
DOHODA 
o zabezpečení praktického vyučovania – odborného výcviku žiakov 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 282/2009 o stredných školách 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení 
a zákonom č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov  
medzi účastníkmi: 

 

 

Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca 
zastúpená riaditeľom školy: Ing. František Kajánek 

IČO:008991452, č. tel.:041/4327648 

/ďalej len „škola“/ 

 

a 
 

Kia Motors Slovakia s.r.o. 
so sídlom:  Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom 

Poštová adresa: P.O.BOX 2, 013 01 Teplička nad Váhom  

IČO: 35876832 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline odd. Sro, vl. č. 15074/L 

Zastúpený:Mgr. Marián Lakatoš, Vedúci Oddelenie ľudských zdrojov 

/ďalej len „KMS“/ 

 

uzatvárajú túto dohodu: 
 

I. 
Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie praktického vyučovania – odborného výcviku 
žiakov 3. a 4. ročníka školy v súlade s plánmi  Školského vzdelávacieho program 
(„ŠkVP“)  v školskom roku  2014 - 2015  v učebnom odbore denného štúdia školy: 

   
auto opravár elektrikár – 3. ročník 
mechanik nastavovač – 4. ročník 

mechanik elektrotechnik – 4.ročník 
 Menný zoznam žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania – odborného výcviku 

a ich počty sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody. 



 

2. Cieľom praktického vyučovania – odborného výcviku je nadobudnutie a prehĺbenie 
teoretických a praktických poznatkov a vedomostí žiakov vyššie uvedeného učebného 
odboru, pričom Prílohu č.2tejto dohody tvoria plány ŠkVP tohto učebného odboru. 

 
II. 

Miesto konania praktického vyučovania 
Praktické vyučovanie – odborného výcviku budú žiaci vykonávať v priestoroch výrobného 
závodu KMS –Motoráreň, Montáž, Údržba. 

 

III. 
Druh činností, ktoré budú žiaci vykonávať pri praktickom vyučovaní 

Žiaci budú vykonávať tieto činnosti: 

1. žiaci pracujúci na oddelení Motoráreň: 
- základné činnosti obsluhy výrobných zariadení, 

-  pomocné práce na linkách, 

- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku. 

2. žiaci pracujúci na oddelení Montáž: 
- montáž častí a dielov automobilov, 

- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku . 

3. žiaci pracujúci na oddelení Údržba: 
- pomoc pri vykonávaní preventívnej údržby zariadení , 

- základné činnosti obsluhy výrobných zariadení, 

- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku. 

 
IV. 

Organizácia, dĺžka a deň začatia praktického vyučovania 
1. Dĺžka praktického vyučovania a prestávok sa riadi ustanoveniami zákona č.245/2008 Z.z. 

a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Žiaci budú 
praktické vyučovanie – odborný výcvik vykonávať 6 hodín denne – 4. ročník a7.hodín 3. 
ročník(1 hodina = 60 minút) vrátane prestávok podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 282/2009 
Z.z. v znení neskorších predpisov a interných noriem KMS; čas prestávok sa započítava 
do vyučovacieho dňa. 

2. Praktické vyučovanie – odborný výcvik žiakov sa bude vykonávať v termínoch 
stanovených školou.  

3. Praktické vyučovanie predmetu - odborný výcvik sa začína dňa 04.09.2014. 

4. V období školských prázdnin sa praktické vyučovanie nekoná. 



5. Žiaci si môžu obstarať komerčné poistenie pre prípad úrazu obstaraného cez KMS, pričom 
poistné hradí žiak. Za účelom obstarania predmetného poistenia poskytne KMS žiakom 
súčinnosť. 

6. Počet a zaradenie žiakov na prevádzky KMS musí byť odsúhlasený zmluvnými stranami. 
KMS je oprávnená z akéhokoľvek dôvodu, predovšetkým pre neuspokojivé plnenie 
pracovných úloh alebo neuspokojivé správanie žiaka, neumožniť žiakovi vykonávanie 
odborného výcviku. 

7. Za praktické vyučovanie – odborný výcvik žiaka po organizačnej a metodickej stránke za 
školu zodpovedáBc.Andrej Gunčaga, p. Jaroslav Kočíšekako majster odbornej výchovy. 
Inštruktormi KMS, pod ktorých vedením žiaci vykonávajú odborný výcvik sú: Daniel 
Hrabovský, Gustáv Škrko, Peter Janešík, Štefan Drábik na oddelení montáž,  Jozef Drdák, 
Róbert Zimáni, Peter Čech a Ján Šefár na oddelení motorárne, Ján Krivda, Miroslav 
Turianik, Vladimír Frolek, Ondrej Číž, Marián Hodas, Ľubomír Mlynár na oddelení 
údržby. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy informácie o činnostiach 
vykonávaných žiakmi a o ich správaní, a to ústnou formou na vyzvanie majstra odbornej 
výchovy v mieste výkonu odborného výcviku. 

 

V. 
Povinnosti Školy 

Za účelom realizácie praktického vyučovania – odborného výcviku sa škola zaväzuje: 

a) poučiť žiakov o vykonávaní odborného výcviku na pracoviskách KMS /práva a 
povinnosti, zodpovednosť za škodu/, 

b) kontrolovať žiakov počas praktického vyučovania – odborného výcviku na pracoviskách 
KMS, 

c) neodkladne riešiť problémy zistené od zamestnancov KMS alebo pri kontrole činnosti, 
úzko spolupracovať so zamestnancom KMS zodpovedným za organizáciu praktického 
vyučovania (Žaneta Luptovcová, tel. 041/515 1324), 

d) poučiť žiakov, že údaje získané počas odborného výcviku v KMS môžu použiť len na 
vyučovacie účely, 

e) poučiť žiakov, že sú povinní dodržiavať vnútorné predpisy, pracovný režim na 
pracoviskách KMS, kde sa bude vykonávať praktické vyučovanie – odborný výcvik 
a plniť pokyny inštruktorov a ostatných vedúcich zamestnancov KMS. 

