
Dohoda o spolupráci 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

Sídlo: 

Zastúpená: 

Oprávnený rokovať 

vo veciach zmluvy : 

I ČO: 

DI Č: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

1. 

Zmluvné strany 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (ďalej len TnUAD FSEV) 

Študentská 2, 911 O 1 Trenčín 

doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. , rektorom TnUAD 

doc . Mgr. Sergej Yojtov ič, DrSc., dekanom FSEV TnUAD 

3 111 8259 

2021376368 

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81 O 05 Bratislava 

SK59 8 180 0000 0070 0006 5420 

Zariadená zákono m č . 155/1 997 Z. z. v znení a doplnení zákona č. 209/2002 Z . z. 

a 

Sídlo: 

Zastúpený: 

Oprávnený rokovať 

vo veciach zmluvy: 

I ČO : 

Mesto Dubnica nad Váhom (ďalej len MsÚ) 

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Ing. Jozef Gašparík - primátor 

Ing. Jozef Gašparík - primátor 

003 17209 

TI. 

Predmet dohody 

1. Predmetom dohody je prax študentov FSEV TnUAD v priestoroch MsÚ. 

2. Zmluvné strany sa dohod li, že budú úzko spo l u pracovať pri realizáci i praxe štu dentov. 



III. 

Druh pracovnej činnosti a dÍžka odbornej praxe 

1. Študenti budú počas praxe vykonávať činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom 

v škole v súlade s ich odbornou špecializáciou. 

2. Výchovno-vzdelávacia práca v podmienkach praxe bude prebiehať počas letného semestra 

akademického roka. Harmonogram spresní FSEV T nUAD. 

3. DÍžka odbornej praxe bude vrozsahu 2 týždňov - včase od 19.03.2018 - 29.03.2018. 

Prax bude vykonávaná bezodplatne. Prax bude vykonávaná študentkou 3. ročníka FSEY 

TnUAD študijného programu Verej ná správa Mon ikou Rábekovou,

O 18 41 Dubnica nad Váhom. 

IV. 

Zabezpečenie podmienok pre realizáciu praxe 

1. Mesto Dubnica nad Váhom sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť prís luš nú prax pre študentov FSEV TnUAD 

b) poveriť organizáciou praxe svojho zamestnanca, ktorý poskytne študentom odbornú 

pomoc , 

c) v det'i nástupu študentov na prax oboznámiť ich s predpismi o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v podmienkach zariadenia poskytujúceho prax v súlade so Zákonníkom 

práce v platnom znení, 

d) vystaviť pre študenta potvrdenie o absolvovaní praxe. 

2. Povinnosti FSEV TnUAD: 

a) poučiť študentov o podmienkach a požiadavkách na odbornú prax, oboznámiť študentov 

(práva, povinnosti, zodpovednosť za škodu), 

b) poskytnúť zariadeniu poskytujúcemu prax informácie o obsahu a požiadavkách praxe, 

ktoré majú študenti spl niť, 

c) poskytn úť zariadeni u poskytuj úcemu prax menný zoznam študentov, ktorí absolvujú 

prax. 

3. Povinnosti študentov: 

a) dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde sa prax realizuje a plniť povin nosti 

vplývajúce z obsahovej náplne praxe, 

b) rešpektovať po kyny kompetentných zamestnancov zariadenia, ktorí budú zabezpečovaf 

odbornú prax. 

Ochrana údajov

Ochrana údajov



IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže spoluprácu ukončiť písomnou výpoveďou a lebo 

navrhnúť dohodou o ukončení platnosti zmluvy. 

3. Dohoda je vypracovaná v dvoch exemplároch, ktoré majú rovnakú platnosť. 

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

l:t:ef Gašparí\{ 
0 

l:mátor \ 
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