
ZMLUVA o sPoLUPRÁcl

čĺsIo:  2I2l2ť,IUMB-PP

uzatvorená podl'a Ş 51 zákona č'' 4011964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoršĺch predpisov
v nadväznosti na ustanovenia Ş 37 ods. 2 zâkona č' 13112002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršÍch predpisov, v znení neskoľšÍch predpisov,
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2o161679 o ochrane fyzických osÔb pri spracúvaní
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov a zâkona č,.1812018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znenĺ neskorších predpisov

(d'alej len,,zmluva")

ct. l.
Zmluvné strany

1.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sídlo : Národná č,.12,974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: doc. lng. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor

osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:
za Fakultu prírodných vied UMB : doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD,,

prodekanka pre pedagogickÚ Öinnost'
za Pedagogickú fakultu UMB : doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.,

prodekanka pre pedagogickti činnost'
zaFilozofickú fakultu UMB : PhDr' NadeŽdaZemaniková, PhD.,

prodekanka pre pedagogickÚ činnost'
za Rektorát UMB : lng. lveta Lomenčíková, finančná manaŽérka

lČo:
Dtt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

30232295
2021109211
Štatna pokladn ica Bratislava
sK67 8180 0000 0070 0024 2204
sK63 8180 0000 0070 0018 0875

Registrácia: VeĘná vysoká škola podl'a zâk. ë,. 13112002 Z' z' o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zriadená zákonom ë' 13911992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici .

(d'alej len,,UMB')

2.
Základná škola
M. Rázusa 1672ĺ3,960 01 Zvolen

Štatutárny orgán: Mgr' ondrej Kanka
ICO: 37888421
DlČ: 2021668572
Číslo účtu : SK75 o2oo oooo oooo 0813 6412
(d'alej len ,'cvičná škola")
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(d'alej UMB a cviÖná škola spolu aj ako ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,,zmluvná strana")



cl.lt.
Účel a predmet zmluvy

1' Táto zmluva sa uzatvára za Účelom vykonávania priebeŽnej náčuvovej, výučbovej, priebeŽnej
výstupovej a súvĺslej pedagogickej praxe (d'alej tieŽ ,,pedagogická prax"), ktoĘ ciel'om je naplnit'
odborný profil učĺtel'ského študijného odboru študentov Pedagogickej fakulty UMB, Filozofickej
fakulty UMB alebo Fakulty prírodných vied UMB (d'alej aj ako ,, prísluŠná fakulta UMB"), zvýšit'
odbornost'týchto študentov, upevňovať ich teoretické vedomosti a zÍskavať praktické zruÖnosti, ako
aj konfrontovať ich teoretické poznatky v tjzkom spojení s praxou.

2' Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení pedagogickej praxe v cviÖnej
Škole a úprava, postavenie a vzájomné vzt'ahy ÚÖastníkov zmluvy v procese jej realizácie študentov
prĺslušnej fakulty UMB.

ct.lil.
Podmienky a organizaěné zabezpeěenie pedagogickej praxe

1. organizácia, obsah a rozsah pedagogickej praxe sa riadi študţným plánom pre študijný program
príslušnej fakulty v predpísanom rozsahu ako aj harmonogramom fakulty UMB, kde je študent
zapísaný na príslušný akademický rok. Pedagogická prax s|ÚŽi na nadobudnutie a rozšírenie
teoretických, praktických vedomostí a zručnosti o činnostiach súvisiacich so študţným zameraním
pre výkon povolania.

2. Menné zoznamy ÚÖastnÍkov pedagogickej praxe, ktorí majÚ absolvovat' praktickÚ výuěbu, ako aj
termĺny absolvovania pedagogickej praxe budú vyhotovované po prvom týŽdni v semestri, v ktorom
sa uskutočňuje pedagogická prax.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ, odo dňa nadobudnutia Účinnosti zmluvy do 31'08.2021,
na príslušný akademický rok'

ct.lv.
Povinnosti zmluvných strán

1' cvičná škoIa sa zaväzţe=

1.1 Zabezpečit' moŽnost'výkonu pedagogickej praxe študentom študţného programu príslušnej
fakulty UMB.

1.2 Poverit' svojho zamestnanca vedením pedagogickej praxe.
1.3 Zabezpečit'študentovi prĺslušnej fakulty UMB moŽnost'získať praktické skÚsenosti za účelom

