
ZMLUVA o sPoLUPRÁcl

číslo : 234t2o2t tuMB_PP

uzatvorená podl'a $ 51 zâkona č,' 4011964 zb. oběianskeho zákonníka v znení neskoršĺch predpisov
v nadväznosti na ustanovenia Ş 37 ods. 2zâRonač,' 13112002Z. z' o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršÍch predpisov, v znení neskorších predpisov, Nariadenia Euripskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovol'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

Sídlo:
Štatutárny orgán

osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:
za Fakultu prírodných vied UMB:

za Pedagogĺckú fakultu UMB

za Filozo'Íickú fakultu UMB:

za Rektorát UMB

lČo:
DlČ:
Bankové spojenie
Čĺslo Účtu:

2.
názov školy
Sĺdlo:
Štatutárny orgán:
lČo:
DlČ:
Číslo účtu:

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

doc' PaedDr' Miriam Spodniaková Pfetferová, PhD.,
prodekanka pre pedagogickÚ Öĺnnost'
doc' Mgr. Lĺvia Nemcová, PhD.,
prodekanka pre pedagogicktj Öinnost'
PhDr' NadeŽda Zemaníková, PhD.,
prodekanka pre pedagogickú öinnost'
Mgr. Katarína Sedliaková, asistentka prorektora

30232295
2021109211
Štatna pokladnica Bratislava
sK67 8180 0000 0070 0024 2204
sK63 8180 0000 0070 001 I 0875

Základná škola
M. Rázusa 167213,960 01 Zvolen
Mgr. Ondrej Kanka
37888421
2021668572
sK75 0200 0000 0000 0813 6412

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

(d'alej len,,cviÖná škola")
(d'alej UMB a cviěná škola spolu aj ako ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,,zmluvná strana")
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2.

ct.ll.
Účel a predmet zmtuvy

Táto zmluva sa uzatvára za Účelom vykonávania priebeŽnej náčuvovej, výuěbovej, priebeŽnej výstupovej
a sÚvislej pedagogickej praxe (d'alej tieŽ ,,pedagogická prax"), ktoĘ cieľom je naplniť odborný profil
učitel'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 získavat' praktické zruÖnosti, ako aj konfrontovať ich teoretické
poznatky v úzkom spojení s praxou'
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení pedagogickej praxe v cvičnej škole a
Úprava, postavenie a vzájomné vzt'ahy Úöastníkov zmluvy V procese jej realizácie študentov prĺslušnej
fakulty UMB.

ct. ill.
Podmienky a organizačné zabezpeěenie pedagogickej praxe

1' organizâcia, obsah a rozsah pedagogickej praxe sa riadi študijným plánom pre študijný program prísluŠnej
fakulty v predpĺsanom rozsahu ako aj harmonogramom fakulty UMB, kde je študent zapísaný na prísluŠný
akademický rok. Pedagogická prax slÚŽĺ na nadobudnutie a rozšíľenie teoretických, praktických vedomostí
a zručnostio činnostiach sÚvisiacich so študijným zameraním pre výkon povolania'

2. Menné zoznamy Účastníkov pedagogickej praxe, ktorÍ majú absolvovat' praktickÚ výuěbu, ako aj termíny
absolvovania pedagogickejpraxe budú vyhotovované po prvom týŽdniv semestri, v ktorom sa uskutočňuje
pedagogická prax.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia rjčinnostizmluvy do 31'08'2022, na príslušný
semester akademického roka'

ct.lv.
Povinnosti zmIuvných strán

1' Cvičná škola sa zaväzu1e:

1.1 Zabezpečiť moŽnost'výkonu pedagogickej praxe študentom študţného programu príslušnejfakulty UMB.
'1.2 Poveriť svojho zamestnanca vedenÍm pedagogickej praxe.
1'3 Zabezpečit' študentovi prĺslušnej fakulty UMB moŽnost'zÍskat' praktické skÚsenosti za Účelom prehĺbenia

teoretických vedomostí.
1.4 Poskytnúť Študentovi prÍslušnej fakulty UMB primerané podmienky na výkon pedagogickej praxe.
1.5 Vsúvislosti svýkonom pedagogickej praxe zabezpečiť bezpečnost'aochranu zdravia pri prácivzmysle

zâkona ć' 12412006 Z z. o bezpeÖnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektoŕých
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zâkon o BOZP") a jeho príslušných vykonávacÍch
predpisov, d'alej zák. Ö.31412001 Z' z. o ochrane pred poŽiarmiv znení neskoršĺch predpisov, vyhlášky
č,' 12112002 Z. z. o poŽiarnej prevencii v znenĺ neskorších predpisov a to na všetkých jeho pracoviskách,
kde sa bude pedagogická prax vykonávat'.

