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9. Zamestnávatel sa zaväzuje, že nezníži pocet pracovných miest z dôvodu prijatia absolventa
školy na vykonávanie absolventskej praxe.
10. Zamestnávatel sa zaväzuje, že umožní povereným zamestnancom úradu a dalším
kontrolným orgánom vykonat kontroly zamerané na plnenie podmienok tejto dohody.

11.Zamestnávatel sa zaväzuje, že vydá absolventovi školy potvrdenie o vykonaní
absolventskej praxe, v ktorom uvedie:
druh praktických skúsenosti a spôsob ich získavania,
druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vykonávala,
dobu trvania dohodnutej absolventskej praxe,
strucné hodnotenie absolventskej praxe.
12. Zamestnávatel sa zaväzuje, že oznací priestory, v ktorých vykonáva absolvent školy
absolventskú prax plagátmi a samolepkami, prípadne inými formami propagácie podla
pokynov úradu, informujúcimi o tom, že zabezpecenie vykonávania ahsolventskej praxe je
spolufinancované zfinancných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené sa
zaväzuje ponechat v týchto priestoroch po celú dobu vykonávania ahsolventskej praxe.
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~.Úrad má právo odstúpit od dohody ak zistí, že zamestnávatel:
a) vedome uvedie nepravdivé údaje v evidencii dochádzky uchádzaca o zamestnanie absolventa školy, ktorý vykonáva absolventskú prax,
b) nepridelil absolventovi školy dohodnutý druh pracovného miesta, ktorý je uvedený v
prílohe tejto dohody,
c) závažným spôsobom porušuje práva absolventa školy,
d) nedodržuje túto dohodu.
. Úrad má právo odstúpit od dohody aj v prípade:
a) ak absolvent školy bez vážnych dôvodov preruší alebo ukoncí vykonávanie
absolventskej praxe,
b) vyradenia absolventa školy z evidencie uchádzacov o zamestnanie,
c) dlhodobej PN,(presahujúcej 30 dní) absolventa školy pocas výkonu absolventskej
praxe.
, 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 2 má
úrad 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 cl. V. odsek 2 nebude dotknutá úcinnost iných ustanovení
tejto dohody.
Zamestnávatel má právo odstúpit od dohody ak absolvent školy:
a) neplní jeho príkazy súvisiace s vykonávaním absolventskej praxe,
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