
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI

č,. z. PF1612020178
č. sp. PF/5/2020l 107 -oMĽz

uzatvorená podl'a $ 51 zákona ë. 4011964 zb. občianskeho zákonnÍka v znení neskoršĺch predpisov
v nadväznosti na ustanovenia $ 37 ods. 2 zákona ë' 131t2oo2 Z' z. o vysokých školách a o zňene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona e. gsslzooĺ Z' z' o ochrane,
podpore a rozvĄi verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znenÍ neskorších
predpisov, zákona ë.12212013 Z' z. o ochrane osobných údajov v zňení neskorších predpisov

ct. r.

Zmluvné strany

1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná č,. 12,974 01 Banská Bystrica
doc. lng. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor
Pedagogická

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Fakulta :

osoba oprávnená
podpísat' zmluvu:

osoby oprávnené
rokovat':

ItO:
Dtt:
Bankové spojenie
Číslo Účtu :

Kontakt:

prof' PaedDr. Štefan Porubský, PhD. dekan Pedagogickejfakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na základe Splnomocnenia ë. z. 199112017 , č' sp. 525-2017-R-sR
zo dňa 03' 04.2017

vo veciach zmluvných a odborných
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. prodekanka pre pedagogickú činnost'
30 232295
2021109211
Štátna pokladnica Bratislava
sK67 8180 0000 0070 00242204
Mgr. Nikoleta Švecová, tel. č.: o48t446 4241

2.

Registrácia: Verejná vysoká škola podl'a zâk. ć,. 131t20o2 Z. z. ovysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zriadená zákonom č,.13911992Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (d'alej len ,,UMB" )

Základná škola
Sídlo : M. Rázusa 167213,960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Mgr' ondrej Kanka
ICO: 37888421
Dlt: 2021668572
Čĺslo Účtu vo formáte IBAN:SK75 o2oo oooo oooo oB13 6412
(d'alej len 

"cvičná škola") 
cl. ll.

Úěel a predmet zmluvy

Táto zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za úěelom vykonávania všetkých typov pedagogickej
praxe študentov uÖitel'ských študţných programov Pedagogickej fakulty UMB s cie1om_ náplniľ
odborný profil absolventov študţných programov učitel'ských študţných odborov, zvýšit' ich
odbornost', upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnostĺ, ako aj konfrontovat'
teoretické poznatky v Úzkom spojení študentov s praxou.

Predmetom zmluvy je zabezpeÖenie pedagogickej praxe naZâkladná škota, M. Rázusa 1672tg,
960 01 Zvolen a Úprava, postavenie a vzâjomné vzt'ahy rjčastníkov zmluvy V procese jej realizácie
študentov Pedagogickej fakulty UMB.
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cl.llt.
Predmet, doba trvania a organizácia pedagogickej pľaxe

1. organizâcia, obsah a rozsah pedagogickej praxe sa riadi študijným plánom pre príslušný študţný
program v predpísanom rozsahu ako aj harmonogramom Pedagogickej fakulty UMB na príslušný
akademický rok' Pedagogická prax slúŽi na nadobudnutie a rozšĺrenie teoretických, praktických
vedomostía zručnosti o činnostiach súvisiacich so študţným zameraním pre výkon povolania.

2. Menný zoznam účastníkov pedagogickej praxe' ktorí majÚ absolvovať praktickÚ výučbu ako aj
termÍny absolvovania pedagogickej praxe budÚ aktualizované po prvom týŽdnĺv semestri, v ktorom
sa uskutotňuje pedagogická prax.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ, do 30. 06. 2020.

