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Zmluva o spolupráci 

 
uzatvorená v súlade s ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na  ust. § 35  odsek 1 písm. c) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 
1.  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

     Sídlo:  Šrobárova 2, 041 80 Košice   

     Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor  

     Zastúpený:  prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. – dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ   

v Košiciach, na základe plnomocenstva zo dňa 7.10.2015   

     IČO:  00397768 

     Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, č. ú.  

     (ďalej len „UPJŠ“) 

a 

2. Základná škola s materskou školou Hertník 

     Sídlo: Hertník 261, 086 42 Hertník 

     štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Jurčišinová – riaditeľka školy 

     IČO: 37877461 

     Bankové spojenie:  

     (ďalej len „cvičná škola“) 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení priebežných 

a súvislých pedagogických praxí študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

(ďalej len „PF UPJŠ “) a študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej len „FF 

UPJŠ“). 

Čl. III 

Cieľ praxe 

Cieľom pedagogickej praxe, ako súčasti pedagogicko-profesijnej zložky učiteľského 

vzdelávania, je rozvoj profesijných kompetencií študentov a konfrontácia ich teoretických 

vedomostí, predmetných schopností a skúseností so školskou praxou.  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detzam.html.free&instit=350001&cislo=5000083&jazyk=250112&volanie=1&str=0
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Čl. IV 

Zabezpečenie podmienok pre realizáciu pedagogickej praxe 

1. Cvičná škola sa zaväzuje: 

a) vytvoriť podmienky pre realizáciu pedagogickej praxe študentov PF UPJŠ a FF UPJŠ 

podľa tejto zmluvy; 

b) umožniť svojmu pedagogickému zamestnancovi – cvičnému učiteľovi, ktorý spĺňa 

nasledujúce podmienky: 

- profesijná pedagogická spôsobilosť;  

- pedagogická prax minimálne 5 rokov 

vykonávanie odborného vedenia študentov počas ich pedagogickej praxe, 

c) umožniť cvičnému učiteľovi zúčastniť sa prípravného a hodnotiaceho stretnutia 

cvičných škôl, 

d) oboznámiť študentov v deň ich nástupu na prax s predpismi o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v podmienkach cvičnej školy v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.  o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov; 

e) zabezpečiť potvrdenie písomného hodnotenia študenta riaditeľom školy, ktoré spracoval 

cvičný učiteľ, 

f) umožniť povereným zamestnancom UPJŠ kontrolu priebehu praxe. 

 

2. UPJŠ sa zaväzuje: 

a) pripraviť študentov na pedagogickú prax podľa platných pedagogických dokumentov 

a kontrolovať študentov počas vykonávania praxe; 

b) poskytnúť cvičnej škole informácie o obsahu a požiadavkách praxe, ktoré majú študenti 

splniť; 

c) uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s vybraným cvičným učiteľom v zmysle odseku 1 

písm. b) tohto článku v nadväznosti na Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 

SR pre verejné vysoké školy, 

d) uhradiť cvičnej škole výdavky na materiálne a administratívne zabezpečenie 

pedagogických praxí  v zmysle Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu SR pre 

verejné vysoké školy, 

e) poučiť študentov o:  

- podmienkach a požiadavkách na pedagogickú prax; 

- dodržiavaní pracovného režimu na pracovisku cvičnej školy a plnení si povinností 

vyplývajúcich z obsahovej náplne praxe; 

- rešpektovaní pokynov cvičného učiteľa a kompetentných zamestnancov cvičnej  

školy, kde sa  pedagogická prax realizuje. 

 

Čl. V 

Druh pracovnej činnosti a dĺžka pedagogickej praxe 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že študenti budú počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti 

súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole alebo školskom zariadení v súlade 

s ich odborovou špecializáciou. 

