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ZMLUVA

O SPOLUPRÁCIPRI ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PEDAGOGICKEJPRAXEPRE
STUDENTOVUniverzity Komenskéhov Bratislave — Prírodovedeckej fakulty

(ďalej len „zmluva“)

Názov: Univerzita Komenskéhov Bratislave O
Sídlo: Šafárikovo nám.6, 814 99 Bratislava uoša.. K .1. 401
Zastúpená: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor777807
IČO: 00397865 pád—also
DIČ: 2020845332 om:ded[čo Z
IČ DPH: SK2020045332 TE112

Súčasť: Prírodovedecká fakulta UK

Sídlo: Mlynskádolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
Zastúpená: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan

V zmluvných veciach koná: doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.,
e-mail: stefan.karolcik(©uniba.sk,tel. číslo: +421 2 9014 9601
Pracovisko: Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Bankovéspojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0008 2845
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0045 5744

(ďalej len „PriF UK“)

a

Názov organizácie: Gymnázium Jána Papánka

Sídlo: Vazovova6, 811 07 Bratislava1

Zastúpená: PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka školy

V zmluvnýchveciach koná: barciakovaí(d)vazka.sk,tel. číslo: +421 2 577 898 25
IČO: 17337046
DIČ: 2020850194
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0047 2165

(ďalej len „organizácia“)

uzatvárajú v zmysle $ 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. ovysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a $ 51 zákona č. 40/1964 Zb.

Občianskeho zákonníkav znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto
zmluvu:

ČlánokI.
Predmeta účel zmluvy

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní odbornej

pedagogickej praxe študentov dennej a externej formy štúdia PriF UK. Cieľom

spolupráce je umožniť vykonanie odbornej pedagogickej praxe študentov PriF UK



v organizácii, pričom organizácia bude cvičným školským zariadením PriF UK

v zmysle $ 37 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Účelom tejto zmluvy je naplniť odborný profil absolventov študijných programov
učiteľských študijných odborov, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické

vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky

v úzkom spojení študentov s praxou.

Odborná pedagogická prax je súčasťou bakalárskeho alebo magisterského štúdia

študentov príslušného ročníka a vykonáva sa v rozsahu určenom študijným plánom

v zimnom alebo letnom semestri akademickéhoroka.

Pracovnou úlohou cvičných učiteľov, ktorých určí riaditeľ organizácie v spolupráci
s príslušným didaktikom PriF UK bude pre určené skupiny študentov zabezpečiť
náčuvy, výstupy a následné rozbory vyučovacích hodín, umožniť návštevu odborných

učební, kabinetov,laboratórií a pod.

ČlánokII.
Predmet, dobatrvania a organizácia pedagogickej praxe

„ Organizácia, rozsah a obsah pedagogickej praxe sa riadi študijným plánom pre
príslušný študijný program v predpísanom rozsahu, ako aj harmonogramom PriF UK
na príslušný akademický rok. Pedagogická prax slúži na nadobudnutie a rozšírenie

teoretických, praktických vedomostí a zručností študentov PriF UK. o činnostiach

súvisiacich so študijným zameraním pre výkon povolania.

. Menný zoznam študentov, ktorí majú absolvovať pedagogickú prax ako aj termíny
absolvovania pedagogickej praxe pre príslušný semester budú každý semester
aktualizované a písomne oznámené organizácii najneskôr do 5 pracovných dní po
uplynutí prvého týždňa príslušného semestra, ato po predchádzajúcej dohode

a odsúhlasení termínov pedagogickej praxe v danom semestri vedením organizácie.

ČlánokIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti PriF UK:

I:

A
Ž.

PriF UK uvoľní z výučbového procesu podľa študijného plánu a harmonogramu
akademického roka študentov v termínoch podľačl. II ods. 2 tejto zmluvy.
PriF UK máprávo kontroly študentov počas výkonu odbornej pedagogickej praxe.

Vedúci Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky určuje
príslušných didaktikov jednotlivých študijných odborov na vedenie akontrolu
odbornej pedagogickej praxe zo strany PriF UK.
Menný zoznam študentov pre jednotlivé študijné odbory predložia organizácii

menovanídidaktici pre jednotlivé študijné odbory PriF UK.

Práva a povinnosti organizácie:

1.

2.

Organizácia zabezpečuje odborno-výchovnú náplň odbornej pedagogickej praxe

a určuje príslušných cvičných učiteľov po dohodes príslušným didaktikom PriF UK.
Študent počas praxe môže byť začlenený priamo do pracovného kolektívu
a vykonávaťčinnosti pod vedením cvičnéhoučiteľa.



8.

9.

V súvislosti s výkonom pedagogickej praxe organizácia zabezpečí bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci študentov v zmysle platných právnych predpisov a to na

všetkých pracoviskách, kde sa bude vykonávať pedagogická prax. V deň nástupu

študenta PriF UK na pedagogickú prax oboznámi organizácia študenta o príslušných

predpisoch BOZPa OPP.
Študent je počas pedagogickej praxe povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné

právne predpisy, najmä na úseku BOZP aPO,ako aj vnútorné predpisy organizácie

a riadiť sa jej pokynmi.
Študent je povinný si počínať tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, k
poškodeniualebo zničeniu majetku organizácie a k bezdôvodnému obohateniusa.

