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Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe 
 

uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I.  

Zmluvné strany 
 
 
1. Frekventant: 

Meno a priezvisko: Marek Palenčár 

Rodné priezvisko:  Palenčár 

Rodné číslo:   

Trvalé bydlisko:   Lomená 5, 044 13 Košice 

Poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach 

Číslo bankového účtu (IBAN):   

(ďalej len „frekventant“)  

a 

2. Poskytovateľ: 

Názov:  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo:  Lamačská cesta 8/A 

Zastúpený:   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

IČO:   00151882 

Právna forma:  štátna príspevková organizácia 

Číslo bankového účtu:  SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Článok II. 

Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Poskytovateľ je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá realizuje národný projekt 

s názvom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (ďalej len 

„národný projekt“) s  ITMS  kódom  projektu 26110230120, na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/37/2013 (ďalej len „Zmluvy 

o poskytnutí NFP“), v rámci Operačného programu Vzdelávanie. 

2. Frekventant  je študent vysokej školy zapojený  do vzdelávania v podmienkach 

podnikovej praxe na zák lade Zmluvy o zabezpečení vzdelávania v podmienkach 
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podnikovej praxe (ďalej len „Zmluvy“) podpísanej medzi ním a poskytovateľom. 

Frekventant je na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Vzdelávanie, študent, ktorý je 

účastníkom vzdelávania.  

3. Skutočne vynaložené oprávnené výdavky – všetky oprávnené výdavky vynaložené 

a preukázané originálnymi účtovnými dokladmi frekventantom a schválené 

poskytovateľom. Za také sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky 

okolnosti reálne, správne, aktuálne a ktoré sa navzájom neprekrývajú. Skutočne 

vynaložené oprávnené výdavky a ich úhrada musí byť v súlade so slovenskou 

legislatívou a Zmluvou o poskytnutí NFP. 

 

 

Článok III. 

Predmet a cieľ zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je konkretizácia vzájomných práv a povinností zmluvných 

strán vo vzťahu k realizácii a zabezpečeniu vzdelávania frekventantov v podmienkach 

podnikovej praxe pomocou lektora z podniku a lektora z vysokej školy.  

2. Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisí s realizáciou národného 

projektu s cieľom podporiť vzdelávanie študentov vysokých škôl - frekventantov 

v podmienkach podnikovej praxe a ostatné aktivity pre lepšie uplatnenie absolventov 

VŠ na trhu práce v súlade a s podporou národného projektu. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že majú nasledovné práva a preberajú na seba nasledovné 

povinnosti: 

 

1.1 Frekventant je povinný:  

a) zúčastňovať sa na vzdelávaní v podmienkach podnikovej praxe, plniť úlohy, ktoré 

vyplývajú zo zadanej témy a tiež úlohy relevantné pre prax v danom podniku, 

b) dodržiavať vypracovaný plán – harmonogram praxe vzdelávania študenta 

v podmienkach podnikovej praxe,  

c) vypracovať a predkladať priebežné správy a záverečnú správu zo vzdelávania 

v podmienkach podnikovej praxe lektorovi z podniku a lektorovi z vysokej školy na ich 

schválenie/oponovanie a hodnotenie,  
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d) informovať lektora z podniku, lektora z vysokej školy a pracovníkov národného 

projektu o všetkých udalostiach a zmenách, ktoré súvisia a môžu mať vplyv na 

priebeh vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe,  

e) využiť získané poznatky a znalosti zo vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe 

pri príprave študentskej práce alebo iného výstupu využiteľného pre zvýšenie 

odborných kompetencií v študovanej oblasti,  

f) spolupracovať s lektorom z podniku a s lektorom z vysokej školy za účelom 

metodického a odborného vedenia a kontroly zapojenia frekventanta do vzdelávania 

v podmienkach podnikovej praxe, 

g) riadiť sa pokynmi osoby určenej podnikom, alebo príslušným lektorom prideleným pre  

vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe,  

h) dodržiavať pracovný režim podniku a dodržiavať zásady etického správania 

a rešpektovať ďalšie zvyklosti daného podniku, s ktorými bol počas vzdelávania 

v podmienkach podnikovej praxe oboznámený, 

i) využívať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti na plnenie stanovených cieľov 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 

j) dodržiavať právne predpisy platné v podniku všeobecne i vo vzťahu k vykonávaniu 

vzdelávania v podmienkach praxe, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 

s ktorými sa oboznámil počas výkonu vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe, 

ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, o know-how podniku a o iných údajoch 

vrátane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov. Pričom táto povinnosť trvá aj po ukončení 

výkonu vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe. 

k) jedenkrát mesačne, najneskôr do 1. dňa v mesiaci nasledujúcom po období, v ktorom 

sa uvedené vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe uskutočnilo, 

poskytovateľovi predložiť: 

 dochádzku podpísanú lektormi z vysokej školy a z podniku, 

 krátku mesačnú správu, o vzdelávaní v podmienkach podnikovej praxe 

podpísané lektormi z vysokej školy a z podniku, v ktorej zhodnotí dosiahnuté 

výsledky v priebehu vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe, 

l) predložiť záverečnú správu, ktorú schvaľujú lektori po ukončení vzdelávania 

v podmienkach podnikovej praxe, ktorého rozsah je stanovený na maximálne 120 

hodín počas polroka,  

m) jedenkrát mesačne poskytovateľovi zaslať podklady potrebné na vyúčtovanie 

skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na podporu frekventanta z národného 

projektu spojenú s výkonom vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe, aby 

mohlo byť zrealizované uhradenie skutočne vynaložených oprávnených výdavkov 
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frekventantovi v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

n) oznámiť kancelárií NP skutočnosť, že ukončil svoje štúdium na vysokej škole a to do 

3 dní od dátumu ukončenia štúdia na vysokej škole. V prípade, že frekventant riadne 

ukončil štúdium na I. stupni vysokoškolského štúdia a pokračuje vo svojom štúdiu na 

nadväzujúcom II. stupni vysokoškolského štúdia, je frekventant povinný zdokladovať 

relevantným dokladom svoje prijatie a zápis na nadväzujúce štúdium na II. stupni 

vysokoškolského štúdia. Pri nesplnení tejto podmienky nie je frekventant v čase 

medzi ukončením vysokoškolského štúdia na I. stupni a začatím štúdia na II. stupni 

považovaný za študenta vysokej školy. 

