
 

Zmluva o spolupráci  
 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 37 ods.2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 

40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. I 

Účastníci zmluvy 

 

 

1. Názov: GYMNÁZIUM – GIMNÁZIUM 

  so sídlom:    Zoltána Fábryho č. 1, 079 01  Veľké Kapušany 

 zastúpená:    Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD., MBA    

  IČO:     00161250     

DIČ:     2020539906     

IČ DPH:       

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK79 8180 0000 0070 0019 1451 

  

 

   

 (ďalej len „cvičná škola“ ) 

  

 

 

2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta stredoeurópskych štúdií 

  sídlo:   Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra 

  štatutárny orgán:  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor  

  v zastúpení:  dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka 

  IČO:   00157716 

  DIČ:   2021246590 

 

 (ďalej len „FSŠ UKF“)  

 

 

Čl. II 

Predmet a účel zmluvy o spolupráci 

 

 

1. Zmluva o spolupráci (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára za účelom umožnenia vykonávať 

odbornú pedagogickú prax s cieľom zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických 

vedomostí a získavania praktických zručností študentov FSŠ UKF v Nitre v študijnom 

odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. 

 

2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie pedagogickej praxe študentov FSŠ UKF v Nitre 

na cvičnej škole súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. 
 

 



Čl. III 

Podmienky realizácie pedagogickej praxe 

 

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

vzdelávacím procesom v cvičnej škole v súlade s ich študijným programom. 

2. Vyučovanie a výchovno-vzdelávacia práca v podmienkach pedagogickej praxe bude 

prebiehať počas zimného a letného semestra akademického roka, harmonogram spresní 

Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre každoročne pred začiatkom praxe.  

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Cvičná škola sa zaväzuje: 

a) umožniť študentom FSŠ UKF v Nitre vstup na pracovisko, na ktorom bude 

realizovaná pedagogická prax, 

b) zabezpečiť vhodné pracovno-hygienické podmienky pre študentov, 

c) prostredníctvom zodpovedných zamestnancov cvičnej školy: 

ca) zabezpečiť požadovaný spôsob odborného vedenia študentov počas 

pedagogickej praxe primerane jej cieľom a úlohám;  

cb) oboznámiť študentov s  ich povinnosťami, a to najmä s povinnosťou 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na cvičnú 

školu a jej vnútorné predpisy (napr. pracovný poriadok, prevádzkový 

poriadok, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), s povinnosťou 

zodpovedne a iniciatívne sa zapájať do plnenia odborných úloh, so 

zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobia pri vykonávaní odbornej praxe 

alebo v priamej súvislosti s ňou; 

cc) umožniť kompetentným zamestnancom UKF v Nitre vykonať kontrolu 

priebehu praxe. 

 

2. FSŠ UKF v Nitre sa zaväzuje: 

a) pripraviť pedagogickú prax po obsahovej stránke, 

b) poučiť študentov o povinnosti dodržiavať organizačný, pracovný, resp. 

prevádzkový poriadok cvičnej školy; 

c) poučiť študentov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a protipožiarnych opatreniach v súvislosti s výkonom odbornej praxe;  

d) oboznámiť študentov s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom pedagogickej praxe v cvičnej škole; 

e) oboznámiť študentov s právami a povinnosťami v súvislosti s výkonom 

pedagogickej praxe v nadväznosti na Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. V 

Financovanie 

 

1. FSŠ UKF poskytuje cvičnej škole finančné prostriedky účelovo určené  na materiálne 

a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe formou príspevku. 

2. Výška príspevku cvičnej škole je určená počtom hodín rozborov, realizovaným cvičným 

učiteľom pre študentov FSŠ a sadzby, určenej MŠVVaŠ SR v rozpise dotácie pre UKF, 

platnom pre príslušný rok. 

 



3. Finančný príspevok poukáže FSŠ UKF v Nitre na účet cvičnej školy vždy po skončení 

semestra. Podkladom na úhradu je výkaz skutočne zrealizovaných hodín rozborov v 

príslušnom semestri, ktorý cvičná škola doručí na Ústav pre vzdelávanie pedagógov 

FSŠ UKF bezodkladne po ukončení praxe v príslušnom semestri. 

4.  Finančné ohodnotenie práce cvičného učiteľa nie je predmetom tejto zmluvy a bude 

zabezpečené uzatvorením Dohody o výkone práce medzi FSŠ UKF v Nitre a cvičným 

učiteľom. 

 

Čl. VI 

Riešenie sporov 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory prednostne dohodou. 

 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a platí do 

31. 01. 2024. Účinnosť zmluva v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov nadobudne dňom nesledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

2. Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. Pred uplynutím času na ktorý 

bola uzatvorená:   a)  písomnou dohodou  

    b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu   

s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým 

dňom nasledujúcim po doručení výpovede. 

 

3. Zmeny dohodnutých podmienok budú realizované vo forme písomných a číslovaných 

dodatkov. 

 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

dve vyhotovenia. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali a na znak svojho súhlasu 

s jej obsahom, túto zmluvu podpísali. 

 

 

 

Vo V. Kapušanoch dňa   V Nitre dňa  

 

 

 

             

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

riaditeľka/riaditeľ  dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií 

 cvičnej školy  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 

 


