
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi  

Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, 

zastúpenou doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., rektorom UMB 

a 

........................................ 

zastúpenou  .................................. 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie pedagogickej praxe ................................., študentky 

doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(ďalej UMB). Zabezpečovanie pedagogickej praxe je bezodplatné. 

 

II. 

Cieľ praxe 

UMB a ................................................................................. považujú všestranný rozvoj 

vzdelanosti za nevyhnutný predpoklad hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja našej 

spoločnosti a jej plnohodnotného fungovania v rámci celoeurópskych štruktúr. Zmluvné 

strany, vychádzajúc z ústavného práva na vzdelanie, podporujú v rámci svojej pôsobnosti 

a v rámci svojich možností odbornú prípravu učiteľov a ďalších pedagogických                                  

a pomáhajúcich pracovníkov. Cieľom pedagogickej praxe, ktorá dopĺňa odbornú teoretickú 

prípravu študentky, je nadobudnutie odborných a pedagogických kompetencií. 

 

III. 

Druh pracovnej činnosti a dĺžka pedagogickej praxe 

1. Študentka DPŠ bude počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti súvisiace s výchovno-

vzdelávacím procesom. 

2. Činnosť študentky v podmienkach pedagogickej praxe bude prebiehať vo vymedzenom 

čase akademického roka, harmonogram a dĺžku pedagogickej praxe spresní poverený 

pracovník UMB pred začiatkom praxe.  

 

IV. 

Zabezpečenie podmienok na realizáciu pedagogickej praxe 

1. .................................. sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť študentke príslušnú pedagogickú prax DPŠ; 

b) poveriť organizáciou pedagogickej praxe svojich zamestnancov, ktorí poskytnú 

študentke odbornú pomoc; 



c) oboznámiť študentku s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v podmienkach školy v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v deň nástupu študentky na pedagogickú prax. 

 

2. Povinnosti UMB: 

a) poučiť študentku o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a o požiadavkách  

na prácu, ktorú bude vykonávať počas pedagogickej praxe, ako aj o úlohách plnených 

v priebehu pedagogickej praxe,  

b) poučiť študentku o povinnosti dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými 

príde do styku v priebehu pedagogickej praxe; 

c) využiť ako podklad pre záverečné hodnotenie predmetov pedagogická prax náčuvová 

a pedagogická prax výstupová výsledky študentky počas pedagogickej praxe; 

d) informovať študentku o povinnosti rešpektovať pokyny zamestnancov 

zabezpečujúcich pedagogickú prax. 

 

3. Povinnosti študentky: 

a) dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde sa pedagogická prax realizuje, a plniť si 

povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne pedagogickej praxe; 

b) rešpektovať pokyny zamestnancov zabezpečujúcich pedagogickú prax; 

c) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku v priebehu 

pedagogickej praxe. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie letného semestra akademického roka 

2020/2021 a zimného semestra akademického roka 2021/2022. 

3. Zmluva sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

4. Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu, pričom UMB 

dostane dve vyhotovenia zmluvy a druhá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa .......................                               V ............. dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................  ........................................................ 

  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,     

rektor UMB               

 



Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi  

Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, 

zastúpenou doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., rektorom UMB 

a 

........................., 

zastúpenou ................................ 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie pedagogickej praxe .........................., študenta 

doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(ďalej UMB). Zabezpečovanie pedagogickej praxe je bezodplatné. 

 

II. 

Cieľ praxe 

UMB a ............................................................ považujú všestranný rozvoj vzdelanosti za 

nevyhnutný predpoklad hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja našej spoločnosti a jej 

plnohodnotného fungovania v rámci celoeurópskych štruktúr. Zmluvné strany, vychádzajúc 

z ústavného práva na vzdelanie, podporujú v rámci svojej pôsobnosti a v rámci svojich 

možností odbornú prípravu učiteľov a ďalších pedagogických a pomáhajúcich pracovníkov. 

Cieľom pedagogickej praxe, ktorá dopĺňa odbornú teoretickú prípravu študenta,                              

je nadobudnutie odborných a pedagogických kompetencií. 

 

III. 

Druh pracovnej činnosti a dĺžka pedagogickej praxe 

1. Študent DPŠ bude počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti súvisiace s výchovno-

vzdelávacím procesom. 

2. Činnosť študenta v podmienkach pedagogickej praxe bude prebiehať vo vymedzenom čase 

akademického roka, harmonogram a dĺžku pedagogickej praxe spresní poverený pracovník 

UMB pred začiatkom praxe.  

 

IV. 