Študent je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa počas
výkonu pedagogickej praxe dozvedela boli označené ako „dôverné“.

Počas výkonu praxe študenti nevstupujú do pracovno-právnych vzťahov

s organizáciou,zostávajú v právnom postavení študenta PriF UK.
Študent nemá nárok na žiadnu odmenu za vykonávané činnosti, ktorými je poverený

organizáciou.

Organizácia na vyžiadanie poskytne PriF UK informácie týkajúce sa odbornej praxe

študentov a ich pracovné hodnotenie.
10. Za škodu spôsobenú zavinením porušením povinností počas pedagogickej praxe alebo

11.

v priamej súvislosti s ňou, ktorú spôsobil študent PriF UK, zodpovedá PriF UK
spoločne a nerozdielne s príslušným študentom.
Zodpovednosť zmluvných strán za škodu sa riadi príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka v platnom znení, príp. zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník

práce.

ČlánokIV.
Platobné podmienky

. PriF UK poskytne organizácii príspevok z účelových finančných prostriedkov na

jednu hodinu rozboru najviac vo výške 10,63 Eur/l hodina rozboru, z toho je pre

cvičného učiteľa určených 10 Eur/l hodina rozboru a 0,63 Eur/1 hodina rozboru pre

organizáciu na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickýchpraxí.
Cviční učitelia sú odmeňovaní za realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín. na
základe dohody o vykonanípráce, ktorú má cvičnýučiteľ uzatvorenú s organizáciou

PriF UK poskytne organizácii finančné prostriedky po ukončení pedagogickej praxe

v termínoch podľačl. II ods. 2 tejto zmluvy a po odovzdaní podpísaných rozborov

v písomnej forme, najneskôr do konca daného semestra. Formulár rozboru poskytne

organizácii PriF UK.

Článok V.
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú postupovaťpri výkone práv a povinností vyplývajúcich

z tejto zmluvy v súlade s aktuálne platnými a účinnými predpismi na úseku ochrany

osobných údajov, najmä s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybetakýchto



údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
2. Odborná pedagogická prax študentov PriF UK v zmysletejto zmluvy buderealizovaná

aj v rámci projektu: Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v
oblasti prírodných vied, číslo ITMS 2014+ 312011Z438, operačný program: Ľudské
zdroje, prioritná os: 1. Vzdelávanie, špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ
vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu avývoja s cieľom
dosiahnuťprepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce, programové obdobie:
2014 — 2020.

3. Organizácia sa zaväzuje poskytnúť PriF UK všetku potrebnú súčinnosť spojenú

s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku č. OPĽZ/113/2020 (ďalej aj ako „zmluva o NFP“), uzatvorenej dňa
4.8.2020 medzi Univerzitou Komenského vBratislave a Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo školstva,
vedy, výskumua športu Slovenskej republiky, predovšetkým v súvislosti s výkonom

kontroly alebo auditu podľa článku 12 prílohy č. 1 — Všeobecných zmluvných

podmienok k zmluve o NFP.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať

najmä prostredníctvom e-mailu alebo doporučeného doručovania poštou. Písomnosťsa

považuje za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej zmluvnej strany na adrese

uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal,

pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k vráteniu

nedoručenej písomnosti odosielateľovi (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát

neznámy“), alebo k odopretiu prijatia písomnosti. Vzájomná komunikácia zmluvných

strán súvisiaca s touto zmluvou, ak nepôjde o ukončenie zmluvy, zmeny zmluvy,alebo

iné úkony týkajúce sa dispozície s touto zmluvou a prípady, kedy táto zmluva

predpokladá listinnú formu zásielky, môže prebiehať aj v elektronickej forme.

V prípade doručovania elektronickými prostriedkami sa vyžaduje zaslanie

odpovedného e-mailu potvrdzujúceho priajtie písomnosti zmluvnou stranou. Ak nieje

objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom

doručení zásielky, zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná

elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy

zmluvnou stranou, ak druhá zmluvná strana nedostala automatickú informáciu

o nedoručeníelektronickej správy.

Doručovanie elektronickými prostriedkami medzi zmluvnými stranami sa bude

uskustočňovaťprostredníctvom nasledujúcich e-mailových adries:

E-mailová adresa/y PriF UK:stefan.karolcik()uniba.sk

E-mailová adresa/y organizácie: vedenie)vazka.sk



ČlánokVI.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

I. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:

a) dohodou zmluvnýchstrán v písomnej forme,

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu,
s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenúv záhlaví
tejto zmluvy.

3. Zmeny adoplnenia v zmluve možno vykonať písomným dodatkom tejto zmluve,

podpísaným oboma zmluvnými stranami, na základe písomného návrhu jednej zo
zmluvnýchstrán.

4. Právne vzťahy výslovne neupravené vtejto zmluve sa riadia príslušným
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, ktoré majú vzťah
k záväzkom zmluvnýchstrán.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnýmistranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

6. Priť UK sa zaväzuje bezodkladne zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom

registri zmlúv pojej podpise zmluvnýmistranami.
7. Obidve zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy jej

úplnom znení v Centrálnom registri zmlúv a to v zmysle $ 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.

8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej

obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej

a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak ich súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne
vlastnoručne podpísali.

9. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana

obdrží po jednom (1) rovnopise zmluvy.

V Bratislave, dňa serrata

    
dekan fakulty riaditeľka školy