prehíben ia teoretických vedomostí.
1'4 Poskytnúť študentovi príslušnej fakulty UMB primerané podmienky na výkon pedagogickej praxe.
1.5 V súvislosti s výkonom pedagogickej praxe zabezpeÖit' bezpečnost'a ochranu zdravia pri práci

v zmysle zâkona č'. 12412006 Z. z. o bezpeěnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnenĺ
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,zâkon o BOZP") a jeho prĺslušných
vykonávacĺch predpisov, d'alej zâk. ë,.31412001 Z. z. o ochrane pred poŽiarmi v znení neskorších
predpisov, vyhlášky č,. 12112002 Z. z. o poŽiarnej prevencii v znenÍ neskorších predpisov a to na
všetkých jeho pracoviskách, kde sa bude pedagogická prax vykonávat'.

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 $ 7 zákona o BOZP, priÖom porozumenie oboznamovaných predpisov
potvrdia študenti príslušnej fakulty UMB vlastnoruÖným podpisom'

1.7 UmoŽnit' povereným zamestnancom UMB vykonávat' prípadnÚ kontrolu o priebehu pedagogickej
praxe.

1.8 Poskytnút' poverenému zamestnancovi prÍslušnej fakulty UMB na poŽĺadanie informácie
o výkonoch a správaní sa študenta na pedagogickej praxi.

1'9 Zabezpečit' materiálnotechnické podmienky pre vytvorenie a zabezpeěenie výuÖby zameranej na
zÍskanie potrebných praktických zľuÖností pre vykonávanie povolania na Úrovni poznatkov sÚčasnej
doby.
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2. Povinnosti UMB

2.í Poučit'študentov o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a poŽiadavkách na prácu, ktorÚ
budÚ vykonávat' počas pedagogickej praxe.

2.2 Písomnou formou pouöit' študentov, Že Údaje zÍskané v cviÖnej škole, v ktorej budÚ vykonávat'
pedagogickú prax, môŽu poŽit' len na vyuÖovacie Účely a vo veci získaných údajov sú vĺazaní
mlčanlivost'ou.

2.3 Výsledky študenta z pedagogickej praxe uvedené v hodnotení Vypracovanom cviÖným učitel'om
vyuŽit'ako podklad pre závereÖné hodnotenie predmetu

2'4 oboznámiť študentov o povĺnnosti dodrŽiavat' prÍslušné predpisy o pracovnom reŽime, ochrane
osobných údajov o BOZP a Po, prípadne iné vnútorné predpisy.

2.5 PriebeŽne kontrolovať študentov vykonávajÚcich pedagogickú prax.
2.6 lnformovať Študentov o povinnosti rešpektovať pokyny zamestnancov, ktorí budÚ zabezpečovat'

pedagogickú prax.
2.7 Vyhotovit'v pĺsomnej forme pre cviÖných učiteľov, s ktorými UMB uzatvorĺ dohodu o vykonaní práce

,,Poverenie oprávnenej osoby" v zmysle čl. 32 ods. 4 GDPR a zaviazat' ich mlčanlivosťou podl'a Ş
79 zâkona č,' 18l2o18 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzĄíl:

3'1 Pravdivo, komplexne a v dostatoÖnom predstihu navzájom sa informovat'o všetkých
skutočnostiach, ktoré majÚ vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.

3.2 PoskytnÚt'všetku potrebnÚ sÚÖinnost', ktorá je nevyhnutná na riadne plnenie tejto zmluvy

cl. v.
Zodpovednost'za škodu

Právaa povinnosti zo zodpovednosti za škodu, ku ktoĘ dÔjde pri výkone pedagogickej praxe sa
riadia prĺslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a d'alšími srjvisiacimi vŠeobecne
záv äznými právnym i predpism i.

Zodpovednost'zmluvných strán vzniká predovšetkým na základe nasledujticich právnych vzťahov:
a) voěi sebe navzájom podl'a prÍslušných ustanovenĺ občianskeho zákonníka včítane regresnej

povinnosti
b) voÖi vlastným zamestnancom podl'a prÍslušných ustanovenÍ Zákonnĺka práce
c) voÖitretím osobám podl'a ustanovení občianskeho zákonníka a ško|ského zâkona

ct. vl.
ĎaIšie ustanovenia

1 ' Spory alebo sporn ë otâzky týkajúce sa napíňania obsahu a zmyslu tejto zmluvy sa účastníci zmluvy
zaväzuj(l riešit' prednostne vzájomným rokovaním a dohodou. Prípadné zmeny dohodnutých
ustanovenĺ tejto zmluvy budÚ riešiť formou písomného, obojstranne podpísaného dodatku k tejto
zmluve.

