
Zmluva o spolupráci

č.34 12022

uzatvorená v zmysle ust. § 37 zákona ě. 13112002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon oVS") a ust. § 51 zákona č.
4011964 Zb. Občianskeho zákonnikav zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,Občiansky zákonník")

(ďalej len,,Zmluva")

Názov:
Sídlo:
Ičo:
DIč:
Ič upH:
Štatutárny orgán:
Osoba zodpovedná

právna forma:

(ďalej len,,Organizátor" alebo,,UMB")

Názov školy:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
ICO:
Osoba zodpovedná
za plnenie zmluvy:
(ďalej len,,Cvičná škola"
ako ,,Zmluvná strana")

Clánok I.
Zmluvné strany

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná ě. 72,974 01 Banská Bystrica
30232295
20211092ll
SK 2021 109211
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor

za plnenie zmluvy: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre
m edzinárodnú spolupr ácll a c elo životné v zdeláv ania
Verejná vysoká škola podl'a zákona č. I3112002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
zriadená zákonom č. 13911992 Zb. o zriadeni Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici

stredná odborná škola drevárska a stavebná
Hlavná 1642,023 02 Krásno nad Kysucou
PaedDr. Ján Palko, riaditeť
89l 835

PaedDr. Ján Palko
alebo ,,Partnero' a spolu s UMB aj ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo

1.

čhnox II.
Účet a predmet zmluvy

Zmluvné strany považujú všestranný rozvoj vzdelanosti za nevyhnutný predpoklad
hospodárskeho, sociálneho akultúrneho rozvoja našej spoločnosti ajej plnohodnotného
fungovania v rámci celoeurópskych štruktúr. Zmluvné strany vychádzajúc z ústavného práva
na vzdelanie, podporujú v rámci svojej pósobnosti a v rámci svojich možností odbornú
prípravu učiteťov a ďalších pedagogických a pomáhajúcich pracovníkov. Ciefom
pedagogickej praxe, ktorá dopíňa odbornú teoretickú prípravu študentov, je nadobudnutie
odborných a pedagogických kompetencií.
Táto Zmluva sauzatvára zaúčelom spolupráce Zmluvných strán pri vykonávaní náčuvovej a
výstupovej pedagogickej praxe študentstva doplňujúceho pedagogického štúdia UMB (ďalej
len,,DPŠ UMB") (ďalej aj ako ,,pedagogická prax"): Nikola Ševecová.
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J.

4.

1.

Predmetom Zmluvy je spolupráca Zmluvných strán pri zabezpečení pedagogickej praxe
v Cvičnej škole a úptava,postavenie avzájomnévzt'ahy Zmluvných strán v procese realizácie
pedagogickej praxe študentmi DPŠ UMB.
Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečovanie pedagogickej praxe podťa tejto Zmluvy je
bezodplatné.

čl rrr.
Podmienky a organizačné zabezpečenie pedagogickej praxe

Študenti DPŠ UMB budú počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti súvisiace
s výchovno -vzde|ávacím procesom. Činnosť študentov DPŠ UMB v podmienkach
pedagogickej praxe bude prebiehať vo vymedzenom čase akademického roka. Harmonogram
a dlžku pedagogickej praxe upresní poverený pracovník UMB pred začiatkom pedagogickej
praxe.
Pedagogická prax slúži na nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických vedomostí
a zručností o činnostiach súvisiacich so študijným zameraním pre výkon povolania.

ČHnok IV.
Povinnosti zmluvných strán a študentov DPŠ UMB

1. Cvičná škola je povinná:
I.I Zabezpečiť možnosť výkonu pedagogickej praxe študentom DPŠ UMB.
1.2 Poveriť svojich zamestnancov organizáciou a vedením pedagogickej praxe študentov DPŠ

UMB, ktorí budú zároveňposkytovať študentom DPŠ UMB odbornú pomoc.
I.3 Zabezpečit'študentom DPŠ UMB možnosť ziskať praktické skúsenosti za účelom prehÍbenia

teoretických vedomostí.
1.4 Poskýnúť študentom DPŠ UMB primerané podmienky na výkon pedagogickej praxe.
1.5 V súvislosti s výkonom pedagogickej praxe zabezpečiť pre študentov DPŠ UMB bezpečnosť
, a ochranl zdraviapri práci v zmysle zákona č. 12412006 Z, z. o bezpečnosti a ochrane zdtavia

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon oBOZP") ajeho príslušných vykonávacích predpisov, zákona č. 31412001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 12112002 Z. z. o požiamej prevencii v znení neskorších predpisov,
a to na všetkýchjeho pracoviskách, kde sa bude pedagogická prax vykonávat' (ďalej aj ako
,,predpisy BOZP").

1.6 V deň nástupu študenta DPŠ UMB na pedagogickú prax oboznámiť študenta s predpismi
BOZP pri práci na tých pracoviskách, kde sa bude pedagogickápraxvykonávať v zmysle ust.