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

prebiehať počas zimného a letného semestra príslušného akademického roka podľa prílohy 

Typy pedagogických praxí študentov UPJŠ. Tento dokument tvorí samostatnú prílohu č. 1. 
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Čl. VI 

Finančný príspevok a platobné podmienky 

1. UPJŠ sa zaväzuje uhradiť cvičnej škole z účelových finančných prostriedkov náklady 

na realizáciu pedagogickej praxe v súlade s Metodikou rozpisu dotácie zo ŠR VVŠ na 

príslušný rok. V prípade, že sa výkonu pedagogickej praxe a uskutočnenej hodiny/príp. 

hodín rozboru pedagogickej praxe zúčastňuje viac študentov súčasne, UPJŠ uhradí náklady 

na realizáciu pedagogickej praxe podľa predchádzajúcej vety za každú vykázanú hodinu 

rozboru bez ohľadu na počet zúčastnených študentov. 

2. UPJŠ sa zaväzuje uhradiť náklady podľa ods. 1 tohto článku na základe Výkazu 

rozborových hodín pedagogickej praxe (príloha č. 2) do 14 dní odo dňa jeho doručenia. 

Vzor výkazu tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

 

Čl. VII 

Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán,  

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je tri mesiace 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená zmluvnej strane. Výpoveďou sa žiadna zo strán 

nezbavuje konkrétnych záväzkov predtým právoplatne dohodnutých. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom  registri zmlúv 

ÚV SR.  

3. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme 

očíslovaných dodatkov vypracovaných v štyroch exemplároch, po dve vyhotovenia pre 

každú zo zmluvných strán.  

4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch exemplároch, po dve vyhotovenia pre každú zo 

zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

V Hertníku dňa  ..............                            V Košiciach dňa ................... 

 

 

         

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

   

  Mgr. Zuzana Jurčišinová                                  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
   riaditeľka cvičnej školy                   rektor UPJŠ 

http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detzam.html.free&instit=350001&cislo=5000083&jazyk=250112&volanie=1&str=0
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Príloha č. 1 

 

Typy pedagogických praxí študentov UPJŠ  
 

Kód 

praxe 

Termín praxe  Pedagogická prax  Trvanie praxe  

v cvičnej škole  

Rozsah praxe a povinnosti 

študenta v cvičnej škole  

MPPa  1.-14.týždeň  

zimný semester  

Hospitačná náčuvová 

pedagogicko-

psychologická prax  

6 týždňov  

(štvrtok 3 VH)  

18 hodín  

(12 H, 6 R VH)  

MPPb  1.-14.týždeň  

letný semester  

Výstupová priebežná prax  12 týždňov  

(štvrtok 3 VH)  

18 hodín/AP  

(11 H, 1 PV, 6 R VH)  

MPPc  zimný semester (podľa 

harmonogramu ak. roka)  

Výstupová súvislá prax I.  4 týždne  24 hodín/AP  

(6 H, 18 PV, 18 R VH)  

MPPd  letný semester  

(podľa harmonogramu 

ak. roka)  

Výstupová súvislá prax II.  6 týždňov  38 hodín/AP  

(8 H, 30 PV, 30 R VH)  

DPŠ  podľa  

ind. možností študenta, 

cvičného učiteľa  

Pedagogická prax  6 týždňov alebo 

dlhšie  

(závisí od časovej 

dotácie AP)  

40 hodín/AP  

(8 H, 32 PV, 30 R VH)  
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Príloha č. 2 

 

 

VÝKAZ ROZBOROVÝCH HODÍN PEDAGOGICKEJ PRAXE - učiteľstvo  akademických predmetov 

 
Cvičná škola: ........................................................................................................................................................................ Školský rok: ........................................................... 

 

Bankové spojenie a číslo účtu školy, na ktorý budú uhradené náklady na prax: ................................................................................................................................................ 

 
V .................................................. dňa ......................................     .........................................................................  
               pečiatka a podpis riaditeľa/ky školy 

*  Poučenie k vypĺňaniu  Výkazu a vzorový  príklad – na druhej strane. 

