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Zmluva o spolupráci

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

predpisov   vnadväznosti  na   ust.   §   37  odst.   2   zákona   č.131/2002  Z.z.   ovysokých   školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.   Názov:             Katolícka univerzita v Ružomberku
Adresa:            Hrabovská cesta l

034 01 Ružomberok

Zastúpená:    doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. -rektor univerzity

IČO:                  37801279

DIČ:                  2021512427

IČDPH:          SK2021512427

(ďalej ako Zmluvná strana 1)
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(d'alq ako Zmluvná strana 2)

Čl. II.
Predmet zmluvy

Predmetom   Zmluvy   je   stanoverúe   základných   podmienok   spolupráce   medzi   zmluvnými
stranami  pri  realizácii  všetkých  druhov  pedagogických  praxí  študentov  Katolíckj  univerzity
v Ružomberku,   Pedagogickej   fakulty   a to   učiteľstva   akademických   predmetov,    učitel'stva
umelecko-výchovných     a výchovných     predmetov, učiteľstva     predškolskej      a elementámej

pedagogiky a špeciálnj pedagogiky.



Čl.  111.

Vymedzenie základných pojmov

1.    Cvičná  škola  alebo  cvičné  školské  zariadenie  je  inštitúcia,  s ktorou  verejná  vysoká  škola
uzatvára zmluvu o spolupráci.

2.    Cvičnou  školou  alebo  cvičným  školsk)h  zariadením  môže  byt'  materská  škola,  základná
škola, stTedná škola, špeciálna škoLa, základná umelecká škola,  školské zariadenie a špeciálne
výchovné   zariadenie,   ktoré   sú   zaradené   do   siete   škôl   a školských   zariadení   určenej
ministerstvom,  cvičnou  školou  môže  byť  aj  stredná  zdravotnícka  škola,  ak  je  zaradená  do
siete škôl určenej Ministerstvom zdravotnĺctva Sloven§kej republiky.

3.    Cvičný  učiteľ  cvičnej  školy  alebo  cvičného  školského  zariadenia  vedie  pedagogickú  prax
študentov vysokj školy v cvičnj  škole alebo cvičnom zariadení. Cvičný učiteľ môže byť len
ten,     kto     má     požadovanú     odbomú     apedagogickú     spôsobilost'     na     vyučovanie
všeobecnovzdelávacích   predmetov   a odborných   predmetov,   atestačnú   skúšku,   trojročnú
učitel'skú prax a dosahuje dobré vyučovacie výsledky.

4.    Pedagogická  prax  študenta  je  proces  adaptácie  študenta  Pedagogickej  fakulty  na  učiteľskú

profesiu, osvojovanie si profesionálnych noriem, schopnost' transformovat. vzdelávací obsah
do metodiky vyučovania.

Čl. IV.
Spôsob výkonu pedagogickej praxe

1.  Pedagogickú prax študentov Katolíckj univerzity v Ružomberku riadi kabinet pedagogickej

praxe Pedagogickg fakulty zastúpený koordhátorom pedagogickej praxe.
2.   Počas  pedagogickej  praxe  na  cvičnej  škole  alebo  cvičného  školského  zariaderúa  študentov

usmerňuje a hodnoti' cvičný učitel', kredity udeľuje metodik praxe.
3.  Školenie študentov vykonávajúcich pedagogickú prax v cvičnej škole alebo cvičnom školskom

zariadení v zmysle zákona   NR SR č.  124/2006 Z.z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia  pri práci
a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov   §   3   odst.   b.   zabezpečí   Katolĺcka   univerzita
v Ružomberku, Pedagogická fakulta.

4.  Cvičného učitel'a,  ktorý  spĺňa  požiadavky  podl'a  čl.  11 bod.  3  Zmluvy,  určuje  riaditeľ cvičnej
školy alebo cvičného školského zariadenia.

5.  Na vykonanie pedagogickej praxe uzatvorí Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická
fakulta  s cvičným  učitel'om  dohodu  o vykonaní  práce  v zmysle  Zákonníka  práce.  Dohoda
musí   byť   uzatvorená   aodpracované   hodiny   zúčtované   vtom   semestri,   vktorom   sa
uskutočňuje  daná  pedagogická  prax.  V opačnom  prípade  fakulta  nezodpovedá  za  včasné
vyplatenie odmeny cvičným učiteľom v stanovenom termíne.

7.  Povinnosti   študenta   počas   pedagogickej   praxe   sú   uvedené   v metodicko-organizačných

pokynoch,    ktoré   obdrží    cvičná    škola    alebo    cvičné    školské    zariadenie   od    metodika
pedagogickej praxe pred začatím praxe.



