
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI

císlo :'l06tFF ĺ37 12020

uzatvorená podl'a $ 51 zákona ö,.4ot1g64 Zb' občianskeho zákonníka vznenĺ neskorších predpisov

v nadväznosti na ustanovenia $ 37 ods. 2 zákona ć. 131t2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene

adoplnenÍ niektorých zákonov vznenÍ neskorších predpisov, zâkona ć,' 35512007 Z. z. o ochrane,

podpore a rozvoji łerejného zdravia a o zmene a doplnení niektoţch predpisov v-znení neskorších

preopisov, Naria'denia EurÓpskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2o161679 o ochrane fyzických osÔb pri

spracÚvanÍ oU a o vol'nom pohybe takýchto údajov.

cr.l.
Zmluvné strany

1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrlci
Národná č,.12,974 0'1 Banská Bystrica
doc. lng. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor
Filozofická fakulta

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., dekan Filozofickejfakulty Univerzity Mateja

Bela v Banskej Bystrici
na základe Splnomocne nia č. z' 1311812018, ě' sp. 1 1 10-2018-R-SR
zo dňa 29. 10.2018

PhDr. NadeżdaZemaníková, PhD', prodekanka pre pedagogickú činnosť
vo veciach zmluvných a odborných
30 232295
2021109211
Štatna pokladnica Bratislava
sK67 8180 0000 0070 0024 2204
0481446 7415
Verejná vysoká škola podl'a zák. Ö. 131t2002 Z. z' ovysokých školách
a o źmene a doplnení niektorých zákonov v znenÍ neskorších predpisov,

zriadenä zákonom t. 139t1992 zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (d'alej len ,,UMB" )

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Fakulta:
osoba oprávnená
podpísat' zmluvu:

osoby oprávnené
rokovať:

lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:
tíslo účtu:
Kontakt:
Registrácia:
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Zâkladnâ škoIa
SÍdlo: M. Rázusa 167213,960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Mgr. ondrej Kanka
lČo: 37888421
DlČ: 2021668572
Bankové spojenie
tíslo účtu: sK75 0200 0000 0000 0813 6412
d'alej len ,,cvičná škola"

cl. ll.
Účel a pľedmet zmtuvy

Táto zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za Úěelom vykonávania priebeŽnej náčuvovej,

priebeŽnej výstupovej Jsuvi-slej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s ciel'om

naplnit'od'norny profil absolventov učitel'ského študijného odboru, zvýšiť ich odbornost', upevňovať

teoretické vedomosti a zÍskavat' praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky

v Úzkom spojenÍštudentov s praxou. j l ,'.

Predmetom zmluvy je zabezpeěenie pedagogickej praxe'Vcvičnej Škole a úprav|,. postaveîie

a vzájomné vzťahyúŁastnĺkov zmluvy V procese jej realizácie Študentov Filozofickej fakulty UMB'

'i:.
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cl. lll.
Predmet, doba trvania a organizácia pedagogickej praxe

1. organizâcia, obsah arozsah pedagogickej praxe sa riadi študijným plánom pre prísluŠný študijný
program v predpísanom rozsahu ako aj harmonogramom Filozofickej fakulty UMB na príslušný
akademický rok. Pedagogická prax slúŽi na nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických
vedomostía zručnosti o čĺnnostiach sÚvĺsiacich so študijným zameraním pre výkon povolania.

2. Menný zoznam Účastníkov pedagogickej praxe, ktorÍ majÚ absolvovat' praktickú výučbu ako aj
termíny absolvovania pedagogickej praxe budÚ aktua|izované 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 letný semester akademického roka 201912020.

ct. tv.
Povinnosti zmluvných strán

1' Povinnosti cviěnej školy sú:
1'1 Zabezpečit'pedagogickÚ prax študentom príslušného Študijného programu.
1'2 Poverit' svojho zamestnanca zabezpečenÍm pedagogickej praxe
1.3 Zabezpečit'študentovi moŽnost'získat'praktické skúsenosti za účelom preh[benia teoretických
vedomostí.
1.4 PoskytnÚt'študentovi primerané podmienky na výkon pedagogickej praxe.
1.5 Vsúvislosti svýkonom pedagogickej praxe zabezpečit'bezpečnosť aochranu zdravia pri práci
v zmysle zákona č. 12412006 Z. z. o BOZP v znení neskorŠích predpisov a jeho príslušných
vykonávacích predpisov' d'alej zák. č,.31412001 Z. z. o ochrane pred poŽiarmi vznení vykonávacej
vyhlášky r,. 12112002 Z. z. v znenĺ neskorších predpisov a to na všetkých jeho pracoviskách, kde sa
bude pedagogická prax vykonávat'.
1.6 Vdeň nástupu študenta na pedagogickú prax oboznámit' študenta o príslušných predpisoch
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na tých pracoviskách, kde sa bude pedagogická prax
vykonávať v zmysle S 6 a S 7 citovaného zákona č,.12412006Z' z. o BOZP.
1.7 UmoŽnit' povereným zamestnancom Filozofickej fakulty UMB vykonávať prípadnÚ kontrolu
o priebehu pedagogickej praxe.

