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Znrluva o spolupráci

uzawoí€ná v súlade s ust. § 51 zé/J('ona č.4011964 zb. - občiansky zákonnik v znmí neskorších
prcdpisov v nadvázrrooti na ust § 37 odst. 2 zákona é. t3U20O2 Z.z. o vysokých školách
a o anerre a doplnerú niektorých ákorrov v zrrení neskorších predpisov (ďalej len Znrluva)

čt-t.
Zmluvné etrany

1. Názov: IQtolícka univenita v Ružombetku
Adresa: řlrabovski cesta 1

034 01 Ružomberok
7asťtpaná: doc Ing. Jaroslav Denrko, CSc. - rektor univeýity
IčG 37sf/1279

DIČ: 2V21512427

tčDpH: sK2v2t5l2427
(ďalej ako Zmluvná strarn 1)

2. Názov: lúdr dY,lU

^drca: 
!úilíiulal 2, In ív NtrRA

;;;." i;; i,;, fu,l"v^', zúh7l2^7/ ř /h/Ťh"n' llo,úh;,
116 2976/36€"
otč: zo2424{é 'l2 

řnútl,t f.k(*awclBankové spoierrie:

IBAN: tk 4? ť/E0 l0t0 ?070 0ú30 íó2,/

(ďalei ako Zmluvná strana 2)

ó.u.
hedmetzmluvy

Predmetom Zmluvy je stanoverrie ákladnýú podmienok spoluptáce medzi zrrluvnými
§tíanami pri realiz.icii všetkých druhov pedagogidcých praxí študentov lQtotíckei
v Ružomberku, Pedagogick§ fakulty a to učitďstva akademidšých predmetov, uótďs§a
umelecko-výďovných a výchovný& pí€dm€bv, uáErstva predškolskej a elerrentámej
pedago$ky a šp€ciálnei pedagoíiiky.
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1.

č.m.
Vymedzmie základný& poimw

Cvičná škola alebo cvičné školské zariaderrie ie inštitúci& s ktorou vereiná vysoká škola
uzatvára anluvu o spolupráci
Cvičnou §kolou alóo c"i&rým školslsým zaíiád€ním móže byť materská škola základná
škola, stredná š*ola špeciáhu škola ákladná umelecká škola školské zariadmie a špeciálne
výchovné zeri,ad€nié, ktoé §i zaraderré do siďe štól a školskýclr zariadení uřenej
ministeíswom, cvi&rou školou móže byt ai stredná zdravotnícka školo ak je zaraderrá do
ďete šk6l uř€nE MinisEstvom zdravotnlcva Slovenskej rcpubliky.
Cvičný uótel cvičnej školy alebo cvi&rého školského zariad€nia vedie pedagogid<ri prax
šfuderrtov vysokej školy v cv@ škole alebo cvi&rcm zariad€ní. Cvičný uóeí móže bl l,at
teí,, kto ftí požadovanú odbomú a pedagogickri spósobilo§ť na vyrčovarrie
všeobecrrovzdelávacích predmďov a odbomýďr atestačnú skúšk, trojročnú
udtelsloí prax a dosahuie dobré vyrróvacie výsledky.
Pedagogidcí prax študerrta F proces adaPácie študenta PedagoÉckei íakulty na uátelski
profesiu osvoiovanie si profesionálnyó norieu1 sclropnoď transíomrovať vzdelávací obsah
do metodiky vytrčovarria.

člrv.
Spóeob výkonu pedagogickei praxe

Pedagogickri prax študentov lGtolíck§ univerzity v Ružonrberku riadi kabinď p€dag€ck€i
praxe Pedagogickei fakulty zastupmý koordinátorom pedago6ickej praxe.
Pďas pedagogickej přxe ftl cvičnej škole alebo cvičného školského zariadenia študmtov
wmerňuje a hodnoť cvičný učiteť, kredity udeluie metodik praxe.
školerrie študento., vykorrávajúciďr pedagogickú prax v cvičnej škole alebo cvičnom školskom
zariad€ld v anysle zákona NR SR č. 1242íIJ6 Zz. o bezpe&osti a ochrane zdravia pri práci
a o nnme a doplneni niektorých ákorov § 3 odst b. za,bupéi Katolícka univemita
v Ružomberku, Pedagogická bkulta.

