
Dodatok č. 1  k Zmluve č. 001 pre školský rok 2015/2016 (zmluva je uzatvorená na 

dobu neurčitú) o poskytovaní praktického vyučovania  

formou odborného výcviku pre školský rok 2020/2021 
 

uzatvorená podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom  vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ 

SR  č. 65/2015 Z. z. o stredných školách (ďalej len „zmluva“)   

 

                        Článok 1 

        Zmluvné strany 

 

Škola:  Stredná odborná škola podnikania 

Sídlo:   Sasinkova 45, 010 01  Žilina 

IČO:     00893544    

DIČ:     2020678176 

Bankové spojenie: IBAN SK12 8180 0000 0070 0048 0456 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Alena Chupáčová, riaditeľka školy 

(ďalej len  „ škola ˝)  

 

a 

 

  Organizácia: JINEX, s.r.o. 

Sídlo: M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina 

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  11356/L 

IČO: 36 382 671    

Zastúpená:  Jiří Nedzbala, konateľ 

(ďalej   len „ organizácia ˝) 

Článok 2 

   Predmet dodatku k zmluve 

 

Predmetom dodatku k zmluve je: 

 

1.  Zmena v prílohe č.1 k zmluve č.001 uzatvorenej 8.7.2015 nasledovne:  

 

Zoznam žiakov SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01  Žilina  

na odborný výcvik v školskom roku 2020/2021 

Učebný odbor: 2955 H mäsiar, lahôdkar 

Trieda : II. A, III.A 

Termín OVY : párny týždeň od 28.09.2020 počnúc 

Počet hodín denne : II.A – 6 hodín 

         III.A – 7 hodín 

 

Č. Meno a priezvisko žiaka Trieda 

1.  III.A 

2.  III.A 
3.  III.A 
4.  III.A 
5.  III.A 
6.  II.A 

7.  II.A 

 

 



 

2. Zmena v prílohe č.2 k zmluve č.001 uzatvorenej 8.7.2015 nasledovne: 

 

Zoznam kontaktných osôb pre školský rok 2020/2021 

Za školu: 

Mgr. Alena Chupáčová, riad. školy: 0903524314, director@sospza.sk .................................... (podpis ) 

Mária Murínová – MOV:041/5622493, murinova.maja@gmail.com   .................................... ( podpis ) 

Ing. Mária Poliačková,  ZR:  0917209713, poliackova@sospza.sk............................................ (podpis )  

Za organizáciu: 

  Miesto   pracoviska:   JINEX, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina 

Osvedčenie spôsobilosti inštruktora 
V zmysle zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom  vzdelávaní a príprave  § 22  inštruktor  je fyzická 

osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na 

pracovisku praktického vyučovania, ak  

 je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom alebo je zamestnávateľom, ktorý je 

samostatne zárobkovo činná osoba,  

 dosiahla najmenej  

- stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom 

odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,  

- úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom 

študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo  

- vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom 

odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,  

 vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích 

štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný 

učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,  

 má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného 

povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje a  

 má potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou 

alebo príslušnou profesijnou organizáciou .   

Stupeň dosiahnutého vzdelania sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonával najmenej päť rokov povolanie 

alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu 

vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje.  

 

Inštruktor túto odbornú spôsobilosť dosvedčuje svojím podpisom (inštruktori, zamestnanci ): 

Jozef Hujo:                            ..................................................................................................... ( podpis ) 

Ján Romančík:                      ...................................................................................................... ( podpis ) 

Janka Grendelová:                ...................................................................................................... ( podpis ) 

 

Ostatné ustanovenia dohodnuté v Zmluve č. 001 uzatvorenej 8.7.2015 na dobu neurčitú zostávajú 

naďalej platné a nezmenené. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán dodatku k 

Zmluve. 

 

V Žiline  dňa 21.09.2020 

 

 

 

 

--------------------------------------------                                    ------------------------------------------ 

           organizácia                            škola 
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