
 

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe 
 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Škola:    Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín 

Sídlo:   Staničná 8, 911 05 Trenčín 

IČO:    00161438 

DIČ/IČ DPH:  2021309741 

Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Vilkovská, riaditeľka školy 

(ďalej len „Škola“) 

 

a 

 

Zamestnávateľ: Adient Slovakia, spol. s.r.o.  

Sídlo:   Štúrova 4, 811 02 Bratislava 

IČO:   50 100 980 

DIČ:    SK2120192668 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: 

Sro, vložka č.: 108327/B 

Organizačná zložka: Adient Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trenčín 

Sídlo:   Bratislavská 517, 911 05 Trenčín 

Zastúpená:  Frank Toenniges, vedúci odštepného závodu 

(ďalej len „Zamestnávateľ“) 

 

 

Článok I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom Školy praktické 

vyučovanie v predmete umelecká prax na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok Školy poskytovať 

žiakom teoretické odborné vzdelávanie. 

2. Žiak bude na praktickom vyučovaní v predmete umelecká prax vykonávať tvorivú a vývojovú činnosť, 

ktorá Zamestnávateľovi nebude prinášať žiaden hospodársky prínos. 

 

 

Článok II. 

Študijný odbor,  

v ktorom sa bude poskytovať praktické vyučovanie  

 

1. Zamestnávateľ bude poskytovať žiakom Školy praktické vyučovanie v predmete umelecká prax 

v študijnom odbore: 

 

Študijný odbor 

Kód 

odboru 

štúdia 

Názov odboru 

štúdia 
Forma štúdia 

Dĺžka 

štúdia 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelávania 

Doklad o získanom 

vzdelaní/odbornej 

kvalifikácii 

8221 M 

05 

Priemyselný 

dizajn 
denná 4 roky ISCED 3A 

vysvedčenie 

o maturitnej skúške 

 

 

2. Výchovu a vzdelávanie žiakov v rozsahu praktického vyučovania u Zamestnávateľa a vyučovanie 

odborných teoretických predmetov v Škole budú zmluvné strany poskytovať žiakom podľa školského 

vzdelávacieho programu pre študijný odbor priemyselný dizajn. Škola poskytne Zamestnávateľovi 

jedenkrát školský vzdelávací program vo  formáte PDF. 
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3. Škola v spolupráci so Zamestnávateľom doplní Školský vzdelávací program v časti „Charakteristika 

odboru“ a „Profil absolventa“ o kompetencie, ktoré žiaci získajú počas praktického vzdelávania 

u Zamestnávateľa. 

 

4. Absolvovanie umeleckej praxe u Zamestnávateľa sa premietne do doložky k maturitnému vysvedčeniu, 

kde bude uvedená špecializácia „Dizajn interiéru automobilov“ v rámci študijného odboru Priemyselný 

dizajn. 

 

 

Článok III. 

Počet žiakov a miesto praktického vyučovania 

 

1. Zamestnávateľ bude poskytovať na pracovisku praktické vyučovanie v rozsahu jeden vyučovací deň 

v týždni v predmete umelecká prax pre maximálne 7 žiakov – zoznam – Príloha č. 1. 

 

2. Miestom praktického vyučovania je pracovisko na Bratislavskej 517, 911 05 Trenčín, ktoré je 

prevádzkárňou Zamestnávateľa.  

 

 

Článok IV. 

Personálne zabezpečenie praktického vyučovania v predmete umelecká prax 

 

1. Praktické vyučovanie sa bude vykonávať u Zamestnávateľa pod vedením učiteľa umeleckej praxe, 

ktorý je pedagogickým zamestnancom školy.  

 

2. Učiteľ umeleckej praxe pod vedením, ktorého budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, bude 

u zamestnávateľa zaškolený v základných odborných činnostiach a bude spolupracovať pri zostavení 

učebného plánu vzdelávania.  

 

3. Zamestnávateľ určí odborného zamestnanca, ktorý bude garantom obsahu učiva a kompetencií, ktoré 

žiaci v priebehu školského roka získajú. 

 

4. Garant zodpovedný za realizáciu praktického vyučovania na strane Zamestnávateľa, určí jednotlivým 

žiakom zo zamestnancov firmy mentorov, ktorí ich postupne oboznámia s komplexným fungovaním 

technologických procesov. 

 
 

Článok V. 