2z2 4. Cvičného uůtela, ktorý sn$ roaaa_avtr d"r*,[M: fr,?ts""y, uřuie riaditet cvičnej
školy alebo cvičného školskďro zariadenia.

7.

Na vykonanie pedag€ckei praxe ,zahtofi Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogicki
íakulta s cvičným uóteíom dohodu o vykonaní práce v zurysle Zákonrúka práce. Dohoda
musí bl uzatvorcrrá a odpracované hodiny zričtované v tom serrestri, v ktorom sa
uskutočňuje daná pedagogická prax. V opačnom pdpade fakulta nezodpovedá za včasné
vyplatenie odnmy cvičným udteíom v stanov€nom teruúne.
Povinnosti študmta poča§ ped€ogickei praxe ni uvederré v mďodicko-organizačných
pokFoch ktore obdří cvičná škola alebo cvičné školské zariadenie od mďodika
pedagogick§ praxe pred začatím praxe.
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2.

ó.v.
Čas výkonu pedagogick€i píaxe

Pedagogická pax sa uslrrto&\uje podla učebrrrýďr plánov v jednotlivých semestroclt šttidia.
Flarnrorrogranr peaago$ckei praxe (časový unín) uřuje na návrh kabinefu pedagotickg
praxe del<an Pedagogickej fakutty, Katolíckg univerrzity v Ružomberku.
ČasovY ternrnr praxe doiednáva a uÉrrje po váiomnej dohode metodik
p"dugogckei praxe s ri,adiEíom a učitďom cvičn§ školy alebo cvi&ďp školskďto
zariaderria.

čr vr
rinančný pírpevok a platobné podmielrky

Prlspevok za pedagogidni prax sa bude realizovať v zmysle platnej Mďodiky rozpisu dokícfi
UŠWaŠ S& zo štátnáo rozpďtu vereirrfu vysokým školfun na prfulu&rý kalmdrirny roL
Odmerlovanie cvi&týclr uáElov za vederrie pedagogickej praxe sa bude realizovať na základe
dohody o vykonaní práce medzi univerzitou a učitelom prevodom na účď uřený učitďom,
Výška odmeny bude stanovmá podía bodu 1 článlu VI. tejto zmluvy. Vzor výkazu pre
cvi&rého učitela bude ničaďou prllohy pri dohode o vykonaní práce.
Pdspevok pre cviční školu alebo cvičné školské zariaderrie sa bude realizovat na základe
uzátvor€íria tejto anluvy podía bodu č. 1 čláíůu VI. a to na jednu hodinu rozboru vo výške
starrov€ír€j Ministeístv@r škols§+ vedn výskumu a športu §ov€nskq rcpbliky pí€
aktuáhy kalendárny rok.
Podkladom ple vyplaterrie pdspevku pre cvičnú školu alebo cvi&é školské zariaderrie bude
predložený výkaz o vykonaní rozbolov hodín Výkaz na vyplaErie pre cvi&ni
školu alebo cvičné školské zariaderrie tvod prilohu č.1 teito anluvy.

óvn
Platnocť zmluvy

Zmluva sa uza§án na dobu :ťť,la,6i od :k.?..0:?... a" .g,l.§..?.9..a?

Zmluva zaniká uplynuťm času, na ktorý bola uzatvorerrá.
Zmluva pred uplynutím času, na ktorý bola uzatvorgrá zaniká:
a) pisomrrou dohodou
b) výpoveďou ktoí€ikoívek zrrluvnej strany aj bez uvedmia dóvodu s výpovednou lďrotou 1

uresiac a zaórra ptyuíť prvým dňom nasleduiúcim po doručerú výpovede.

1.

2.
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