
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI

cís|o :4220í3IFPV

uzatvorená podfa s 5í zákona ě' 4011964 zb' občianskeho zákonníka v zneni neskorších predp.sov
v nadváznosti na ustanovenia s 37 ods' 2 zákona č. 13112002 z' z' o vysokých ško|ách a o zmene
a dop|nenÍ niektorých zákonov V znení neskor.ších predpisov' zákona č' 355D007 z' z' o ochfane'
podporé a rozvoji Vercjného zdravia aozmene a dop|není niektoÍých predpisov v znení neskoršÍch
p.edpisov' zákona č'42812002 z. z. o och|ane osobných údajov V znení néskoÍŠích predpisov

1.

čl. |.
zmIuvné 6t]any

Univerzita Mateia Bé|a v Banske! Bystřici
Národná č' ,l2, 974 01 Banská Bystrica
Dr' h. c. pÍoí PhDr' Beáta Kosová' csc.' rektorka
FakuIta príÍodných vied

doc. RND|' A|fonŽ Gajdoš' PhD', dekan Faku|ty prlrodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na zák|ade sp|nomocnenia č' z. 39B/20o7, Č' sp 632-2007.sR zo dňa
6.2.2007.

|ng' Marek Drima|, PhD.' prodekan pre rozvoj a medz'vzťahy FPV U|\,,lB
vo vecjach zm|uvných a odborných
30 232 295
2021109211
Šlátna pok|adnica Bratislava
7000095590/8180
+421907827831, lúarek.Drima|@umb'sk
Verejná vysoká Škola podta zák' ě' 13112002 z. z' o vysokých ško|ách
aozmene a dop|neni niektor.ých zákonov vznenl neskorších predpisov'
zriadená zákonom č,' 13911992 zb' o z|iade.'I Univezity Matejá Be|a
v Banskej Bystíici (dalej |en 'UMB. )

sídlo I
Štatutárny o.gán:
Fakulta :
osoba opÍávnená
podpísať zmIuvu:

osoby oprávnené
rokovať:

|Čo:
D|Č:
Bankové spojénie:
utsto uclu :
Kontakt:
Registrácia:

Gymnázium Antona Přídavka
Komenského 40' 083 01 sabinov

statutarny oÍgán: N4gr' Andrej Zubrický
1611 52
202 071 1352

Bankové sooienie: PÍima Banka s|ovensko
ČÍs|o účtu: 8826642110/5600
(ďalej lén ,,cvičná ško|a")

čl. ||.
Účél a predmet zm|uvy

1. Táto zm|uva o pédagogickej praxi sa uŽatvátžt za úče|om vykonávania píiébeŽnej náčuvovej'
priebeŽnej Výstupovej a súVis|éj pedagogickej praxe študentov Faku|ty prírodných Vied UN4B
s c.e|bm nap|niť odborný proÍi| absolventov učite|škého študijného odboru' zvýšiť ich odbornosť'
upevňovať teorďické vedomosti a získavať pÍaktické zruěnosti' ako aj konfrontovať teoretické
poznatkyv úzkom spojeníŠtudentov s praxou.

2.
síd|o:

|Čo :
D|Č:



2' Predmetom zm|uvy je zabézpéčénie pedagogickej praxe v cvičnej Ško|e a úprava' postavenie a
Vzájomné vzt'ahy účastníkov zmluvy v procese jej rea|izácie študentov Faku|ty príÍodných Vied
UMB.

ct. t.
Prédmet, doba l.vania a o.ganizácia pédagogickei praxe

1' o|ganizácia' obsah a rozsah pedagogickéj praxe sa Íiadi študijným p|ánom pre prÍslušný Študijný
program V predpisanom rozsahu ako aj harmonogramom Faku|ty Prírodných vied IJMB ná
prísluŠný akademický rok. Pedagogická pÍax s|úŽi na nadobudnutie a íozŠÍrenie teoretických,
praktických vedomostl a zÍučnosti o činnostiach súvisiacich so študijným zameraním pre Výkon
povoranra.

2. lv|énný zoznam účastnlkov pedagogickej praxe' ktorí majÚ abso|Vováť praktickú výučbu ako aj
termíny absolvovania pedagogickej praxe budú aktua|izované po pÍvom týždniv semestÍi' v ktoÍom
sa uskutočňuje pedagogická prax'

3. zm|uva sa uzatvára na dobu určitú' PÍaktícká V.ýučba Študentov podÍa tejto zm|u\ry sa dohod|a
medzi zmluvnými stranami na obdobie 4. feb. áía 2013 - 22' ÍebÍtJáJa 20,|3.

el. v.
zodoovednosť za škodu

1' Práva a povinnosti zo zodpovédnosti za Škodu' ku ktorej dÓjde pri výkone pedagogickej praxe sa
.iadia prísluŠnými ustanovéniami občianskeho zákonníka a dá|šÍmi sÚvisiacimi Všéobecne
závaznými pÉvnymi predpisrni'

2' zodpovednos{' zm|uvných strán vzniká predovŠetkým na zák|ade nasledujúcich práVnych V^ ahov:
a) Voěi sebe navzájom podfa prls|ušných ustanovení občianskeho zákonnlka včítané regresnej

povinnosti
b) Voči v|astným zamestnancom podla pris|uŠných ustanovenl zákonniká práce
c) Vočiketim osobám Dod|'a ustanovenI občianskeho Žákonníka a Ško|ského zákona

Č|' V||.
zabézpéčenie maté]iá|no-technických podmienok a platobné podmienky

cvičná škola v}4vorí podmienky pre zabezpečenie výučby zameÍanej na získanie potrebných
praktických zručností pre VykonáVanie povo|ania na úrovni poznatkov súčasnej doby.
U|vlB poskytné cvičnej Ško|e príspevok z účé|ových finančných prostriedkov štátneho rozpočlu na
jednu hodinu řozboru a to do výšky 0,66 € na mate.iá|ne a adminislřatÍvne z.bezpéěenie
podagogických praxí.

