ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI
cís|o :4220í3IFPV
predp.sov
zákonníkav zneni neskorších
uzatvorenápodfas 5í zákonaě' 4011964
zb' občianskeho
z' z' o vysokýchško|ácha o zmene
v nadváznostina ustanovenias 37 ods' 2 zákona č. 13112002
predpisov'zákona č' 355D007z' z' o ochfane'
a dop|nenÍ
niektorýchzákonov V zneníneskor.ších
podporé
a rozvojiVercjného
zdraviaaozmene a dop|neníniektoÍýchpredpisovv zneníneskoršÍch
predpisov
p.edpisov'zákonač'42812002
z. z. o och|aneosobnýchúdajov
V znenínéskoÍŠích

čl.|.
zmIuvné6t]any
1.

Univerzita MateiaBé|av Banske! Bystřici

sídloI
Národnáč',l2,974 01 Banská Bystrica
o.gán: Dr' h. c. pÍoíPhDr' Beáta Kosová'csc.' rektorka
Štatutárny
Fakulta:
FakuItapríÍodných
vied
osobaopÍávnená
podpísať
vied
zmIuvu: doc. RND|'A|fonŽGajdoš'PhD', dekanFaku|typrlrodných

UniverzityMatejaBela v BanskejBystrici
na zák|ade sp|nomocneniač' z. 39B/20o7,Č' sp 632-2007.sR zo dňa
6.2.2007.

osobyoprávnené
rokovať:

FPV U|\,,lB
|ng'MarekDrima|,PhD.' prodekanprerozvoja medz'vzťahy
vo vecjachzm|uvných
a odborných
|Čo:
30 232 295
D|Č:
2021109211
Bankovéspojénie:Šlátnapok|adnica
Bratislava
utstouclu :
7000095590/8180
+421907827831,
lúarek.Drima|@umb'sk
Kontakt:
Registrácia:
Verejná vysoká Školapodta zák' ě' 13112002z. z' o vysokých ško|ách
aozmene a dop|neni niektor.ýchzákonov vznenl neskoršíchpredpisov'
zriadená zákonom č,' 13911992zb' o z|iade.'I Univezity Matejá Be|a
v BanskejBystíici(dalej|en 'UMB. )

Gymnázium Antona Přídavka
2.
Komenského
40' 083 01 sabinov
sí d | o :
oÍgán: N4gr'
AndrejZubrický
statutarny

|Čo:

1611 52
D|Č:
202 071 1352
Bankovésooienie: PÍimaBankas|ovensko
ČÍs|o
účtu:
8826642110/5600
(ďalejlén,,cvičná
ško|a")

čl.||.
Účéla predmetzm|uvy
praxi sa uŽatvátžt
náčuvovej'
vykonávaniapíiébeŽnej
za úče|om
1. Táto zm|uvao pédagogickej
Vied UN4B
pedagogickejpraxe študentovFaku|typrírodných
priebeŽnejVýstupoveja súVis|éj
odboru'zvýšiťich odbornosť'
absolventovučite|škého
študijného
s c.e|bmnap|niť
odbornýproÍi|
zruěnosti'ako aj konfrontovaťteoretické
upevňovať
teorďickévedomostia získavaťpÍaktické
poznatkyvúzkomspojeníŠtudentov
s praxou.

pedagogickejpraxev cvičnejŠko|e
a úprava'postaveniea
2' Predmetomzm|uvyje zabézpéčénie
príÍodných
jej
Vied
procese
Faku|ty
zmluvyv
rea|izácieštudentov
Vzájomné
vzt'ahyúčastníkov
UMB.

ct. t.

Prédmet,doba l.vania a o.ganizácia pédagogickeipraxe
p|ánompre prÍslušný
Študijný
praxesa Íiadištudijným
1' o|ganizácia'obsaha rozsah pedagogickéj
vied
IJMB
ná
predpisanom
programV
rozsahu ako aj harmonogramomFaku|tyPrírodných
teoretických,
prísluŠný
pÍax
a
íozŠÍrenie
akademickýrok. Pedagogická
s|úŽina nadobudnutie
zameranímpre Výkon
praktickýchvedomostla zÍučnosti
o činnostiach
súvisiacichso študijným
povoranra.
praktickú
výučbuako aj
pedagogickejpraxe' ktorímajÚ abso|Vováť
2. lv|énný
zoznam účastnlkov
po
pÍvom
v ktoÍom
pedagogickej
praxe
týždniv
semestÍi'
termíny
absolvovania
budúaktua|izované
pedagogická
prax'
sa uskutočňuje
podÍatejtozm|u\rysa dohod|a
PÍaktícká
V.ýučba
Študentov
3. zm|uvasa uzatvárana dobu určitú'
ÍebÍtJáJa
20,|3.
medzizmluvnýmistranamina obdobie4. feb. áía 2013- 22'

el.v.

zodoovednosťza škodu
praxesa
za Škodu'
ku ktorejdÓjde pri výkonepedagogickej
1' Práva a povinnostizo zodpovédnosti
Všéobecne
prísluŠnými
a
dá|šÍmi
sÚvisiacimi
občianskehozákonníka
.iadia
ustanovéniami
závaznýmipÉvnymipredpisrni'
práVnychV^ahov:
na zák|adenasledujúcich
zm|uvných
stránvzniká predovŠetkým
2' zodpovednos{'
regresnej
ustanoveníobčianskehozákonnlka včítané
a) Voěi sebe navzájompodfa prls|ušných
povinnosti
podlapris|uŠných
ustanovenlzákonnikápráce
b) Vočiv|astným
zamestnancom
zákona
a Ško|ského
ustanovenI
občianskeho
Žákonníka
c) VočiketimosobámDod|'a
Č|'V||.
podmienoka platobnépodmienky
zabézpéčenie
maté]iá|no-technických
'1. cvičná školav}4vorípodmienkypre zabezpečenievýučbyzameÍanejna získaniepotrebných