Čl. v.
Čas výkonu pedagogickej praxe

1.    Pedagogická prax sa uskutočňuje podra učebných plánov v jednotlivých semestroch štúdia.
2.    Harmonogram  pedagogickej  praxe  (časový  termín)  určuje na  návrh  kabinetu  pedagogickj

praxe dekan Pedagogickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku.
3.    Časový   termín   pedagogickej   praxe   dojednáva   a určui.e   po   vzájomnj   dohode   metodik

pedagogickej    praxe    s riaditeľom    a učiteľom    cvičnej    školy    alebo    cvičného    školského
zariaderia.

Čl. vl.
Finančný príspevok a platobné podmienky

1.    Príspevok za pedagogickú prax sa bude realizovať v zmysle platnej Metodiky rozpisu dotácií
MŠvvaš SR, zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na prĺslušný kalendámy rok.

2.    Odmeňovarie cvičných učiteľov za vedenie pedagogickej praxe sa bude realizovať na základe
dohody o vykonaní práce medzi univerzitou a učiterom prevodom na účet určený učiteľom.
Výška  odmeny  bude  stanovená  podľa  bodu  1  článku  VI.   tejto  zmluvy.  Vzor  výkazu  pre
cvičného učitera bude súčast.ou prílohy pri dohode o vykonaní práce.

3.    Príspevok  pre  cvičnú  školu  alebo  cvičné  školské  zariadenie  sa  bude  realizovat'  na  základe
uzatvorenia tejto zmluvy podľa bodu č.  1  článku VI.  a to na jednu hodinu rozboru vo výške
stanovenej   Ministerstvom   školstva,   vedy,   výskumu   a športu   Slovenskej   republiky     pre
aktuálny kalendámy rok.

4.    Podkladom pre vyplatenie pn'spevku pre cvičnú školu alebo cvičné školské zariadenie bude

predložený  výkaz  o vykonaní  rozborov  hodín  Výkaz  na  vyplatenie  príspevku  pre  cvičnú
školu alebo cvičné školské zariadenie tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

Čl. vll.
Platnost' zmluvy

1.    Zmluva  sa uzatvára na dobu určitú od  o1.10.2020        do  30.08.2021
2.    Zm]uva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená.
3.    Zmluva pred uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená zaniká:

a) písomnou dohodou
b) výpoved'ou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1
mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po domčení výpovede.



Čl. ".
Záverečné usta novenie

1.    Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť len písomne a to formou dodatku k zmluve.
2.    Zmluva  sa vyhotovuje v štyroch  exemplároch,  z ktorých  každá  zmluvná  strana  obdrží  dve

vyhotovenia.
3.    Zmlu\má strana 2 je informovaná, že jeho osobné údaje budú spracúvané v súlade so zák. č.

18/2018   Z.z.   o ochrane   osobných   údajov   v platnom   znení   a Nariadenia   GDPR  na   účel
vymedzený v Zmluve o spolupráci.

4.    Zmluvné strany si dohodu prečítali, s jq obsahom bez výhrad súhlasia, čo Dotvrdzuiú svoíim
vlastnoručnÝm i)odDisom a Dečiatkou o    anizácie.

5.   Zmluva nadobú-da p-latnosť áňom jj podjísaria obidvoma zm]uvnými stranami.

V Ružomberku dňa

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Riaditel'ftacvičnejs<oly



Záznam o finančnej kontrole

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Príjem/Výdaj finančný ch prostriedkov

F"ÄricxľÁčrírsNka    ;    ľ / ĺ;í.;;

Platnosťzmluvyod   Í/   /0.   Z'O/ĹT  do   `io.  t7Ý    ČĹ.ť7z/

Finančná operácia alebo jej časť pri dodržaní hospodámosti, efektĺvnosti, účinnosti a účelnosti

pri hospodárenĺ s verejnými prostriedkami je -Bieie* v súlade s:

Q
rozpočtom na príslušný rozpočtový rok,
vnútomými predpi smi

c) objednávkou

VYJADRENIE:
je -nieje* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonat`
je -nieie* možné v nej pokračovať
je -nieje* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť vykonala

Zamestnanec zodpovedný za finančnú operáciu:

Meno a priezvĺskr: PoedDr. Jana Mastišová, PhD.

Podpis......

Finančnú oŕeráciu overil a súhlasí s jej vykonaním/pokračovaním:

Meno a priezvisko: Mgr. Janka Urbanová, tajomníčka PF KU
Podpis

Finančnú operáciu schvaľuje:    ĺ

Meno a priezvisko: PaedDr. Peter Krška l'úth. dekan PF KU

Podpis

*nehodiace sa prečiarknut'

Dátum:  ..?..9'..?.E.ť"!.'iľ.....

3 0.  SEP  2020

Dátum:..".....".......

3 0.  SEP  Z020

Dátum:....


