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DODATOK č. 1

k Dohode č. 15/29/051/122 zo dňa 19.06.2015 o zabezpečení podmienok vykonávania 
absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

uzatvorený podľa

ustanovenia § 51, odsek 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka 
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

Účastníci dodatku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 

Sídlo : F. Lehára č. 18,984 01 Lučenec 

V mene ktorého koná : Ing. Zoltán Szabó, riaditeľ úradu 

IČO : 30794536
(ďalej len „úrad“)

a

Zamestnávateľ

Obchodný názov (u právnickej osoby - ďalej len „PO“) : Nezábudka, n.o.
Sídlo PO : Záhradnícka 2,986 01 Fiľakovo

Zastúpený štatutárnym zástupcom u PO : Ing. Máriou Velikou
IČO; 42 000 041

SK NACE Rev. 2 : 87.10.0 - ošetrovateľská starostlivosť v pobytových zariadeniach
(ďalej len „zamestnávateľ“)
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Článok I.
Predmet dodatku

1. Podľa článku V. odsek 2. dohody, zmeny v tejto dohode možno vykonať len na 
základe písomného návrhu jedného z účastníkov dohody písomným dodatkom k tejto 
dohode, podpísaným oboma účastníkmi dohody.

2. Účastníci dodatku uzatvorili dňa 19.06.2015 dohodu č. 15/29/051/122 o zabezpečení 
podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dohoda“).

Účastníci dodatku sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Článok III. bod 1 dohody
nasledovne:

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie absolventskej praxe 
pre absolventov školy, podľa priloženého menného zoznamu v týždennom pracovnom 
čase 20 hodín týždenne (viď prílohu k dodatku).

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a odseky dohody zostávajú zachované v plnom rozsahu.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom úrad obdrží 2 vyhotovenia a zamestnávateľ 1 vyhotovenie.
5. Účastníci dohody si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 

ho podpísali.

V Lučenci dňa. M - zo'5~

Za zamestnávateľa:

Ing. Mária Veliká 
zamestnávateľ

Za úrad:

I t*

Ing. Zoltán Szabó 
riaditeľ úradu

Príloha k tomuto dodatku:
„Menný zoznam absolventov škôl vedených v evidencií uchádzačov o zamestnanie 
a špecifikácia pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe.“
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