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

3. V prípade, ak nedÔjde medzi Účastníkmĺ k dohode pri rĺešení sporných otâzok týkajÚcich sa tejto
zmluvy, budÚ sa riešit'prostredníctvom miestne príslušného stidu.

cl. vll.
Platobné podmienky

1' UMB poskytne cvičnej škole príspevok z Účelových finančných prostriedkov Štátneho rozpočtu na
jednu hodinu rozboru na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí, a to do
výšky urÖenej v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpoÖtu veĘným vysokým školám na
príslušný kalendárny rok.
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3.

4.

odmenu učitel'ovĺ cvičnej Škoĺy za realizované hodiny rozborov vyučovacĺch hodĺn vyplatí UMB na
základe dohody o vykonaní práce a v sÚlade s Metodikou rozpisu dotácií zo Štátneho rozpoČtu
verejným vysokým školám na príslušný rok'
Finančný príspevok poukáŽe UMB na úcet cvičnej školy za zimný semester príslušného
akademického roka najneskÔr do 31.01 .2021 a za letný semester príslušného akademiçkého roka
najneskÔr do 31.08.2021. Podkladom na úhradu je rozpis zrealizovaných rozborov vyuěovacích
hodín v príslušnom semestri, vypracovaný íakultou.
Finančný prÍspevok cviČná Škola nemÔŽe pouŽit' na iný ÚČel' ako je uvedený v bode 1' a 2. tohto
Článku '

ct. vlil.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu urČitú odo dňa Účinnostizmluvy na prísluŠný akademickýrok'
2. Zmluva nadobúda platnost' a ÚÖinnost' dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmĺ obidvoch

zmluvných strán prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnost'dňom nasledujúcim po dnijej
zverejnenia podl'a Ş 5a zákona i,.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ',zákon o slobode informácií") v spojení s Ş 47a ods. '1

obČianskeho zákonníka v znenĺ neskorších predpisov .

3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podl'a Ş 5a zákona o slobode informácií.
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

4. Cvičná škola berie na vedomie povinnost' UMB zverejnit' túto zmluvu, ako aj jednotlivé faktúry
vypliivajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom
rozsahu.

5' Zmluva mÔŽe byt' zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými dodatkami,
podpĺsanýmištatutárnymi orgánmizmluvných strán' prĺpadne ich oprávnenýmizástupcami'

6' ostatné právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
občianskeho zákonníka, zákona č' 13112002 Z. z. o vysokých Školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorŠĺch predpisov a ostatnými vŠeobecne záväznými právnymi
predpismi, uvedenými v úvode tejto zmluvy a d'alšími sÚvisiacimi právnymi predpismi.

7 ' Zmluvné strany zhodne prehlasujÚ, Že si túto zmluvu pred jej podpĺsom prečítali, jej obsahu
porozumeli, Že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podl'a ich pravej a slobodnejvÔle, určite,
váżne a zrozumitel'ne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
súhlasu s jej obsahom ju dobrovol'ne vlastnoručne podpísali.

B. Zmluvné strany sa dohodli, Že za okolnosti vyluÖujúce zodpovednost'zmluvných strán podl'a tejto
Zmluvy sa povaŽuje pÔsobenie ,,VyŠšej moci", 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
nemoŽno rozumne predpokladat', Že by zmluvná strana takúto prekáŽku alebo jej následky mohla
odvrátit' alebo prekonat', ani ju v dobe vzniku zâväzku predvÍdat'. Úe inxy vylučujúce zodpovednost'
sú obmedzené iba na dobu dokial'trvá prekáŽka,'s ktorou sú tieto účinky spojené.

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

10. Zmluvné strany prehlasujú, Že sÚ spÔsobilé k právnym Úkonom a ich zmluvná vol'nost'nie je ničĺm
obmedzená.

11. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotovenĺach, zktorých 2 vyhotovenia dostane UMB a jedno
vyhotovenie dostane cvičná škola. KaŽdé vyhotovenie má hodnotu originálu.

V Banskej Bystricĺ dňa 1B. 9. 2020 dň, J'ĺ.!], ,/'"]ĺ'd

za cviČnÚ školu

!

imír Hiadlovský, PhD.,
rektor

. \!l

za UMB
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