
ZMLUVA
o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

uzatvorená podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Školského vzdelávacieho programu medzi:

1./ Súkromnou spojenou školou v Štúrove, organizačná zložka - Súkromná stredná odborná 
škola - Magán Szakkôzépiskola, Svätého Štefana č. 36, zastúpenou PaedDr. Emíliou 
SZITÁSOVOU, riaditeľkou školy.

a

2./ Organizáciou: Obec Pohronský Ruskov
Zastúpený: Ing. Ľudovít Nagy - Starosta obce

Adresa: Hlavná 92/74 93562 Pohronský Ruskov

v prospech

žiak 5.A triedy SSŠ Štúrovo: Nora Horváthová

Miesto konania odbornej praxe: Pohronský Ruskov
Termín konania praxe: 12.9.2022-23.9.2022
Pracovná doba/6 hodín/: 8:00-14:00

I.

Organizácia, v ktorej bude žiak vykonávať odbornú prax sa zaväzuje, že v uvedenom 
termíne a čase umožní žiakovi vstup do objektov organizácie počas trvania praxe.

II.

Organizácia je povinná oboznámiť žiaka pred nástupom na odbornú prax s predpismi 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

III.

Náplňou odbornej praxe žiaka je overenie si teoretických vedomostí v praxi v oblasti 
ekonomiky a služieb.

IV.

Organizácia, v ktorej sa prax vykonáva, určí v súlade so svojim zameraním žiakovi 
konkrétne druhy práce:
-.Administratívna činnosť



Organizácia, kde sa odborná prax žiaka vykonáva, poveruje vedením odbornej 
konzultácie a všestranným dohľadom nad prácou žiaka zodpovedného pracovníka:

Ing. Beáta Rotíková (0915998942, pdhron@gmail.com)

VI.

Organizácia je povinná v čase trvania odbornej praxe žiaka sledovať jeho dochádzku 
na pracovisko. V prípade neprítomnosti žiaka upovedomí o tom riaditeľstvo SSŠ v Štúrove.

VII.

Žiak je povinný rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka organizácie, v ktorej 
prax vykonáva. Je si vedomý, že v prípade ak vymešká viac ako 1 deň z určenej doby bez 
ospravedlnenia, SSŠ mu túto prax neuzná a bude ju musieť absolvovať v čase hlavných 
prázdnin.

VIII.

Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
organizácia a jedno riaditeľstvo Súkromnej spojenej školy v Štúrove.

Zmluva je uzavretá na dobu odbornej praxe, je bezplatná a nadobúda účinnosť dňom 
jej podpísania zmluvnými stranami.

Štúrovo, 9.09.2022
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