** Vyplnený výkaz zašlite, prosím, na adresu: FF UPJŠ, Katedra pedagogiky, Emília Focková, Moyzesova 9, 040 01 Košice

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kód 

Praxe 

Druh praxe 
- druh pedagogického výkonu - 

Ročník 

Mgr. 

stupňa 

štúdia 

Počet 

vedených 

študentov 

Priezvisko 

študenta 

Maximálny počet 

rozbor. hodín 

na 1 študenta a  

1 cvičného učiteľa 

Súhrnný počet   

rozbor. hodín 

za všetkých  

cvičných učiteľov 

Náklady v €  

á/ 1 hod. 

rozboru VH 

Spolu 

v €  

MPPa 

Priebežná 

pedagogicko-psychologická prax  

- rozbor vyučovacej hodiny - 
1. - - 18  0,66  €   

 

MPPb 

 

Výstupová priebežná prax 

 - rozbor  vyučovacej hodiny - 

1.   36  0,66  €  

MPPc 

Výstupová súvislá  

pedagogická prax I 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
2.   20  0,66  €  

 

MPPd 

 

Výstupová súvislá  

pedagogická prax II 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
2.   30  0,66  €  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Spolu v  €  
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* Poučenie k vypĺňaniu Výkazu rozborových hodín pedagogickej praxe: 

 Stĺpec č. 1: Zakrúžkujete kód všetkých praxí v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, ktoré sa realizovali na Vašej škole v danom školskom roku. 

        Stĺpec č. 4: Pri praxi MPPb, MPPc a MPPd uveďte počet  študentov UPJŠ, ktorí praxovali na Vašej škole v danom školskom roku. 

        Stĺpec č. 5: Uveďte priezvisko študenta/ov, ktorý/í realizoval/i danú prax na Vašej škole. 

 Stĺpec č. 7: a) Pri praxi MPPa uveďte celkových počet  skutočne realizovaných rozborových hodín za všetkých cvičných učiteľov; Univerzita hradí náklady na prax  

                          pre jedného cvičného učiteľa podľa vzorca 3 rozborové hodiny  na deň praxe v cvičnej škole, t.j. maximálny počet rozborových hodín pre  MPPa = 18. 

                    b) Pri praxi MPPb, MPPc a MPPd uveďte súhrnný počet rozborových hodín všetkých cvičných učiteľov pre danú prax (t.j. násobok maximálneho  

  počtu rozborových hodín na 1 študenta a počtu cvičných učiteľov). Univerzita hradí náklady na prax pre jedného cvičného učiteľa podľa vzorca 1  

  rozborová hodina praxe na deň pedagogickej praxe, t.j. MPPb = 15 rozborových hodín, MPPc = 20 rozborových hodín, MPPd = 15 rozborových hodín. 

        Stĺpec č. 8: Uveďte náklady za každú prax v € a ich celkový súčet v rámčeku  Spolu v € . 

 

Vzorový príklad: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kód 

Praxe 

Druh praxe 
- druh pedagogického výkonu - 

Ročník  

Mgr. 

stupňa 

štúdia 

Počet 

vedených 

študentov 

Priezvisko 

študenta 

Maximálny počet 

rozborových 

hodín 

na 1 študenta a  

1 cvičného učiteľa 

Súhrnný počet  

rozborových 

hodín 

za všetkých 

cvičných 

učiteľov 

Náklady v €  

á/ 1 hod. 

rozboru VH 

Spolu 

v € 

MPPa 

Priebežná 

pedagogicko-psychologická prax  

- rozbor vyučovacej hodiny - 
1. - - 18 18 0,66  € 11,88 

 

MPPb 

 

