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b) poruší obchodné

tajomstvo

zamestnávatela,
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c) spôsobí škodu zamestnávatelovi pocas vykonávania absolventskej praxe úmyselným
konaním.
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5. V prípade, že na základe tejto dohody zamestnávatel zabezpecuje vykonávanie
absolventskej praxe pre viac ako jedného absolventa školy, tak z dôvodov uvedených v cl.
V. odsek 4 má zamestnávatel právo odstúpit od dohody len v tej casti, v ktorej sú
dohodnuté práva a povinnosti zamestnávatela týkajúce sa absolventa školy, ktorý je
dôvodom takéhoto odstúpenia. Odstúpením od dohody podla C. V. odseku 4 nebude
dotknutá úcinnost iných ustanovení tejto dohody.
6. Odstúpenie od tejto dohody je úcinné dnom dorucenia písomného oznámenia druhému
úcastníkovi tejto dohody. Odstúpenie od dohody nemá vplyv na oprávnené plnenia
poskytnuté do úcinnosti odstúpenia od tejto dohody.
7. Túto dohodu možno ukoncit aj na základe vzájomnej písomnej dohody úcastníkov dohody.

Clánok VI.
Záverecné ustanovenia
1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnost originálu, pricom
úrad obdrží 1 vyhotovenie a zamestnávatel 1 vyhotovenie.
2. Zmeny v tejto dohode možno vykonat len na základe písomného návrhu jedného
z úcastníkov tejto dohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma
úcastníkmi dohody.
3. Táto dohoda nadobudne platnost dnom jej podpísania oboma úcastníkmi dohody a úcinnost
dnom 1.9.2012. Úcinky tejto dohody zanikajú splnením záväzku úcastníkov tejto dohody,
pokial nedôjde kjej ukonceniu z dôvodov uvedených v clánku V.
4. Právne vztahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obcianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými
v Slovenskej republike, ktoré majú vztah k záväzkom úcastníkov tejto dohody.
5. Úcastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísat, precítali si ju, jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovolne podpisujú.
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Za zamestnávatel
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Za úrad:

........

Mgr. Mužíková Anna
štatutárny zástupca zamestnávatela
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......................................................
PhDr. Šebian Martin, PhD.
riaditel úradu

Pn1oha k tejto dohode: "Menný zoznam absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie
absolventskej praxe"

Za správnost: Zuzana Zvarová