2. Povlnnosti UMB sú:
2.1 Poučit'Študentov o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a poŽiadavkách na prácu, ktoru
budú vykonávat' počas pedagogickej praxe.
2.2 Upozorniť študentov, Že údaje zÍskané o organizácií, v ktorej budÚ vykonávat' pedagogickú prax
mÔŽu pouŽiť len na vyuěovacie Účely.
2'3 Výsledky študenta z pedagogickej praxe uvedené v hodnotení Vypracovanom cvičným učiteľom
vyużiť ako podklad pre záverečné hodnotenie predmetu.
2.4 oboznâmit' študentov o povinnosti dodrŽiavat' prĺslušné predpisy o pracovnom reŽime, ochrane
osobných Údajov, BozP a Po, prípadne iné vnÚtorné predpisy'
2.5 PriebeŽne kontrolovat' študentov vykonávajúcich pedagogickÚ 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 ktorej dÔjde pri výkone pedagogickej
praxe sa riadia prÍslušnými ustanoveniami oböianskeho zákonnĺka a d'alšími sÚvisiacimi
všeobecne zâv äznými právnymi predpis mi'

2. Zodpovednost' zmluvných strán vzniká predovšetkým na základe nasledujÚcich právnych
vzt'ahov :

a) Voči sebe navzájom podl'a prĺslušných ustanovení občianskeho zákonníka včÍtane
regresnej povinnosti.

b) Voči vlastným zamestnancom podl'a príslušných ustanoveníZákonníka práce'
c) Voči tretím osobám podl'a ustanovenĺ občianskeho zákonníka a školského zákona'
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čl. vI'
Ďalšie ustanoven!a

1. Spory alebo sporné otázky týkajÚce sa napÍňania obsahu a zmyslu tejto zmluvy sa ÚčastnÍcĺ
zmluvy zaväzujÚ riešit' prednostne vzájomným rokovaním a dohodou. PrÍpadné zmeny
dohodnutých ustanovení tejto zmluvy budú riešit' formou plsomného, obojstranne podpísaného
dodatku k tejto zmluve.

2. Spory odborného a organizačného charakteru budÚ zmluvné strany riešiť prednostne
prostredníctvom poverených zástupcov Účastníkov zmluvy'

3' V prÍpade, ak nedÔjde medzi Účastníkmĺ k dohode pri riešení sporných otázok týkajÚcich sa tejto
zmluvy, budÚ sa riešit'prostredníctvom miestne príslušného sÚdu'

čI. vll'
Zabezpečenie materiálno_technických podmienok

1' Cvičná škola vytvorí podmĺenky pre zabezpečenie výučby zameranej na získanie potrebných
praktických zručností pre vykonávanie povolania na Úrovni poznatkov sÚčasnej doby.

cl. vru.
Platobné podmienky

1. UMB poskytne cvičnej 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 cvičnej školy za realĺzované hodiny rozborov vyučovacích hodÍn vyplatí UMB
na základe dohody o vykonanĺ práce a v sÚlade s Metodikou rozpisu dotáciízo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na prÍslušný rok'

3. Finančný príspevok poukáŽe UMB na účet cvičnej školy na konci semestra. Podkladom na
úhradu je rozpis zrealizovaných rozborov vyučovacÍch hodÍn v prísluŠnom semestri, vypracovaný
fakultou.

4' Finaněný príspevok cvičná škola nemÔŽe pouŽiť na iný Úěel, ako je uvedený vods. 'l. článku
vllt.

cl. tx.
Závereěné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán
prĺpadne ich oprávnenými zástupcami a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v zmysle zákona ć. 546t2010 Z. z., ktorým sa dopíňa zâkon č,. 40t1964 Zb. (občiansky zákonnÍk)
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňa1u niektorá zâkony - obchodný
zákonnÍk, zákon ë.21112000 Z. z' oslobodnom prístupe kinformáciám vznenĺ neskorších
predpisov a d'alšie sÚvisiace predpisy'

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

3. Poskytovatel'sluŽby berie na vedomie povĺnnost'objednávatel'a sluŽieb zverejniť túto zmluvu, ako
ajjednotlivé 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 písomnými dodatkami,
podpísanými štatutárnymiorgánmizmluvných strán, prĺpadne ich oprávnenýmizástupcami.

5. ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

-obchodného--zákonnĺka--a_rcstatnými-všeobecng-záväznými-práVnyľĺi.-piedpismi;uvedenými'.*--'_'
v Úvode tejto zmluvy a d'alšĺmi súvisiacimi právnymi predpismi'

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Že si túto zmluvu pred jej podpisom prečÍtali, jej obsahu
porozumeli, Že bola uzavretá po vzájomnom prerokovanĺ, podl'a ich praveja slobodnejvÔle, urtite,
VáŽne a zrozumitel'ne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne neyýhodný_cĘ podmienok, na znak
súhĺasu s jej obsahom ju dobrovol'ne vlastnoručne podpísali.
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7' Zmluvné strany sa dohodli, Že za okolnosti vylučujÚce zodpovednost'zmluvných strán podl'a tejto
Zmluvy sa povaŽuje pÔsobenie ,,VyŠŠejmoci'] pričom za takúto sa povaŽuje poŽiar, zemetrasenie,
havária, povodeň, štrajk, embargo, admĺnistrattvne 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'alebo prekonat', aniju v dobe vzniku zâväzku predvÍdat'. Úeinry vylučujúce zodpovednost'
sú obmedzené iba na dobu dokial'trvá prekáŽka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Že sa budú vzájomne sa bez zbytočného odkladu informovat'
o akýchkol'vek zmenách údajov, uvedených v záhlavÍ tejto zmluvy

9. Zmluvné strany prehlasujú, Že sú spÔsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná vol'nost'nie je niěÍm
obmedzená.

10. Táto zmluva je vyhotovenâ v 4 vyhotoveniach, z ktorých kaŽdá strana dostane dva originály.
KaŽdé vyhotovenie má hodnotu originálu.

u p ľ-lĺiľľ g dňa
Ą I lot7V Banskej Bystrici dňa 03' 02.2020

za Filozofickú fakultu UMB:

dekan

za cvičnú školu

n ,;r/

î

4


