
Zmluva o spolupráci  
 

uzatvorená v súlade s ust. § 51 zákona č.40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ust. § 37 odst. 2 zákona 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.    Názov:   Katolícka univerzita v Ružomberku 

Adresa:       Hrabovská cesta 1 

   034 01 Ružomberok 

Zastúpená: prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor 

IČO:            37801279 

DIČ:            2021512427 

IČDPH:      SK2021512427 

(ďalej ako Zmluvná strana 1) 

a 

2.    Názov: Základná škola 

       Adresa: Bystrany 13, 053 62  Bystrany 

Zastúpená:  Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka školy 

IČO:  355 459 84 

DIČ: 202 167 33 46 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK52 5600 0000 0075 2496 0004 

(ďalej ako Zmluvná strana 2) 

 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 

Predmetom Zmluvy je stanovenie základných podmienok spolupráce medzi zmluvnými 
stranami pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, Pedagogickej fakulty a to učiteľstva akademických predmetov,  učiteľstva 



umelecko-výchovných a výchovných predmetov, učiteľstva predškolskej a elementárnej 
pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. 

 
Čl. III. 

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 školským zariadením môže byť materská škola, základná 
škola, stredná 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 zdravotníctva Slovenskej republiky. 

3. Cvičný učiteľ cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia vedie pedagogickú prax   
študentov vysokej školy v cvičnej škole alebo cvičnom zariadení. Cvičný učiteľ môže byť len 
ten, kto má požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie 
všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov, atestačnú skúšku, trojročnú 
učiteľskú prax a dosahuje dobré vyučovacie výsledky. 

4. Pedagogická prax študenta je proces adaptácie študenta Pedagogickej fakulty na učiteľskú 
profesiu, osvojovanie si profesionálnych noriem, schopnosť transformovať vzdelávací obsah 
do metodiky vyučovania. 
 
 
 

Čl. IV. 
Spôsob výkonu pedagogickej praxe 

 

1. Pedagogickú prax študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku riadi kabinet pedagogickej   
praxe Pedagogickej fakulty zastúpený koordinátorom pedagogickej praxe. 

2. Počas pedagogickej praxe na cvičnej škole alebo cvičného školského zariadenia študentov 
usmerňuje a hodnotí cvičný učiteľ, 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 Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Pedagogická fakulta. 

4. Cvičného učiteľa, ktorý spĺňa požiadavky podľa čl. II 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 učiteľom dohodu o vykonaní práce v zmysle Zákonníka práce. Cvičná škola 
zabezpečí odovzdanie dohôd cvičných učiteľov na zúčtovanie v priebehu semestra, v ktorom 
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 podľa učebných plánov v jednotlivých semestroch štúdia. 
2. Harmonogram pedagogickej praxe (časový termín) určuje na návrh kabinetu pedagogickej 

praxe dekan Pedagogickej fakulty,  Katolíckej univerzity  v Ružomberku. 
3. Časový termín pedagogickej praxe dojednáva a určuje po vzájomnej dohode metodik 

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

 
Čl. VI. 

Finančný príspevok a platobné podmienky 

 

1. Odmena za pedagogickú prax sa bude realizovať v zmysle platnej Metodiky rozpisu dotácií 
MŠVVaŠ SR,  zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný kalendárny rok. 

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

3. Odmena pre cvičnú školu alebo cvičné školské zariadenie sa bude realizovať na základe 
uzatvorenia tejto zmluvy podľa bodu č. 1 článku VI. a to vo výške 0,66€ na jednu hodinu 
rozboru. 

4. Podkladom pre vyplatenie odmeny pre cvičnú školu alebo cvičné školské zariadenie bude 
predložený výkaz o vykonaní rozborov hodín Výkaz na odmenu pre cvičnú školu alebo 
cvičné školské zariadenie tvorí prílohu č.1  tejto zmluvy.   

 
 
 

Čl. VII. 
Platnosť zmluvy 

 

1. Zmluva  sa uzatvára na dobu určitú od 30.9.2017 do 30.9.2018.  
2. Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená.  
3. Zmluva pred uplynutím času na ktorý bola uzatvorená zaniká: 

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

 
 



Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenie 

 
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. Zmluvné strany si dohodu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú svojim 

vlastnoručným podpisom a pečiatkou organizácie. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
 

 

V Ružomberku dňa 27. 9. 2017 

 

 

 

_____________________________                                  ______________________________ 

Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.                                            riaditeľ/ka cvičnej školy  

Katolícka univerzita v Ružomberku                 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Výkaz cvičnej školy a cvičného školského zariadenia na materiálne 
a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí 

 
1.   Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku 

Adresa: Hrabovská cesta 1 
034 01 Ružomberok 

IČO: 37801279 
DIČ: 2021512427 
IČDPH: SK2021512427 

a 
2.   Názov:   

Adresa:    
 
Zastúpená:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie: 
IBAN: 
 
Príspevok na jednu hodinu rozboru pre cvičnú školu je určený na 0,66 Eur podľa Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok 2017, podľa čl. VI., bod 3. 
 
Mesiac Počet hodín rozborov Suma za mesiac (hodinyx0,66) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Spolu   
 

 

V Ružomberku dňa  

 

_____________________________                                          ______________________________ 

   metodik pedagogickej praxe                                                           riaditeľ cvičnej školy  

                                                                                                   

 