Zabezpečenie podmienok na realizáciu pedagogickej praxe 

1. ........................................... sa zaväzuje: 

d) zabezpečiť študentovi príslušnú pedagogickú prax DPŠ; 

e) poveriť organizáciou pedagogickej praxe svojich zamestnancov, ktorí poskytnú 

študentovi odbornú pomoc; 



f) oboznámiť študenta s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v podmienkach školy v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v deň nástupu študenta na pedagogickú prax. 

 

2. Povinnosti UMB: 

e) poučiť študenta o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a o požiadavkách      

na prácu, ktorú bude vykonávať počas pedagogickej praxe, ako aj o úlohách plnených 

v priebehu pedagogickej praxe,  

f) poučiť študenta o povinnosti dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými 

príde do styku v priebehu pedagogickej praxe; 

g) využiť ako podklad pre záverečné hodnotenie predmetov pedagogická prax náčuvová 

a pedagogická prax výstupová výsledky študenta počas pedagogickej praxe; 

h) informovať študenta o povinnosti rešpektovať pokyny zamestnancov zabezpečujúcich 

pedagogickú prax. 

 

3.   Povinnosti študenta: 

d) dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde sa pedagogická prax realizuje, a plniť si 

povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne pedagogickej praxe; 

e) rešpektovať pokyny zamestnancov zabezpečujúcich pedagogickú prax; 

f) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku v priebehu 

pedagogickej praxe. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie letného semestra akademického roka 

2020/2021 a zimného semestra akademického roka 2021/2022. 

3. Zmluva sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

4. Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu, pričom UMB 

dostane dve vyhotovenia zmluvy a druhá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa ...................  V ................... dňa ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................  ........................................................ 

  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,     

            rektor UMB   

 



Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi  

Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, 

zastúpenou doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., rektorom UMB 

a 

.................................. 

zastúpenou ......................................................... 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie pedagogickej praxe ...........................................................      

.., študentov doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ) Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici (ďalej UMB). Zabezpečovanie pedagogickej praxe je bezodplatné. 

 

II. 

Cieľ praxe 

UMB a .......................................... považujú všestranný rozvoj vzdelanosti za nevyhnutný 

predpoklad hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja našej spoločnosti a jej 

plnohodnotného fungovania v rámci celoeurópskych štruktúr. Zmluvné strany, vychádzajúc 

z ústavného práva na vzdelanie, podporujú v rámci svojej pôsobnosti a v rámci svojich 

možností odbornú prípravu učiteľov a ďalších pedagogických    a pomáhajúcich pracovníkov. 

Cieľom pedagogickej praxe, ktorá dopĺňa odbornú teoretickú prípravu študentov, je 

nadobudnutie odborných a pedagogických kompetencií. 

 

III. 

Druh pracovnej činnosti a dĺžka pedagogickej praxe 

1. Študenti DPŠ budú počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti súvisiace s výchovno-

vzdelávacím procesom. 

2. Činnosť študentov v podmienkach pedagogickej praxe bude prebiehať vo vymedzenom 

čase akademického roka, harmonogram a dĺžku pedagogickej praxe spresní poverený 

pracovník UMB pred začiatkom praxe.  

 

IV. 

Zabezpečenie podmienok na realizáciu pedagogickej praxe 

1. ...................................... sa zaväzuje: 

g) zabezpečiť príslušnú pedagogickú prax študentom DPŠ; 

h) poveriť organizáciou pedagogickej praxe svojich zamestnancov, ktorí poskytnú 

študentom odbornú pomoc; 

i) oboznámiť študentov s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v podmienkach školy v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v deň nástupu študentov na pedagogickú prax. 



 

2. Povinnosti UMB: 

i) poučiť študentov o podmienkach vykonávania pedagogickej praxe a o požiadavkách  

na prácu, ktorú budú vykonávať počas pedagogickej praxe, ako aj o úlohách plnených 

v priebehu pedagogickej praxe,  

j) poučiť študentov o povinnosti dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými 

prídu do styku v priebehu pedagogickej praxe; 

k) využiť ako podklad pre záverečné hodnotenie predmetov pedagogická prax náčuvová 

a pedagogická prax výstupová výsledky študentov počas pedagogickej praxe; 

l) informovať študentov o povinnosti rešpektovať pokyny zamestnancov 

zabezpečujúcich pedagogickú prax. 

 

3.   Povinnosti študentov: 

g) dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde sa pedagogická prax realizuje, a plniť si 

povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne pedagogickej praxe; 

h) rešpektovať pokyny zamestnancov zabezpečujúcich pedagogickú prax; 

i) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku v priebehu 

pedagogickej praxe. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie letného semestra akademického roka 

2020/2021 a zimného semestra akademického roka 2021/2022. 

3. Zmluva sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

4. Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu, pričom UMB 

dostane dve vyhotovenia zmluvy a druhá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa ........................                     V .................... dňa .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................     ............................................................. 

  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,    

rektor UMB  

 

 