2.
3'
4'
5.

praktických
preVykonáVaniepovo|aniana úrovnipoznatkovsúčasnej
doby.
zručností
prostriedkov
rozpočluna
štátneho
poskytné
príspevok
z
účé|ových
finančných
U|vlB
cvičnejŠko|e
jednu hodinu řozboru a to do výšky 0,66 € na mate.iá|nea adminislřatÍvnez.bezpéěenie
podagogickýchpraxí.
hodÍnvyp|atiUMB na
za réa|izované
hodinyrozborovVyučovacích
cvičnejŠko|y
odmenuučitelovi
zák|adedohodyo vykonanÍpráce a V sú|ades l\'etodikourozpisudotáciízo štátnehorozpočtu
rok.
vysokýmško|ámna príslušný
verejnýrn
FinančnýpríspevokpoukáŽéU|MB na účetcvičnejško|yna konci semestra'Podk|adomna
je rozpiszrea|izovaných
semestri'vypracovanit
hodínv prís|ušnom
rozborovVyučovacích
úhíadu
fakultou.
V||
v ods' 2. č|ánku
prÍspevok
na iný účel'
ako je uvédený
Finančný
cvičnáško|anemÓžepoužiť

č|.
|x.

záve]ečnéustanovénia
oÍgánmiobidvoch
dňom jej podpÍsaniaŠtatutárnymi
1. zm|uva nadobúdaptatnosťa účinnosť
po dni jéj
dňomnasledujúcim
zástupcamia účinnosť
zm|uvnýchstrán prípadneich opráVnenými
zverejneniavzmysie zákona č' 546lž010z' z'' ktonim sá dop|ňazákon Č' 40I19u zb.
píedpisova ktoným
niektorázákony
sa meniaa dopinajú
(občiansky
zákonník)v zneníneskor.ších
. obchodný Žákonnlk'zákon č' 2I.|Dooo z' z. o s|obodnomprÍstupek informáciámVznenÍ
píédpisov
predpisy.
a d'a|šie
súVisiace
neskorších
pílstupek informáciáma o zmene
pod|ieha
č.
21112000
z' z. o s|obodnorn
zákonu
2. Táto zm|uva
v centrá|nom
predpisovpovinnému
ŽVerejneniu
a dop|není
niektoÚchzákonovv znenIneskoršÍch
VedenoÍn
na Ú|ade vládys|ovenskejrepub|iky.
registrizm|úV
)

3. Poskytovate|'
s|užbyberiena vedomiepovinnosť
zvércjniť
tútozm|uvu'ako
objednávatefa
s|užieb
aj].ednot|ivé
ÍaktÚry
Vyp|ýVajúce
z téjtozmluvya svojimpodpisomdáVasúh|asna zverejnenietejto
zmluvyv plnomrozsahu,
4. zm|uýa móže byt'zmenená alebo dop|nená|en po Vzájomnejdohodépísomnýmidodátkami,
podpÍsanými
zástupcami'
Štatutáínymi
oÍgánmizm|uvných
strán,prípadneich oprávnenými
5. ostatné pÉvne Vzťahy Výs|ovnétouto zm|uvou neupÉvenésa riadia ustanoveniami
obchodnéhozákonnÍkaa ostatnýmivŠeobecnezáVáznými práVnymipredpismi'uvedenými
práVnymipredpismi'
V úvodetejtozm|uvya da|Šími
súvisiacimi
jej obsahu
zm|uvnéstranyzhodnépreh|asujú'
že si tútozm|uvupred jej podpisomprečíta|i'
porozume|i,
podIaich pÍaveja slobodnejVÓ|e,určite'
Že bo|auzavretápo vzájomnomprerokovaní'
vážnea zrozumitelne'bez omy|u.nie vtiesni aza nápadnenevýhodnýchpodmienok'na znak
podpÍsali'
súh|asu
s jej obsahomju dobrovo|'ne
Vlastnoručne
7 . zm|uvnést.anysa dohod|i,žeza oko|nosti
zm|uvných
strán podlatejto
vy|učujúce
zodpovednosť
zm|uvysa povaŽujepÓsobenié
moci",pričomza takútosa povaŽujepoŽiar'zemétrasenie,
"yyššej
haváíia'povodéň'štrajk'embargo'administratlvne
opatrenieštátuainé takéuda|ostia teda
prekážky,ktorénasta|inézávis|e
povinnosti'ak
od vÓ|e zm|uvnejstranya brániajéjv sp|nenÍjej
nemožnorozumnepredpok|adať'
Žéby zm|uvnástranatakútop.ekážkua|ebojej nás|edkymoh|a
zodpovednosť
odvrétiť
a|eboprekonať'
aniju v dobevznikuzávázku predvídať'
ÚčinkyVylučujúce
súobmedzené
iba na dobudokialtrvá prekážka,
s ktorousútietoÚčinkyspojené'
L zm|uvnéstrany sa dohod|i,že sa budúvzájomne sa bez zbytočného
o
odk|aduinformovať
akýchkofuek
zmenáchúdajov,
uvedenýchv záh|avitejtozm|uvy'
nieje ničím
9. zm|uvné
stranypreh|asujú'
žesÚ spÓsobi|ék právnymúkonom
a ich zm|uvnávoÍnosť
obmedzená'
10. Táto zm|uvaje vyhotovenáv 2 Vyhotoveniach'
z ktorýchkaždástraná dostanejeden originá|'
KaŽdévyhotovenie
má hodnotuoÍjginá|u'

V BanskejBystricjdňa
8'1.2013
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VjedUMB
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