Praktické vyučovanie 
 

1. Odborný výcvik bude zameraný na vzdelávanie žiakov v praktických činnostiach odboru štúdia, 
najmä na získanie, rozvoj a upevňovanie odborných zručností a návykov, utváraniu vzťahu žiakov 
k plneniu pracovných povinnosti a pocitu zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej 
činnosti. Na základe vedomostí získaných o stavbe strojov a zariadení budú pripravovať plány 
ošetrovania a údržby strojov, nadobudnú zručnosti ich ošetrovania a údržby, získajú vedomosti 
o záznamoch prevádzky, údržby a opráv strojov, zariadení a naučia sa klasifikovať s použitím 
servisnej dokumentácie strojov a zariadení technický stav alebo poruchu, získajú vedomosti 
o základných predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vplyvu prevádzky strojov 
a zariadení na životné prostredie, základné poznatky o metódach zisťovania technických 
vlastností materiálov (ďalej len „praktické vyučovanie“ alebo „odborný výcvik“). 

2. Odborný výcvik sa bude uskutočňovať formou zhotovovania výrobkov alebo vykonávaním 
odborných činností zodpovedajúcich povolaniu, pracovným činnostiam, pre ktoré odbor 



 

vzdelávania žiakov pripravuje vo štvrtom ročníku, ktorý žiak v prebiehajúcom školskom roku 
absolvuje. 

 
Článok III. 

Miesto plnenia 
 
1. Odborný výcvik bude realizovaný v priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Humennom na 

adrese Kudlovská 173, 066 01 Humenné a Okresného riaditeľstva HaZZ vo Vranove nad Topľou 
na adrese A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou.  

 
Článok IV. 

Časový rozvrh praktického vyučovania 
 
1. Praktického vyučovania sa zúčastnia v počte 8 žiaci 4. ročníka študujúcich v študijnom odbore 

2447 K mechanik hasičskej techniky. 
2. Dĺžka praktického vyučovania je sedem hodín denne. 
3. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje vo vyučovacích dňoch školského roka v dopoludňajších 

hodinách od 07.00 hod. do 14.00 hod., podľa časového a tematického plánu praktického 
vyučovania  žiakov 4. ročníka študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej jednotky (ďalej len 
„harmonogram“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

4. Deň začatia praktického vyučovania je 01.02.2021 a deň jeho ukončenia je 21.05.2021. 
5. Praktické vyučovanie sa prerušuje na obdobie, počas ktorého Škola nerealizuje vzdelávanie 

žiakov dennou prezenčnou formou, a to v dôsledku opatrení prijatých riaditeľom školy, 
zriaďovateľom  školy, príp. príslušným štátnym orgánom, v súvislosti so zamedzením šírenia 
nákazlivej ľudskej choroby (COVID-19). 

6. Žiak na praktickom vyučovaní nevykonáva produktívnu prácu, za ktorú by sa mala poskytovať 
odmena v zmysle ust. § 27 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
Článok V. 

Spolupôsobenie zmluvných strán 
 
1. Zabezpečovateľ praktického vyučovania sa bude podieľať na tvorbe profilov žiakov praktického 

vyučovania a na určovaní získaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov. 
2. Zabezpečovateľ praktického vyučovania bude spolupracovať pri tvorbe školského vzdelávacieho 

programu pre daný študijný odbor. 
3. Zabezpečovateľ praktického vyučovania umožní žiakom a majstrom odborného výcviku vstup na 

pracoviská a do priestorov, v ktorých bude realizovaný odborný výcvik, zároveň zabezpečí 
žiakom priestory na prezliekanie (šatňa), umožní využívanie sociálnych zariadení (umyvární, WC) 
a poskytne mu osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie potrebné pri ošetrovaní, 
oprave a údržbe hasičskej techniky, tým nie je dotknuté ust. Čl. VII. bod 4 tejto zmluvy. 
Posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického 
vyučovania nevyžaduje. 

