
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI

číslo : PP 76t2o'l9-2o

uzatvorená podl'a Ş 51 zâkona č,.4011964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoršĺch predpisov
v nadväznosti na ustanovenia $ 37 ods. 2 zâkona ë'. 13112002 Z' z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršÍch predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopInení niektoých predpisov v znení
neskoršĺchpredpisov, zákonač,.1812018Z'z.o ochraneosobnýchúdajovvzneníneskoršíchpredpisov

cl. t.

ZmIuvné strany

1

Sídlo :
Štatutárny orgán:
Fakulta :

osoba oprávnená
podpísat' zmluvu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná ë. 12,974 01 Banská Bystrica
doc. lng. Vladimír Hiadlovský, PhD. rektor
Fakulta prírodných vied

doc' RNDr' Jarmila Kmet'ová, PhD., dekanka Fakulty prÍrodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na základe Splnomocnenia č.4. 114312015, č,. sp 420-201s-R-sR zo dňa
29j.2015

osoby oprávnené
rokovat':

Mgr' PaedDr. Vladimír siládi, PhD.,
prodekan pre rozvoj FPV UMB vo veciach zmluvných a odborných
30 232295
2021109211
Štatna pokladnica Bratislava
sK75 8180 0000 0070 0009 5590

Registrácia: Verejná vysoká škola podl'a zâk. ë' 13112002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zriadenâ zákonom ć,. 13911992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici (d'alej len ,,UMB" )

2. Zâkladná škola, M. Rázusa 167213,960 01 ZvoIen

lÖo:
DlČ:
Bankové spojenie
Číslo Účtu :

Štatutárny orgán

ItO :

DlČ:

Öíslo účtu :

Mgr. Ondrej Kanka

37888421

2021668572

sK75 0200 0000 0000 0813 6412
(d'alej Ien ,,cvičná škola")

čl. ll.
Úěel a predmet zmIuvy
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1' Táto zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za Účelom vykonávania priebeŽnej náčuvovej,
priebeŽnej výstupovej a sÚvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prĺrodných
vied.

2. Táto zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebeŽnej náčuvovej,
priebeŽnej výstupovej a sÚvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB
s ciel'om naplnit' odborný profil absolventov učitel'ského študijného odboru, zvýšit' ich odbornost',
upevňovat' teoretické vedomosti a zÍskavat' praktické zručnosti, ako aj konfrontovat' teoretické
poznatky v Úzkom spojení študentov s praxou.

3. Predmetom zmluvy je zabezpeëenie pedagogickej praxe v cvičnej škole a úprava, postavenie a
vzájomné vzt'ahy účastníkov zmluvy V procese jej realizácie študentov Fakulty prírodných vied
UMB.

ct. ilt.
Predmet, doba trvania a organizácia pedagogickej praxe

1. organizácia, obsah a rozsah pedagogickej praxe sa riadi študijným plánom pre príslušný študţný
program v predpísanom rozsahu ako aj harmonogramom Fakulty prírodných vied UMB na príslušný
akademický rok. Pedagogická prax slrlŽi na nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických
vedomostí a zručnosti o ěinnostiach sÚvisiacich so študţným zameraním pre výkon povolania.

2. Menný zoznam Účastníkov pedagogickej praxe, ktorí majÚ absolvovať praktickri výuěbu ako aj
termÍny absolvovania pedagogickej praxe budÚ aktualizované po prvom týŽdni v semestri, v ktorom
sa uskutočňuje pedagogická prax.

3' Zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ. Praktická výučba študentov podl'a tejto zmluvy sa dohodla medzi
zmluvnými stranami na akademický rok 201912020

čl. v.
Povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti cvičnej školy sú:

1.1 Zabezpečit' pedagogickú prax študentom príslušného študijného programu.
í '2 Poverit' svojho zamestnanca zabezpeëením pedagogickej praxe
1.3 Zabezpečit'študentovi moŽnost'zĺskať praktické skrjsenosti za rjčelom prehĺbenia teoretických

vedomostí.
1.4 PoskytnÚt'študentovi primerané podmienky na výkon pedagogickej praxe.
1.5 V súvislosti s výkonom pedagogickej praxe zabezpečit' bezpeÖnost' a ochranu zdravia pri práci

v zmysle zâkona č,. 12412006 Z' z' o BozP v znení neskorších predpisov a jeho príslušných
vykonávacíchpredpisov, d'alejzâk.ë.31412001Z.z' oochranepredpoŽiarmivznenĺvykonávacej
vyhlášky ë'. 12112002Z. z' v znení neskorších predpisov a to na všetkých jeho pracovĺskách, kde
sa bude pedagogická prax vykonávať.