í.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 Ş 6
a Ş 7 zákona o BOZP, priÖom porozumenie oboznamovaných predpĺsov potvrdia študentĺ príslušnej
fakulty UMB vlastnoručným podpisom.

1.7 UmoŽnit' povereným zamestnancom UMB vykonávat' prípadnrj kontrolu o priebehu pedagogickej praxe.
1.B Poskytnút' poverenému zamestnancovi príslušnej fakulty UMB na poŽiadanie informácie o výkonoch

a správanĺsa študenta na pedagogickej praxi.
1'9 ZabezpeÖit' materiáĺnołechnické podmienky pre vytvorenie a zabezpečenie výučby zameranej na

získanie potrebných praktických zručnostÍ pre vykonávanie povolania na Úrovni poznatkov sÚöasnej doby.

2. Povinnosti UMB:

2.1 PouÖit'študentov o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a poŽiadavkách na prácu, ktorÚ budú
vykonávať počas pedagogickej praxe.

2.2 Písomnou formou pouÖit' študentov, Že Údaje získané v cvičnej škole, v ktorej budÚ vykonávat'
pedagogickú prax, mÔŽu pouŽit' len na vyučovacie ričely a vo veci získaných údajov st] viazaní
mlÖanlivost'ou.
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2.3 Výsledky študenta z pedagogickej praxe uvedené v hodnoteníVypracovanom cvičným uÖitel'om vyuŽiť ako

podklad pre záverečné hodnotenie predmetu'
2'4 oboznâmiť študentov o povinnosti dodrŽiavať prĺslušné predpisy o pracovnom reŽime, ochrane osobných

údajov o BoZP a Po, prípadne iné vnútorné predpisy'
2.5 PriebeŽne kontrolovat' študentov vykonávajÚcich pedagogickú prax.

2'6 lnformovať študentov o povinnośti rešpâktovať pokyny zamestnancov, ktorĺ budÚ zabezpeÖovat'

pedagogickú prax'
2'7 Vyhořovit' v pisomnej forme pre cvičných uÖitel'ov, s ktorými UMB uzatvorí dohodu o vykonaní práce

,,Éoverenie óprávneńej osobý" vzmysl-e čl. 32 ods.4 GDPR azaviazal'ich mlöanlivosťou podl'a $ 79

zákona ë,. 1Bl201B Z. z' o ochrane osobných Údajov.

3. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú:

3.1 Pravdivo, komplexne a v dostatočnom predstihu navzájom sa informovať o všetkých skutoÖnostiach, ktoré

majú vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
e.z eośxytnút vseixu potrebnÚ súěinnost', ktorá je nevyhnutná na riadne plnenie tejto zmluvy.

cl. v.
Zodpovednost'za škodu

Práva apovinnosti zo zodpovednosti za škodu, ku ktorej dÔjde pri výkone pedagogickej praxe sa riadia

príslušnými ustanoveniamíoběiansxeho zákonníka a d'alšÍmi súvisiacimi všeobecne zâväznými právnymi

predpismi.
żoJ|oveonosť zmluvných strán vzniká predovšetkým na základ_e nasledujÚcich právnych vzťahov:

Đ voei sebe navzájôm podl'a príslušných ustanovení občianskeho zákonnÍka včítane regresnej

povinnosti,
b) vočivlastným zamestnancom podl'a prÍslušných ustanoveníZákonnĺka práce,

"ĺ voči tretĺm osobám podl'a ustanovenĺ obÖianskeho zákonníka a školského zâkona'

cl. vl.
Ďa!šie ustanovenia

1. Spory alebo sporné otázky týkajúce sa napÍňania obsahu a zmyslu tejto zmluvy sa úÖastníci zmluvy

zaväzujÚ riešiť prednostne-vzâjomným rokovaním a dohodou' Prípadné zmeny dohodnutých ustanovení

tejto zńluvy budú riešiť formou písomného, obojstranne podpísaného dodatku k tejto zmluve.

