
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 dohody 

 

1. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

  so sídlom: Drážovská 14, 950 12 Nitra 

  zastúpená: Mgr.Edita Križanová 

  IČO:   00162370  

DIČ:  2021062538  

IČ pre DPH:  -   

Bankové spojenie: 7000309325/8180 

 

   

             

 (ďalej len „cvičná škola“ ) 

  

 

 

2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta 

    sídlo:    Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 

    štatutárny orgán: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor  

             v zastúpení:               Prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., dekan 

    IČO:    00157716 

 

    (ďalej len „PF UKF“)  

 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet a účel zmluvy o spolupráci 

 

2. 1. Zmluva o spolupráci (ďalej len „zmluva“)  sa uzatvára na obdobie od 01. 12. 2015 do 

31. 12. 2015, za účelom umožnenia vykonávať odbornú pedagogickú prax  s cieľom 

zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získavania praktických 

zručností študentov PF, FF, FPV UKF v Nitre v študijných odboroch: učiteľstvo 

akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

učiteľstvo profesijných predmetov  a praktickej prípravy, učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie, predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika.  

 

2. 2. Predmetom zmluvy je  zabezpečenie pedagogickej  praxe študentov PF, FF a FPV 

UKF v Nitre v cvičnej škole súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. 



 

                                                                     Čl. III. 

                              Podmienky realizácie pedagogickej  praxe 

    

3.1 Študenti budú počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti súvisiace  

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

        s ich študijným programom. 

 

3.2 Vyučovanie a výchovno-vzdelávacia práca v podmienkach pedagogickej praxe bude   

prebiehať počas zimného a letného semestra akademického roka, harmonogram spresní 

Centrum celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty UKF v Nitre každoročne pred 

začiatkom  praxe.  

 

 

                                                                   Čl. IV. 

Zabezpečenie podmienok pre realizáciu pedagogickej praxe 

 

4.  Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, zastúpená  Mgr. Editou  

Križanovou sa zaväzuje: 

 

4.1.1. zabezpečiť príslušnú prax študentov PF, FF, FPV UKF v Nitre podľa dohody s PF 

UKF v Nitre; 

4.1.2. poveriť organizáciou pedagogickej praxe svojho zamestnanca, ktorý poskytne 

študentom odbornú pomoc; 

4.1.3. umožniť povereným zamestnancom PF, FF, FPV UKF v Nitre kontrolu priebehu 

praxe; 

4.1.4 oboznámiť študentov s právami a povinnosťami v súvislosti s výkonom pedagogickej 

praxe v nadväznosti na § 29  zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

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

 

 

4.2  Povinnosti PF UKF v Nitre: 

 

4.2.1  dekan PF UKF v Nitre poveruje pracovníkov Centrum celoživotného vzdelávania PF 

UKF v Nitre zabezpečiť požadovanú náplň práce podľa učebných osnov a ďalších 

platných pedagogických dokumentov a kontrolovať študentov počas vykonávania 

pedagogickej praxe;  

4.2.2. poučiť študentov o povinnosti dodržiavať organizačný, pracovný, resp. prevádzkový 

poriadok cvičnej školy; 

4.2.3 poučiť študentov o  zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a protipožiarnych opatreniach v súvislosti s výkonom odbornej praxe; 

4.2.4.  oboznámiť študentov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 

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

 

 

Čl. V.  

Financie 

 

5.1  Školskému zariadeniu poukáže PF UKF v Nitre finančné prostriedky účelovo určené  

na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe. 



5.2.  Výška poskytnutých finančných prostriedkov bude vychádzať z počtu hodín  

pedagogickej praxe. 

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

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

učiteľom. 

 

 

Čl.  VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej  podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb (Občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej  

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. 

6. 2  Dohoda zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. Pred uplynutím času na 

ktorý bola uzatvorená: a) písomnou dohodou  

 b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez 

uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede. 

6.3 Zmeny dohodnutých podmienok budú realizované vo forme písomných a číslovaných 

dodatkov. 

6.4 Výpoveďou sa žiadna zo strán nezbavuje konkrétnych záväzkov, predtým právoplatne 

dohodnutých. 

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

dve vyhotovenia.  

6.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a tá predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje 

prejavy vôle obsiahnuté v tejto dohode zmluvné strany považujú za určité 

a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s jej obsahom, túto dohodu podpísali. 

 

 

 

 

 

  V Nitre, dňa 15. 12. 2014     V Nitre, dňa 15. 12. 2014 

 

 

                                   

 

 

 

                                                         

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

 Mgr. Edita Križanová    prof. PhDr. Eva SZÓRÁDOVÁ, CSc.       

 riaditeľka školy     dekan Pedagogickej fakulty 

 SOŠ veterinárnej  v Nitre                               Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 