1.6 V deň nástupu študenta na pedagogickú prax oboznámit' študenta o prísluŠných predpisoch
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na tých pracoviskách, kde sa bude pedagogická prax
vykonávat' v zmysle s 6 a S 7 citovaného zâkona ë,. 12412006 Z' z. o BozP'

1.7 UmoŽniť povereným zamestnancom Fakulty prírodných vied UMB vykonávať prĺpadnú kontrolu
o priebehu pedagogickej praxe.

2' Povinnosti UMB sú:
2.1 Poučit'študentov o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a poŽiadavkách na prácu, ktorÚ

budÚ vykonávat' počas pedagogickej praxe'
2'2 Upozornit' študentov, Že Údaje získané o organizácií, v ktorej budú vykonávať pedagogickri prax

mÔŽu poŽit'len na vyučovacie úÖely.
2.3 Výsledky študenta z pedagogickej praxe uvedené v hodnotenĺ Vypracovanom cviěným uěiteľom

vyuŽit'ako podklad pre záverečné hodnotenie predmetu'
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2'4 oboznâmit' študentov o povinnosti dodrŽiavať príslušné predpisy o pracovnom reŽime, ochrane
osobných údajov o BOZP a Po, prípadne iné vnútorné predpisy.

2.5 PriebeŽne kontrolovat' študentov vykonávajúcich pedagogĺckÚ prax.
2.6 lnformovat' študentov o povinnosti rešpektovat' pokyny zamestnancov, ktorí budÚ zabezpečovat'

pedagogickú prax.

cl. v.
Zodpovednost'za škodu

1. Práva a povinnosti zo zodpovednosti za škodu, ku ktoĘ dÔjde pri výkone pedagogickej praxe sa
riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a d'alšími súvisiacimi všeobecne
záv äznými právnym i predpism i.

2. Zodpovednost'zmluvných strán vzniká predovšetkým na základe nasledujúcich právnych vzt'ahov:
a) Voěi sebe navzájom podl'a príslušných ustanovení obtianskeho zákonníka včĺtane regresnej

povinnosti
b) VoÖi vlastným zamestnancom podl'a príslušných ustanovení Zákonníka práce
c) VoěitretÍm osobám podl'a ustanovenĺ obÖianskeho zákonníka a školského zákona

ct. vt.
Ďalšie ustanovenia

1 ' Spory alebo sporn é otâzky týkajÚce sa napÍňania obsahu a zmyslu tejto zmluvy sa Účastníci zmluvy
zaväzujÚ riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou. Prípadné zmeny dohodnutých
ustanovení tejto zmluvy budÚ riešit' formou písomného, obojstranne podpísaného dodatku k tejto
zmluve.

2' Spory odborného a organizaěného charakteru budÚ zmluvné strany riešit' prednostne
prostredníctvom poverených zástupcov účastníkov zmluvy.

3. V prĺpade, ak nedÔjde medzi účastnÍkmi k dohode pri rĺešení sporných otázok týkajúcich sa tejto
zmluvy, budÚ sa riešit'prostredníctvom miestne prísluŠného súdu.

CI. VII.
Zabezpećen ie materiá lno_tech n ických pod m ienok

1' Cvičná škola vytvorÍ podmienky pre zabezpečenie výučby zameranej na získanie potrebných
praktických zručností pre vykonávanie povolania na úrovni poznatkov súÖasnej doby.

ČI. vlIl.
Platobné podmlenky

1. UMB poskytne cviěnej škole príspevok z účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na
jednu hodinu rozboru a to do výšky 0,63 € na materiálne a administratĺvne zabezpeÖenie
pedagogických praxí.