4. Zabezpečovateľ praktického vyučovania  alebo  riaditeľ  okresného riaditeľstva HaZZ, príslušného 
podľa miesta realizácie praktického vyučovania, si vyhradzuje právo žiakom obmedziť, resp. 
zakázať  vstup do priestorov a na pracoviská, kde sa realizuje praktické vyučovanie, v dôvodu 
zvýšeného nebezpečenstva výskytu ochorenia COVID-19, alebo ako dôsledok prijatých opatrení  
v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19. 

5. Pre účely styku medzi zmluvnými stranami Zabezpečovateľ praktického vyučovania poverí 
zodpovedného zamestnanca – inštruktora praktického vyučovania. 



 

6. Škola je povinná zabezpečiť pravidelnú dochádzku žiakov na miesto uskutočňovania odborného 
výcviku a každú absenciu žiaka je povinná bezodkladne oznámiť inštruktorovi praktického 
vyučovania. 

7. V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ku ktorému dôjde počas odborného 
výcviku, a to v súvislosti s výkonom činností, ktoré odborný výcvik zahŕňa, zmluvné strany sa 
dohodli, že budú postupovať podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom 
znení. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku škody Zabezpečovateľovi, ktorá bola spôsobená 
žiakom Školy, budú postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní v platnom znení, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom 
znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

Článok VI. 
Inštruktor odborného výcviku 

 
1. Inštruktorom pre praktické vyučovanie je vedúci OPT na príslušnom OR HaZZ. (ďalej len 

„inštruktor“). 
2. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí 

riaditeľ školy, informácie o činnosti, ktorú žiak praktického vyučovania vykonával a o jeho 
správaní najmenej 1x mesačne. V prípade potreby kontaktuje majstra odbornej výchovy, 
prípadne iného pedagogického zamestnanca školy a konzultuje s nimi metodické a odborné 
otázky týkajúce sa problematiky praktického vyučovania a správania sa žiakov. 

3. Majster odbornej výchovy je Ing. Jana Macejková. 
4. Majster odbornej výchovy vykonáva počas praktického vyučovania u zabezpečovateľa 

praktického vyučovania v priebehu mesiaca kontrolu dodržiavania plnenia činností podľa Čl. II., 
IV. a V. tejto zmluvy a konzultuje s prideleným inštruktorom priebeh praktického vyučovania 
a správanie sa žiakov. Majster odbornej výchovy zabezpečí najneskôr do 5. pracovného dňa 
nasledujúceho mesiaca sumarizáciu dochádzky žiakov za predchádzajúci kalendárny mesiac. 
Podľa Čl. IV. tejto zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia počas praktického vyučovania 

 
1. Zabezpečovateľ praktického vyučovania vykoná oboznámenie žiakov s právnymi predpismi 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pre príslušnú prácu 
a pracovisko a ich dodržiavaním (ďalej len „vstupné školenie“). Miesto realizácie vstupného 
školenia je v priestoroch Krajského riaditeľstva  HaZZ v Prešove, na adrese: Požiarnická 1, 080 01 
Prešov. Škola je povinná pred nástupom žiakov na odborný výcvik, vopred a včas dohodnúť 
termín vykonania vstupného školenia s technikom BOZP (Ing. Františka Nemčíková, tel. 051/ 70 
82 398) a zabezpečiť účasť žiakov na vstupnom školení. Náklady, ktoré vzniknú škole v súvislosti 
so zabezpečením prítomnosti žiakov na tomto školení, znáša Škola. 

2. Zabezpečovateľ praktického vyučovania vykonáva v priestoroch, kde sa uskutočňuje praktické 
vyučovanie, dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a v oblasti požiarnej ochrany. 