 

1.2 Poskytovateľ je povinný: 

a) poskytnúť  frekventantovi, ktorý bude zapojený do vzdelávania v podmienkach 

podnikovej praxe, potrebnú administratívnu, organizačnú a metodickú podporu 

prostredníctvom odborných a administratívnych zamestnancov národného projektu. 

Podpora bude poskytovaná individuálne podľa potrieb a požiadaviek študenta. 

b) poskytnúť podporu študentovi na základe tejto zmluvy vo forme poskytnutia náhrady: 

1. cestovného,  

2. stravného,  

3. prípadne internátneho ubytovania,  

v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov Zmluvy o poskytnutí NFP. 

c) poskytnúť administratívnu, metodickú a odbornú podporu a súčinnosť pre lektora 

z vysokej školy, ktorý sa zúčastní na vzdelávaní študenta v podmienkach podnikovej 

praxe. 

 
Článok V. 

Sankcie 

 
1. V prípade, že frekventant nezdokladuje alebo nesprávne zdokladuje vynaložené 

výdavky, prípadne nesplní niektorú z povinností uvedenú v tejto zmluve,  zaväzuje 

sa vrátiť poskytovateľovi čiastku poskytnutú v zmysle článku IV., ods. 1, bod 1.2, 

písm. b) tejto zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Výzvy na vrátenie 

poskytnutej čiastky na bankový účet poskytovateľa a ako variabilný symbol uvedie 

číslo tejto zmluvy. 

2. V prípade, ak frekventant nemôže z objektívnych dôvodov splniť niektorú z povinností 

uvedených v tejto zmluve riadne a včas, je povinný v lehote do 5 pracovných dní 

písomne požiadať poskytovateľa o stanovenie náhradnej lehoty na splnenie 
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povinnosti frekventanta a preukázateľným spôsobom uviesť dôvody, ktoré spôsobili 

jeho omeškanie s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ môže, na základe písomnej žiadosti frekventanta uvedenej v ods. 2  

tohto článku a predložených dokladov preukazujúcich objektívne dôvody pre 

nesplnenie povinnosti frekventantom riadne a včas, stanoviť frekventantovi 

dodatočnú lehotu na splnenie si povinností podľa tejto zmluvy. 

 
 
 

Článok VI. 

Doba trvania zmluvy a spôsoby ukončenia zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie: od 1.9.2014 do 15.10.2014 

2. Ak jedna zo zmluvných strán poruší niektorú zo zmluvných povinností, a napriek 

písomnému upozorneniu s porušovaním zmluvy neprestane alebo neodstráni jeho 

následky, je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy písomne odstúpiť a to 

aj bez uvedenie dôvodu. 

3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite v prípade opakovaného, 

alebo závažného porušenia tejto zmluvy, pracovného režimu, interných smerníc, 

platných noriem, zásad správania a zvyklostí v podniku a/alebo vzájomne 

dohodnutých podmienok zo strany študenta a podniku. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto zmluva končí dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade, ak frekventant príde o status vysokoškolského študenta denného štúdia 

alebo ukončí svoje štúdium na vysokej škole, sa táto zmluva končí automaticky dňom 

kedy niektorá z uvedených skutočností nastala. 

6. Výnimkou z bodu 5 tohto článku tvoria študenti končiaceho ročníka na I. stupni 

vysokoškolského štúdia, v prípade, že kontinuálne pokračujú vo svojom štúdiu na 

nadväzujúcom II. stupni vysokoškolského štúdia, a to za podmienok uvedených v 

článku IV, ods. 1, bod 1.1, písm. n) tejto zmluvy. 

 
Článok VII.  

Záverečné ustanovenia  

 
1. V zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, frekventant súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol 

poskytovateľovi v súvislosti s touto zmluvou. Tento súhlas platí výhradne pre spracovanie 

osobných údajov na splnenie predmetu tejto zmluvy. 
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2. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len po dohode zmluvných 

strán, a to formou písomného, číslovaného a oboma zmluvnými stranami podpísaného 

dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné.  

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v centrálnom 

registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  

6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté sa zaväzujú 

zmluvné strany prednostne riešiť rokovaním s cieľom dosiahnuť dohodu o sporných 

otázkach. Pokiaľ sa toto aj napriek vynaloženému úsiliu nepodarí, rozhodne o sporných 

otázkach príslušný súd. 

7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej 

obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej 

a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne 

podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená. 

8. Táto zmluva a prípadné dodatky k nej sa vyhotovujú v troch exemplároch, z ktorých po 

ich podpísaní dostane poskytovateľ dve vyhotovenia a frekventant jedno vyhotovenie. 

Každý exemplár má hodnotu originálu. 

 

 
V ...................... dňa ............................. 
 
 
 
       
 ...............................................                              ............................................... 
 
  Frekventant      Poskytovateľ  
    