Časový harmonogram praktického vyučovania 

 

1. Praktické vyučovanie bude Zamestnávateľ poskytovať v období od 10.10. 2016 do 30.6. 2017 podľa 

časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy 

a vzdelávania na stredných školách  jeden deň v týždni v rozsahu 6 hodín.  

 

2. Základné teoretické vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre proces praktického vyučovania 

u Zamestnávateľa, zabezpečí Škola vo svojich odborných učebniach v čase od 02. 09. 2016 do 09. 10. 

2016. 

 

3. Žiaci absolvujú u Zamestnávateľa aj súvislú prax v rozsahu piatich pracovných dní. 

 

4. Časový harmonogram praktického vyučovania bude určený v súlade s rozvrhom školy.  

  

 

Článok VI. 

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka 
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1. Zamestnávateľ zabezpečí žiakovi na svoje náklady osobné ochranné pracovné prostriedky, keď si to 

bude charakter práce vyžadovať. 

 

2. Počas praktického vyučovania Zamestnávateľ zabezpečí  a zo svojich prostriedkov uhradí náklady 

na stravovanie žiaka. 

 

3. Zamestnávateľ zabezpečí dopravu žiakov a pedagogického zamestnanca v dohodnutých ranných 

hodinách na miesto praktického vyučovania na náklady Zamestnávateľa. Dopravu po skončení 

praktického vyučovania si zabezpečia žiaci sami MHD č. 6 a č. 15. 

 

4. Zamestnávateľ poskytne najlepšiemu žiakovi zo skupiny motivačné podnikové štipendium vo výške 

300,- eur jednorázovo na konci prvého a druhého polroka školského roka, pričom sa bude hodnotiť 

úroveň odborných vedomostí, praktických zručností a jeho komunikačné schopnosti v anglickom 

jazyku. 

 

5. Víťaz súťaže o najlepší ročníkový projekt bude odmenený sumou 300,- eur. 

 

6. Zamestnávateľ zabezpečí lektora na jazykové vzdelávanie: 

a. žiaci si osvoja odbornú terminológiu v anglickom jazyku, 

b. hodiny odbornej angličtiny v trvaní 45 minút budú začlenené do bloku praktického 

vyučovania   podľa možností Zamestnávateľa. 

 

7. Počas trvania odborného vzdelávania zabezpečí zamestnávateľ dve celodenné exkurzie                             

do výrobných firiem spoločnosti Adient. 

 

 

Článok VII. 

Žiak v procese 

 

1. Žiak je povinný: 

a. zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní podľa časového harmonogramu – 6 hodín (od 08:30 do 

14:30 hod.), 

b. dodržiavať prestávky určené Zamestnávateľom a to 20 minútovú obednú prestávku a tri prestávky 

v trvaní 5 minút, ktoré sú započítavané do času praktického vyučovania, 

c. dodržiavať všetky pokyny a nariadenia Zamestnávateľa, ktoré smerujú k dodržiavaniu bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. 

 

2. Zamestnávateľ a škola zabezpečia vytvorenie systému opatrení, ktoré zabránia úniku informácii 

v súvislosti  s vývojom a inováciami dizajnu interiéru automobilov svetových značiek.  

 

 

Článok VIII.   

Doba, na ktorú sa zmluva o zabezpečení praktického vyučovania uzatvára  

 

1. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v predmete umelecká prax sa uzatvára na dobu určitú 

do 30. júna 2017. 

 

2. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o zabezpečení praktického vyučovania uzatvorená, ju 

možno ukončiť vzájomnou dohodou Školy a Zamestnávateľa alebo písomnou výpoveďou z dôvodov, 
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že niektorá zo zmluvných strán porušuje podmienky, ku ktorým sa zaviazala, s výpovednou lehotou 

najmenej dva mesiace. 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Prípadné zmeny zmluvy sa vyhotovujú vo forme riadne očíslovaných písomných dodatkov, ktoré 

musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.  

 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre Zamestnávateľa a Školu. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za 

dostatočne jasnú, určitú a zrozumiteľnú. 

 

 

 

 

Článok X. 

Účinnosť 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa: .....................      V Trenčíne, dňa: .....................  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Vilkovská 

riaditeľka školy 

Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín 

 

Frank Toenniges 

Vedúci odštepného závodu  

Adient Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trenčín 

 