3' odmenu učitelovi cvičnej Ško|y za réa|izované
zák|ade dohody o vykonanÍ práce a V sú|ade
verejnýrn vysokým ško|ám na príslušný rok.

2.

'1.

1.

hodiny rozborov Vyučovacích hodÍn vyp|ati UMB na
s l\'etodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu

ško|y na konci semestra' Podk|adom na
hodín v prís|ušnom semestri' vypracovanit

4' Finančný príspevok poukáŽé U|MB na účet cvičnej
úhíadu je rozpis zrea|izovaných rozborov Vyučovacích
fakultou.

5. Finančný prÍspevok cvičná ško|a nemÓže použiť na iný účel' ako je uvédený v ods' 2. č|ánku V||

2.

č|. |x.
záve]ečné ustanovénia

zm|uva nadobúda ptatnosť a účinnosť dňom jej podpÍsania Štatutárnymi oÍgánmi obidvoch
zm|uvných strán prípadne ich opráVnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jéj
zverejnenia vzmysie zákona č' 546lž010 z' z'' ktonim sá dop|ňa zákon Č' 40I19u zb.
(občiansky zákonník) v znení neskor.ších píedpisov a ktoným sa menia a dopinajú niektorá zákony
. obchodný Žákonnlk' zákon č' 2I.|Dooo z' z. o s|obodnom prÍstupe k informáciám VznenÍ
neskorších píédpisov a d'a|šie súVisiace predpisy.
Táto zm|uva pod|ieha zákonu č. 21112000 z' z. o s|obodnorn pílstupe k informáciám a o zmene
a dop|není niektoÚch zákonov v znenI neskoršÍch predpisov povinnému ŽVerejneniu v centrá|nom
registrizm|úV VedenoÍn na Ú|ade vlády s|ovenskej repub|iky. 

)



3. Poskytovate|' s|užby berie na vedomie povinnosť objednávatefa s|užieb zvércjniť túto zm|uvu' ako
aj].ednot|ivé ÍaktÚry Vyp|ýVajúce z téjto zmluvy a svojim podpisom dáVa súh|as na zverejnenie tejto
zmluvy v plnom rozsahu,

zm|uýa móže byt'zmenená alebo dop|nená |en po Vzájomnej dohodé písomnými dodátkami,
podpÍsanými Štatutáínymi oÍgánmi zm|uvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami'
ostatné pÉvne Vzťahy Výs|ovné touto zm|uvou neupÉvené sa riadia ustanoveniami
obchodného zákonnÍka a ostatnými vŠeobecne záVáznými práVnymi predpismi' uvedenými
V úvode tejto zm|uvy a da|Šími súvisiacimi práVnymi predpismi'
zm|uvné strany zhodné preh|asujú' že si túto zm|uvu pred jej podpisom prečíta|i' jej obsahu
porozume|i, Že bo|a uzavretá po vzájomnom prerokovaní' podIa ich pÍavej a slobodnej VÓ|e, určite'
vážne a zrozumitelne' bez omy|u. nie vtiesni aza nápadne nevýhodných podmienok' na znak
súh|asu s jej obsahom ju dobrovo|'ne Vlastnoručne podpÍsali'
zm|uvné st.any sa dohod|i, že za oko|nosti vy|učujúce zodpovednosť zm|uvných strán podla tejto
zm|uvy sa povaŽuje pÓsobenié 

"yyššej moci", pričom za takúto sa povaŽuje poŽiar' zemétrasenie,
haváíia' povodéň' štrajk' embargo' administratlvne opatrenie štátu ainé také uda|osti a teda
prekážky, ktoré nasta|i nézávis|e od vÓ|e zm|uvnej strany a bránia jéj v sp|nenÍjej povinnosti' ak
nemožno rozumne predpok|adať' Žé by zm|uvná strana takúto p.ekážku a|ebo jej nás|edky moh|a
odvrétiť a|ebo prekonať' aniju v dobe vzniku závázku predvídať' Účinky Vylučujúce zodpovednosť
sú obmedzené iba na dobu dokial trvá prekážka, s ktorou sú tieto Účinky spojené'
zm|uvné strany sa dohod|i, že sa budú vzájomne sa bez zbytočného odk|adu informovať o
akýchkofuek zmenách údajov, uvedených v záh|avitejto zm|uvy'
zm|uvné strany preh|asujú' že sÚ spÓsobi|é k právnym úkonom a ich zm|uvná voÍnosť nie je ničím
obmedzená'
Táto zm|uva je vyhotovená v 2 Vyhotoveniach' z ktorých každá straná dostane jeden originá|'
KaŽdé vyhotovenie má hodnotu oÍjginá|u'

V Banskej Bystricjdňa 8'1.2013

4.

5.

7.

L

9.

10.
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