3. Škola sa zaväzuje upozorniť žiakov na dôležitosť dodržiavania právnych predpisov v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 

4. Zabezpečovateľ praktického vyučovania  alebo  riaditeľ  okresného riaditeľstva HaZZ, príslušného 
podľa miesta realizácie praktického vyučovania, si vyhradzuje právo žiakom obmedziť, resp. 
zakázať vstup do priestorov a na pracoviská, kde sa realizuje praktické vyučovanie, z dôvodu 
zvýšeného nebezpečenstva výskytu ochorenia COVID-19, alebo ako dôsledok prijatých opatrení  
v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19. 



 

Článok VIII. 
Ukončenie zmluvy 

1. K zániku zmluvy dochádza: 
a) uplynutím dohodnutej doby podľa Čl. IX bodu 1, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) uplynutím výpovednej doby, 
d) účinnosťou odstúpenia od zmluvy, a to dňa, kedy písomný prejav obsahujúci odstúpenie od 

zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, 
e) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu. 

2. Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť  na skončení zmluvy. Dohoda o skončení zmluvy 
musí byť písomná a musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami. Dohodou zmluvných strán   
zmluva zaniká dohodnutým dňom v nej uvedeným. Ak takýto deň nie je v dohode o skončení 
uvedený, končí sa zmluva dňom nasledujúcim po dni uvedenom v písomnej dohode o skončení 
ako deň podpisu. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže písomne zmluvu vypovedať pred uplynutím doby, na 
ktorú je uzavretá, a to ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoje povinnosti. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane 
doručená. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Ak druhá zmluvná 
strana bez odôvodnenia odoprie prevziať písomnú výpoveď, považuje sa výpoveď za doručenú 
a výpovedná doba plynie odo dňa prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bolo prevzatie výpovede druhou zmluvnou stranou odopreté. 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 01.02.2021 do 21.05.2021. 
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
3. Túto zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výlučne po vzájomnej dohode oboch zmluvných 

strán, a to formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ostatných platných a účinných všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Časový a tematický plán praktického 
vyučovania žiakov 4. ročníka študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej jednotky 
(Harmonogram). 

7. Zmluvné strany, každá sama za seba, vyhlasujú, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité 
a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a že si zmluvu prečítali, porozumeli jej 
obsahu, ktorý je určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu zmluvu slobodne a vážne, nie v tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, ju podpisujú. 

 
V ..........................., dňa.................... 
____________________     ___________________ 
Stredná odborná škola polytechnická    Ministerstvo vnútra SR 
Ing. Anton Bača       zast. plk Ing. Ján Goliaš 
riaditeľ        riaditeľ Krajského riaditeľstva 
        HaZZ v Prešove 
 



 

Príloha č. 2 

 

Stredná odborná škola polytechnická Humenné, Štefánikova 1550/20,  

066 01  Humenné 

 

 

Dodatok k Dohode č. 25/2020  o zabezpečení praktického vyučovania žiakov uzavretý podľa zákona č. 

61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a o príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Časový plán praktickej prípravy 

 

Učebný odbor: 2447 K mechanik hasičskej techniky 

Ročník: štvrtý 

Šk. rok: 2020/2021 

Termín: 01.02.2021 – 21.05.2021 

Miesto: HaZZ  Humenné, Kudlovská 173, 066 01 Humenné 

                HaZZ Vranov n./Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n./ Topľou 

 

Menný zoznam žiakov v HaZZ Humenné 

Dátum Žiaci Zodpovedný vedúci Majster OV 

01.02.2021 – 21.05.2021 Bačík Sebastián 

Dzido Kristián 

Firda Jakub 

Karpeľ Miroslav 

Lukáč Samuel 

Petruška Filip 

Sklenčár Samuel 

Mgr. Miriama 

Krišková 

Ing. Jana Macejková 

 

 

Menný zoznam žiakov v HaZZ Vranov n./Topľou 

Dátum Žiaci Zodpovedný vedúci Majster OV 

01.02.2021 – 21.05.2021 Kaločay Marek Mgr. Miriama Krišková Ing. Jana Macejková 

 

Odborný výcvik žiakov prebieha štyri dni v každom párnom týždni (utorok, streda, štvrtok 

a piatok).  

 