cl.lv.
Povinnosti zmluvných strán

1' Povinnosti škoIy sú:
1.1 Zabezpečit' pedagogickÚ prax študentom príslušného študijného programu'
1.2 Poveriť svojho zamestnanca zabezpeÖením pedagogickej praxe.
1.3 Zabezpečĺt' študentovi moŽnost'zÍskať praktické skúsenosti za Účelom prehĺbenia teoretických

vedomostí.
1'4 Poskytnút'študentovi primerané podmienky na výkon pedagogickej praxe.
1'5 V stjvislosti s výkonom pedagogickej praxe zabezpečiť bezpeěnosť a ochranu zdravia pri práci

v zmysle zákona Ö' 12412006 Z. z. o BozP v znení neskoršĺch predpisov a jeho príslušných
vykonávacích predpĺsov, d'alej zák. ë,.31412001 Z. z. o ochrane pred poŽiarmi v znení vykonávacej
vyhlášky ć. 12112002 Z' z' v znení neskorších predpisov a to na všetkých jeho pracoviskách, kdé
sa bude pedagogická prax vykonávať.

1.6 V deň nástupu študenta na pedagogickú prax oboznámit' študenta o prÍslušných predpisoch
bezpetnosti a ochrane zdravia pri práci na tých pracovĺskách, kde sa bude pedagogická prax
vykonávať v zmysle S 6 a S 7 citovaného zákona č}. 12412006 Z' z' o BozP'

1'7 UmoŽnit' povereným zamestnancom Pedagogickej fakulty UMB vykonávat' prípadnri kontrolu
o priebehu pedagogickej praxe.

1'8 Poskytnúť poverenému zamestnancovi Pedagogickej fakulty UMB na poŽiadanie informácie
o výkonoch a správaní sa študenta na pedagogickej praxi.

2' Povinnosti UMB sú:
2.1 Pouěit'študentov o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a poŽĺadavkách na prácu, ktorú

budú vykonávať počas pedagogickej praxe, ako aj o Úlohách, ktoré budú musiet' splniť v termíne
praxe.

2.2 Výsledky študenta z pedagogickej praxe uvedené v hodnotenÍ Vypracovanom cvičným učiteľom
vyuŽit'ako podklad pre záverečné hodnotenie predmetu.

2.3 oboznâmiť študentov o povinnosti dodrŽĺavať príslušné predpisy o pracovnom reŽime, o BOZP
a Po, prípadne iné vnútorné predpisy.

2.4 PriebeŽne kontrolovat' Študentov vykonávajúcich pedagogickú prax.
2'5 lnformovat' študentov o povinnostĺ rešpektovat' pokyny zamestnancov, ktorí budÚ zabezpeěovať

pedagogickú prax'

cl. v.
Zodpovednost'za škodu

1 ' Práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu, ku ktorej dÔjde pri výkone pedagogickej
praxe sa riadia príslušnými ustanoveniami oběianskeho zákonníka a d'alšÍmi súvisiacimivšeobecne
zźx 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 včítane

regresnej povinnosti.
b) VoÖivlastným zamestnancom podl'a príslušných ustanovenĺZákonnĺka práce'
c) VoÖitretĺm osobám podl'a ustanovení oběianskeho zákonnÍka a škotského zákona.

2



,d

I

ct. vt.
Ďalšie ustanovenia

1. Spory alebo sporné otázky týkajúce sa napÍňania obsahu a zmyslu tejto zmluvy sa ÚěastnÍci zmluvy
zaväzujÚ riešiť prednostne vzájomným rokovanĺm a dohodou. Prípadné zmeny dohodnutých
ustanovení tejto zmluvy budú rieŠiť formou písomného' obojstranne podpísaného dodatku k tejto
zmluve.

2' Spory pedagogického, odborného a organizaÖného charakteru budÚ zmluvné strany riešit'
prednostne prostredn íctvom poverených zástupcov ÚÖastníkov zmluvy.

3. V prípade, ak nedÔjde medzĺ účastnÍkmi k dohode pri riešenÍ sporných olázok týkajúcich sa tejto
zmluvy, budú sa riešit'prostredníctvom miestne príslušného sÚdu.

cl. vil.
Zabezpeëen ie mate riá l no-tech n ických pod m ienok

Škola vytvorÍ podmĺenky pre zabezpečenie výuěby zameranej na zĺskanie potrebných praktických
zručností pre vykonávanie povolania na úrovni poznatkov súčasnej doby.