 
VI. 

Povinnosti KMS 
Za účelom realizácie praktického vyučovania – odborný výcvik sa KMS zaväzuje: 

a) zabezpečiť vo svojej prevádzke praktické vyučovanie – odborný výcvik  pre žiakov školy 
v období od 10.09.2014 do 15.05.2015 pre 4. ročník a od 10.09.2014 do 30.06.2015pre 3. 
ročník v počte žiakov uvedených v Prílohe č.1 tejto dohody a poverovať ich pracovnými 
úlohami, 

b) nepoverovať žiakov pracovnými úlohami, ktoré sú uvedené v zozname prác a pracovísk 
mladistvým zakázaných stanoveným nariadením vlády SR č. 286/2004 Z.z., 



c) za prácu žiakov zaplatiť za každú odpracovanú hodinu odmenu vo výške 2€ žiakovi. KMS 
mesačne vyhotoví písomný zoznam odpracovaných hodín žiakmi a tento predloží do 5 dní 
po skončení kalendárneho mesiaca škole, ktorá po jeho odsúhlasení na jeho podklade 
vykoná fakturáciu odmeny žiakov. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia KMS. 

d) zabezpečiť inštruktora praktického vyučovania – odborného výcviku pre žiakov. 

Práva a povinnosti inštruktora určujú vyššie uvedené právne predpisy a táto dohoda. 

e) v deň nástupu žiakov na praktické vyučovanie – odborný výcvik oboznámiť ich s 
predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so Zákonníkom práce. 
Evidencia školení a poučení sa riadi predpismi KMS, 

f) viesť dokumentáciu o odbornom výcviku žiaka na tlačive zaslanom školou, tlačivo 
v dohodnutom termíne zaslať škole, 

g) praktické vyučovanie – odborný výcvik uskutočňovať podľa schválených  plánov ŠkVP 
školy, 

h) umožniť poverenému zamestnancovi školykontrolu vykonávania praktického vyučovania 
– odborného výcviku zo strany žiaka v rozsahu nevyhnutnom pre takú kontrolu,  

i) zabezpečiť žiakom pracovné prostriedky, ochranné pracovné pomôcky a zabezpečiť ich 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

j) umožniť žiakom stravovanie v určenej závodnej jedálni KMS za ceny dohodnuté 
s prevádzkovateľmi jedálne, avšak KMS nezabezpečuje stravovanie žiakov, žiaci si budú 
sami hradiť náklady na stravu, 

k) umožniť žiakom bezplatné využívanie dopravy pre zamestnancov do a z KMS počas 
vykonávania odborného výcviku. 

 

 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Právne pomery zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto dohode sa riadia vyššie 

uvedenými právnymi predpismi. 

2. Obe strany majú právo jednostranne vypovedať túto dohodu predovšetkým pri  porušení 
ustanovení tejto dohody alebo pokiaľ je to v záujme žiaka. Táto výpoveď nadobúda 
účinnosť okamžite po jej doručení. 

3. Zmeny a doplnky dohody možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán. V prípade zmien v platnej legislatíve sa zmluvné strany 
zaväzujú túto dohodu dať do súladu s novou platnou legislatívou. 

4. KMS sa zaväzuje rešpektovať odporučenia, nariadenia, pokyny školy, ktoré sa týkajú 
praktického vyučovania – odborného výcviku žiakov. 

5. Absenciu žiaka, ktorý sa nezúčastní praktického vyučovania najmenej dva dni 
a hodnoverným spôsobom nepreukáže ospravedlniteľný dôvod neúčasti /lekárske 
potvrdenie, ospravedlnenie zákonným zástupcom – maximálne 5dní v školskom roku/, je 
KMS povinná nahlásiť škole. 



6. Táto dohoda je vypracovaná v 3 exemplároch, pričom po podpise dohody dostane KMS 
dva a škola jeden rovnopis. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 

 

Prílohy: 

Príloha č.1: Zoznam žiakov praktického vyučovania - odborného výcviku 

Príloha č.2: Plán ŠkVP z predmetu odborný výcvik v danom učebnom odbore 

 

 

 

 

V Žiline dňa: 

 

 

 

 

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

 Kia Motors Slovakia s.r.o  Ing. František Kajánek,riaditeľ SOŠt Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1: Zoznam žiakov praktického vyučovania - odborného výcviku 

 

Meno žiaka   trieda   odbor 

Michalina Martin  4.A.   MEL 

Mravec Martin   4.A.   MEL 

ŠevecPeter   4.A.   MEL 

Židek Stanislav   4.A.   MEL 

Černek Radovan  4.A.   MES 

Čimbora Jakub   4.A.   MES 

Dejčík Matej   4.A.   MES 

Fonš Ján   4.A.   MES 

Krenželák Maroš  4.B.   MN 

Papík Jozef   4.B.   MN 

Chmurčiak Branislav  3.E.   AOE 

Ciesarik Dominik  3.E.   AOE 

Putyra Jakub   3.E.   AOE 

Trmka Tomáš   3.E.   AOE 
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