§ 6 a § J zákonaoBOZP,pričom oboznámenie sa s predpismi BOZP potvrdia študenti DPŠ
UMB svojimi vlastnoručnými podpismi.

1.7 Zabezpečit' materiálno-technické podmienky pre vytvorenie a zabezpeěenie výučby
zameranej na získanie potrebných praktických zručností pre vykonávanie povolania na
úrovni poznatkov súčasnej doby.

UMB je povinná:
Poučiť študentov DPŠ UMB o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe
apožiadavkách na prácu, ktorú budú vykonávať počas pedagogickej praxe, ako aj o úlohách
plnených v priebehu pedagogickej praxe.

2.2 Písomnou formou poučit'študentov DPŠ UMB, že osobné údaje ziskané v Cvičnej škole,
v ktorej budú vykonávať pedagogickú prax, móžu použiť len na vyučovacie účely a vo veci
takto získaných údajov sú viazaní mlčanlivosťou.
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2.3 Výsledky študenta DPŠ UMB zpedagogickej praxe využiť ako podklad pre záverečné
hodnotenie predmetov pedagogickáprax náčuvová a pedagogická prax výstupová.

2.4 Informovať študentov DPŠ UMB o povinnosti rešpektovať pokyny zamestnancov, ktorí
bud.ú zabezpečovať pedago gickú prax.

3. Zmluvné strany sa vzájomne zavázujú:
3.1 Pravdivo, komplexne a v dostatočnom predstihu navzájom sa informovať o všetkých

skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu Zmluvy.
3.2 Poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na riadne plnenie Zmluvy. 

,

4. Povinnosti študentov PPŠ UVrn:
4.1Dodržiavať pracovný režim na pracovisku, na ktorom sa pedagogická prax realizuje a plniť

povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne pedagogickej praxe.
4. 2 Re špektovať pokyny zame stnan cov zabezpečuj úcich pedago gickú prax.
4.3 Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými pddu do styku v priebehu

vykonávania pedagogickej praxe.

čtánok V.
Zodpovedno§t'za škodu

Práva a povinnosti zo zodpovednosti za škodu, ku ktorej dójde pri výkone pedagogickej praxe sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne
záv áznými právnymi predpi smi.

čtánok VI.
ĎaBie ustanovenia

1. Spory alebo sporné otázky týkajúce sa napíňania obsahu a zmyslu tejto Zmltlvy sa Zmhlvné
strany zavázujúriešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou.

2. Spory odborného a organizačného charakteru budú Zm|uvné strany riešiť prednostne
prostredníctvom poverených zástupcov Zmluvných strán.

3. V pdpade, ak nedójde medzi Zmluvn;imi stranami k dohode pri riešení sporných otázok
týkajúcich sa tejto Zmluvy, tieto budú riešené prostredníctvom príslušného všeobecného súdu
Slovenskej republiky.

1.

Clánok VII.
záverečné ustanovenia

Zmluva sauzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy do
30.6.2023.
Pred uplynutím doby podl'a bodu 1 tohto Článku Zmluvy je Zmluvu možné ukončit':

2.1 písomnou dohodou Zmhxných strán, ku dňu uvedenému v takejto dohode;
2.2 odstipením od Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou; oprávnená Zmluvná strana

má právo odstúpit' od Zmluvy v prípade porušenia povinností špecifikovaných
vČlánku IV. bod 1. a bod 2. Zmluvy povinnou Zmluvnou stranou. Odstúpenie od
Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej

Zmluvnej strane.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany
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berú na vedomie, že Zmhxaje povinne zverejňovanou zmluvou podl'a zákona č.21112000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciétm a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zíkon
o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podfa

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvypodťa zákonač.21112000 Z.z. o slobodnom
pdstupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode
informácií) v zneni neskorších predpisov.
Zmluva m6že byť menená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými
a očíslovanými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán, pdpadne
ich oprávnenými zástupcami.
Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v ziůúaví tejto Zmluvy, ak nie
je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň
jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovatefa alebo v deň
odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude
uložená na pošte alebo u iného doručovatela, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň

odjej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, žebolauzavretá po vzájomnom prerokovaní, podťa ich pravej a slobodnej vóle,
určite, vážne azrozumiteťne, bez omylu, nie v tiesni azanápadne nevýhodných podmienok,
na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoťne vlastnoručne podpísali.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spósobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voťnosť nie je
ničím obmedzená.

Táto zmluva je vyhotovená vdvoch (2) vyhotoveniach, zktorých jedno (1) vyhotovenie
prevezme UMB a jedno (1) vyhotovenie prevezme Partner.Každé vyhotovenie má hodnotu
originálu.

5.

6.

1.

8.

9.

V Banskej Bystrici, dňa25.4.2022

za UMB

, ! {t-ďrlu&^" 
, dňa 2 . Ť. 2o zz-

zapartnera


