
2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie pedagogickej praxe v cvičnej škole a úprava, postavenie a
vzájomné vzťahy účastníkov zmluvy v procese jej realizácie študentov Fakulty prírodných vied
UMB.

Čl. III.
Predmet, doba trvania a organizácia pedagogickej praxe

1. Organizácia, obsah a rozsah pedagogickej praxe sa riadi študijným plánom pre príslušný študijný
program v predpísanom rozsahu ako aj harmonogramom Fakulty prírodných vied UMB na
príslušný akademický rok. Pedagogická prax slúži na nadobudnutie a rozšírenie teoretických,
praktických vedomostí a zručnosti o činnostiach súvisiacich so študijným zameraním pre výkon
povolania.

2. Menný zoznam účastníkov pedagogickej praxe, ktorí majú absolvovať praktickú výučbu ako aj
termíny absolvovania pedagogickej praxe budú aktualizované po prvom týždni v semestri, v ktorom
sa uskutočňuje pedagogická prax.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Praktická výučba študentov podľa tejto zmluvy sa dohodla
medzi zmluvnými stranami na obdobie 3.2. - 21.2.2014.

ČI.V.
Zodpovednosť za škodu

1. Práva a povinnosti zo zodpovednosti za škodu, ku ktorej dôjde pri výkone pedagogickej praxe sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

2. Zodpovednosť zmluvných strán vzniká predovšetkým na základe nasledujúcich právnych vzťahov:
a) Voči sebe navzájom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka včítane regresnej

povinnosti
b) Voči vlastným zamestnancom podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce
c) Voči tretím osobám podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a školského zákona

Čl. VII.
Zabezpečenie materiálno-technických podmienok a platobné podmienky

1. Cvičná škola vytvorí podmienky pre zabezpečenie výučby zameranej na získanie potrebných
praktických zručností pre vykonávanie povolania na úrovni poznatkov súčasnej doby.

2. UMB poskytne cvičnej škole príspevok z účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na
jednu hodinu rozboru a to do výšky 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie
pedagogických praxí.

3. Odmenu učiteľovi cvičnej školy za realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín vyplatí UMB na
základe dohody o vykonaní práce a v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na príslušný rok.

4. Finančný príspevok poukáže UMB na účet cvičnej školy na konci semestra. Podkladom na
úhradu je rozpis zrealizovaných rozborov vyučovacích hodín v príslušnom semestri, vypracovaný
fakultou.

5. Finančný príspevok cvičná škola nemôže použiť na iný účel, ako je uvedený v ods. 2. článku VII.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch
zmluvných strán prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v zmysle zákona Č. 546/2010 Z. z., ktorým sa doplňa zákon č. 40/1964 Zb.
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisova ktorým sa menia a doplňajú niektorá zákony
- Obchodný zákonník, zákon Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy.

2. Táto zmluva podlieha zákonu Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
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