Výstupová 

priebežná prax  

 - rozbor vyučovacej hodiny - 
2. 3 

Jakab 

Michalko 

Suchá 
36 90 0,66  € 59,40 

MPPc 

Výstupová súvislá  

pedagogická prax I 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
3. 1 Kolenič 20 40 0,66  € 26,40 

 

MPPd 

 

Výstupová súvislá  

pedagogická prax II 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
4. 2 

Fialková 

Remetová 
30 60 0,66  € 39,60 

Spolu v  € 137,28 
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VÝKAZ ROZBOROVÝCH HODÍN PEDAGOGICKEJ PRAXE – doplňujúce/rozširujúce štúdium 

 

Cvičná škola: ....................................................................................................................... Školský rok: .................................................................... 

       

Bankové spojenie a číslo účtu školy, na ktorý budú uhradené náklady na prax: .............................................................................................................. 

 

 

 

 

V ............................................... dňa ...........................................          .........................................................................  

              pečiatka a podpis riaditeľa/ky školy 
 

*  Poučenie k vypĺňaniu Výkazu a vzorový príklad – na druhej strane. 

** Vyplnený výkaz zašlite, prosím, na adresu: FF UPJŠ, Katedra pedagogiky, Emília Focková, Moyzesova 9, 040 01 Košice

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kód 

Praxe 

Druh praxe 
- druh pedagogického výkonu - 

Ročník  

R/D 

štúdia 

Počet 

vedených 

študentov 

 

Priezvisko 

študenta 

 

Maximálny počet 

rozborových 

hodín 

na 1 študenta a  

1 cvičného učiteľa 

Súhrnný počet  

rozborových 

hodín 

za všetkých 

cvičných 

učiteľov 

Náklady v € 

á/ 1 hod. 

rozboru 

VH 

Spolu 

v € 

RPP 
Pedagogická prax 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
2.   30  0,66  €   

DPP 
Pedagogická prax 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
2.   30  0,66  €   

                                                                                                                                                                                                                                               

Spolu v  € 
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* Poučenie k vypĺňaniu Výkazu rozborových hodín pedagogickej praxe: 

 
Stĺpec č. 1: Zakrúžkujete kód všetkých praxí, ktoré sa realizovali na Vašej škole v danom školskom roku. 

Stĺpec č. 4: Uveďte počet  študentov UPJŠ, ktorí praxovali na Vašej škole v danom školskom roku. 

Stĺpec č. 5: Uveďte priezvisko študenta/ov, ktorý/í realizoval/i danú prax na Vašej škole. 

Stĺpec č. 7: Uveďte súhrnný počet rozborových hodín všetkých cvičných učiteľov pre danú prax (t.j. násobok maximálneho počtu rozborových hodín na 1 študenta  

a počtu cvičných učiteľov). Univerzita hradí náklady na prax pre jedného cvičného učiteľa podľa vzorca 1 rozborová hodina na deň praxe, t.j. RPP = 10 hodín, DPP = 

10 hodín. 

       Stĺpec č. 8: Uveďte náklady za každú prax v € a ich celkový súčet v rámčeku  Spolu v € . 

  

Vzorový príklad: 
 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Kód 

Praxe 

Druh praxe 
- druh pedagogického výkonu - 

Ročník  

R/D  

štúdia 

Počet 

vedených 

študentov 

 

Priezvisko 

študenta 

 

Maximálny počet 

rozborových 

hodín 

na 1 študenta a  

1 cvičného učiteľa 

Súhrnný počet  

rozborových 

hodín 

za všetkých 

cvičných 

učiteľov 

Náklady v €  

á/ 1 hod. 

rozboru 

VH 

Spolu 

v € 

RPP 
Pedagogická prax 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
2. 1 Šimková 30 10 0,66  €  6,60 

DPP 
Pedagogická prax 

- rozbor vyučovacej hodiny - 
2. 2 

Faith 

Slováková 
30 20 0,66  €  13,20 

                                                                                                                                                                                                                                         

Spolu v  € 
19,80 