2. odmenu učitel'ovi cvičnej školy za realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín vyplatí UMB na
základe dohody o vykonaní práce a v sÚlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
veĘným vysokým školám na príslušný rok.

3. FinanÖný príspevok poukáŽe UMB na úÖet cvičnej školy na koncisemestra. Podkladom na Úhradu
je rozpis zrealizovaných rozborov vyučovacÍch hodín v príslušnom semestri, vypracovaný fakultou.

4. FinanÖný prÍspevok cvitná škola nemÔŽe pouŽit' na iný účel' ako je uvedený v ods. 1. Ölánku Vlll.

cl.lx.
Zâverećné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnost' a útinnost' dňom jej podpÍsania štatutárnymi orgánmi obidvoch
zmluvných strán prípadne ich oprávnenými zástupcami a Účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v zmysle zâkona č,' 54612010 Z. z., Rtorým sa dopÍňa zákon Ö. 4ot1964 Zb. (občiansky
zákonník) v znení neskoršÍch predpisov a ktorým sa menia a dopÍňaju niektorá zákony - obchodný
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zákonník, zákon č,. 21112000 Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám v znenl neskoršÍch
predpisov a ďalšie sÚvisiace predpĺsy'

2. Táto zmluva podlieha zákonu ë,' 21112000 Z' z' o slobodnom prĺstupe k informáciám a o zmene
a doplnenĺ niektorých zákonov v znenĺ neskoršÍch predpisov povinnému zveĘneniu v Centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

3. Poskytovateľ sluŽby berie na vedomie povinnost'objednávatel'a sluŽieb zverejnit'túto zmluvu, ako
ajjednotlĺvé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto
zmluvy v plnom rozsahu.

4. Zmluva mÔŽe byt' zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode pĺsomnými dodatkami,
_ ąodpÍsanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prĺpadne ich oprávnenýmizástupcami.5' ostatné právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

obchodného zákonnĺka a ostatnými vŠeobecne zâväznými právnymi predpismi, uvedenými
v úvode tejto zmluvy a ďalŠími súvisiacimi právnymi predpĺsmi.

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Že si túto zmluvu pred jej podpisom pretĺtali, jej obsahu
porozumeli, Že bola uzavretá po vzájomnom prerokovanÍ, podl'a ich pravej a slobodnej vÖle, urěite,
váŽne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmieńok, na znak

_ súhlasu s jej obsahom ju dobrovo|'ne vlastnoručne podpísati.
7. Zmluvné strany sa dohodli, Že za okolnosti vylučujúce zodpovednost' zmluvných strán podľa tejto

Zmluvy sa povaŽuje pÔsobenie ,,VyšŠej mocľ, priěom za takÚto sa povaŽuje pożiar, zemetrasenle,
havária, povodeň, štrajk, embargo, administratĺvne opatrenie Štátu a iné také udalosti a teda
prekáŽky, ktoré nastali nezávisle od vÔle zmluvnej strany a bránia jej v splnenÍ jej povinnosti, ak
nemoŽno rozumne predpokladat', Že by zmluvná strana takÚto prekáŽku alebo jej následky mohla
odvrátit'a|ebo prekonat', aniju v dobe vzniku zâväzku predvĺdať. Úeinxy vylueujuóe zodpoúednost'
sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekáŽka, s ktorou sÚ tieto Útinky spojené'

8. Zmluvné strany sa dohodli, Že sa budú vzájomne sa bez zbytotného odkladu ĺnformovat' o
akýchkoľvek zmenách Údajov, uvedených v záhlavÍ tęjto zmluvy.

9' Zmluvné strany prehlasujú, Že sú spÔsobilé k právnym Ľlkonom a ĺch zmluvná voľnost' nie je niÖÍm
obmedzená

10. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktoných każdá strana dostane jeden originál. KaŽdé
vyhotovenie má hodnotu originálu'

V Banskej Bystrici dňa 09'01.2020
l'í^ 

Ą , L'0t-0Vo Zvolene dňa ĺlJ.

za Fakultu prírodných vied UMB za cvičnú Školu

doc. RND la PhD
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