2' Sóory odbórného a organizačného charakteru budÚ zmluvné strany rieŠit' prednostne prostredníctvom

poverených zástupcov úÖastníkov zmluvy.
3. V prĺpao-e, ar neo'o;oe medzi Úěastníkmi k dohode pri riešení sporných otázok týkajúcich sa tejto zmluvy,

budú sa riešit' prostredníctvom miestne príslušného súdu.

cl. vll.
P!atobné podmienky

UMB poskytne cvičnej škole príspevok z Úielových finaněných prostriedkov štátneho rozpočtu na jednu

hodinu rozboru na maíeriálne'a aäministratívne zabezpeÖenie pedagogických praxí, a to do výŠky určenej

u ľvl"tooir" rozpisu dotáciízo štátneho rozpoětu verejným vysokým školám na prÍslušný kalendárny rok.

odmenu uÖitel'ovi cvičnej školy za realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín vyplatĺ UMB na základe

Jońáov o vykonaní prácä a u iulade s Metodikou rozpisu dotáciízo štátneho rozpoÖtu verejným vysokým

řîľjîŢ.?1?;r''':j:ř lołn.r" UMB na Úöet cviinej školy za .im|ý sepester"pr[sltlšnél1'o lkademického
roka nalnäskÔr do'g1.o1''2022 aza letný seméster prislušného akademiÖkęllg ro.ka najneskÔr do

sl 'oa.źozz. Podkladom na Úhradu je rozfis zrealizovaných rozborov vyuÖovacích ho_dín v príslušnom

semestri, vypracovaný fakultou. 'ţ " 'li] ''l . '' 
l 

'

FinanÖný pŕíspevor .íiena škola nemÔŽe pouŽiť na iný Účel, ako je uvedený v bode'1. a 2' tohto Ölánku.

2

1

2.

3

4.

J



I
ţ

cl. vlil.
Záverečné ustanovenia

1' Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa učinnosti zmluvy na prĺsluŠný akademický rok.
2. Zmluva nadobúda platnost'a úČinnost'dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných

strán prípadne ieh oprávnenými zástupcami a úČinnost'dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia podl'a

Ş 5a zákona č,.211l2o00 Z' z. o slobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení niektoľých
zákonov (d'alej len ,,zákon o slobode informácií")v spojenís Ş 47a ods. 1 občianskeho zákonníka v znenĺ
neskoršÍch predpisov .

3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podl'a $ 5a zákona o slolrode informácií. v Centrálnom
registrizmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

4. Cvičná škola berie na vedomie povinnost' UMB zverejnit'túto zmluvu, ako ajjednotlivé faktÚry vyplývajúce
z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zveľejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

5. Zmluva mÔŽe byt'zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode pĺsomnými dodatkami, podpísanými
Štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami.

6' ostatné právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami občianskeho
zákonníka, zákona i,' 131l2o02 Z. z. o vysokých školách aozmene adoplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, uvedenými
v úvode tejto zmluvy a d'alšími súvisiacimi právnymĺ predpismi.

7. Zmluvné strany zhodne prehlasujÚ, Že si ttlto zmluvu pred jej podpisom preČÍtali, jej obsahu porozumeli,
Že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podl'a ich pravej a slobodnej vÔle, urČite, váŽne
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 ĺné také udalosti a teda prekáŽky, ktoré
nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnostĺ, ak nemoŽno rozumne
predpokladat', Že by zmluvná strana takúto prekáżku alebo jej následky mohla odvrátit' alebo prekonat',
ani ju v dobe vzniku záväzku predvídat'' Úeinry 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 ničím
obmedzená.

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

u o kyĺ/eną oo^ ł\'1, łr"l4V Banskej Bystrici dňa 16.09.2021

za UMB

doc. lng

za cvičnú školu

riad
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