Čl. uIl.
PIatobné podmienky

1. UMB poskytne škole príspevok z Účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na jednu
hodinu rozboru a to do výšky 0,63 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických
praxí.

2' odmenu učitel'ovi 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 verejným
vysokým školám na príslušný rok.

3. Finaněný príspevok poukáŽe UMB -na účet školy do 30. 06. 2020. Podkladom na úhradu je rozpis
zrealizovaných rozborov vyučovacÍch hodín v príslušnom semestri, Vypracovaný fakultou.

4' Finančný príspevok škola nemÔŽepouŽiťnainýÚčel,akojeuvedenývods. 1.článkuVlll.

cl. tx.
Závereěné ustanovenia

1' Zmluva nadobÚda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán
prípadne ich oprávnenými zástupcami a úěinnost' dňom nasledujÚcim po dni jej zverejnenia
v zmysle zâkona č,' 546t2010 Z. z., ktoým sa dopĺňa zákon ë. 4ot1964 Zb. (občiansky zákonník)
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňaju niektoré zákony - obchodný zákonník,
zâkon ë.21112000 Z' z' o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a d'alšie
súvisiace predpisy.

2. Táto zmluva podlieha zákonu č,. 21112000 Z. z' o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zâkonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom
registri zmlúv vedenom na Urade vlády Slovenskej republiky.

3. Poskytovatel'sluŽby berie na vedomie povinnosť objednávatel'a sluŽieb zverejnit'ttjto zmluvu, ako
aj jednotlivé faktúry vyplyivajúce 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 písomnými dodatkami,
podpísanými štatutárnymi orgánmizmluvných strán, prÍpadne ich oprávnenými zástupcami.

5. ostatné právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne zâväznými právnymi predpismi, uvedenými
v úvode tejto zmluvy a d'alšími súvisiacimi právnymi predpismi.

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Že si tÚto zmluvu pred jej podpisom preÖĺtali, jej obsahu
porozumeli, Že bola uzavretá po vzájomnom prerokovanÍ, podl'a ich pravej a slobodnej vÔle, určite,
vâŻne a zrozumitel'ne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
súhlasu s jej obsahom ju dobrovol'ne vlastnoručne podpísali'

7 ' Zmluvné strany sa dohodli, Že za okolnosti vylučujÚce zodpovednosť zmluvných strán podl'a tejto
Zmluvy sa povaŽuje pÔsobenie ,'Vyššej moai'', pričom za takÚto sa povaŽuje poŽiar, zemetrasenie,
havária, povodeň, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti a teda
prekáŽky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splneníjej povinnosti, ak
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10. Táto zmluva je vyhotovenâv 4 vyhotoveniach, z ktoných kaŽdâ strana dostane dva originály. KaŽdé
vyhotovenie má hodnotu originálu.

nemoŽno rozumne predpokladat" Že by zmluvná strana takúto prekáŽku alebo jej následky mohla
odvrátiť alebo prekonať, aniju v dobe vzniku zâväzku predvÍdai'. Úeinry vylueu1uóe iodpovednost'
sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekáŽka, s ktorou sú tieto r]ěinký s'po1eńe.
Zmluvné strany sa doh.odli, Že sa budÚ vzájomne bez zbytočného odkladü ińformovat'o akýchkolVek
zmenách údajov, uvedených v záhlavi tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že sú spÔsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná vol'nost' nĺe je ničÍm
obmedzená.

V Banskej Bystrici dňa 31 ' 01.2020

za Pedagogickú fakultu UMB

\t0
'dň" .0.!,.!..L'pnVP

za cviÖnÚ školu

prof Ë.21'ó1, st"f". P;ilb9.ýÍhö
vŻ 

Dekan '/
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