Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
uzavretá podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Milan Ftáčnik, primátor
(ďalej len „hlavné mesto“)
a
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:
Šafárikovo námestie č. 6, 816 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhDr., rektor
Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta
Sídlo:
Račianska 59, 813 34 Bratislava
zastúpená:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. dekankou fakulty
(ďalej len „fakulta“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Preambula
Hlavné mesto je zriaďovateľom krízového strediska Krízové centrum so sídlom Budatínska
59/A, 851 05 Bratislava (ďalej len „krízové centrum“). Krízové centrum je zariadenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré poskytuje prechodnú pomoc dieťaťu,
rodine alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v krízovej životnej situácii. Pre účely
tejto zmluvy je krízové centrum špecializovaným výučbovým zariadením podľa § 35 ods. 1
písmo c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré slúži na zabezpečenie praktickej výučby
študentov fakulty.

Článok I.
Predmet a účel zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je úprava, postavenie a vzájomné vzťahy účastníkov zmluvy
v procese zabezpečenia a vykonávania pedagogickej a odbornej praxe (ďalej len
„prax“) študentov fakulty na pracovisku krízového centra.

2.

Účelom a cieľom tejto zmluvy je zvýšenie odbornosti, upevňovanie teoretických
vedomostí a získavanie praktických zručností študentov fakulty v krízovom centre
hlavného mesta.

Článok II
1

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a)
na základe písomnej dohody zmluvných strán,
b)
jednostranným odstúpením jednou zo zmluvných strán len v prípade, ak
niektorá zo zmluvných strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote
určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom,
keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej
zmluvnej strane,
c)
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez uvedenia dôvodu doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná
lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej strane.

Článok III.
Podmienky a organizačné zabezpečenie

1.

Fakulta pred nástupom študentov na prax predloží krízovému centru dokument
vymedzujúci časový harmonogram, obsah a zameranie pedagogickej a odbornej
praxe, ktoré v prípade potreby prerokuje zástupca príslušnej katedry (metodik)
s vedúcim krízového centra, resp. s ním povereným vedúcim zamestnancom.

2.

Menný zoznam účastníkov odbornej praxe, ktorí majú absolvovať praktickú výučbu,
ako aj termíny absolvovania odbornej praxe budú aktualizované najneskôr týždeň pred
jej začatím .

3.

Pedagogická prax sa rozdeľuje na 3 druhy a realizuje sa v týchto formách: hospitačná
– úvodná, náčuvová, klinická, pedagogické praktiku; výstupová – priebežná;
výstupová – súvislá.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán
1.

Hlavné mesto sa zaväzuje:
a)
umožniť a zabezpečiť v priestoroch
krízového centra vykonávanie
pedagogickej a odbornej praxe študentov fakulty,
b)
poveriť organizovaním pedagogickej a odbornej praxe zamestnanca (tzv.
cvičného učiteľa) krízového centra, ktorý poskytne študentom fakulty odbornú
pomoc a zodpovedá za priebeh a odbornú úroveň praxe,
c)
oboznámiť študentov fakulty v deň nástupu na prax s predpismi o príslušných
predpisoch bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na tých pracoviskách, kde
sa bude prax vykonávať, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
d)
oboznámiť študentov fakulty s problematikou pracoviska (v súlade s obsahom
a zameraním praxe), na ktorom sa pedagogická a odborná prax vykonáva.

2.

Fakulta sa zaväzuje:
a)
poveriť organizovaním a vedením pedagogickej a odbornej praxe svojich
zamestnancov, ktorí budú v prípade potreby spolupracovať so zamestnancami
(tzv. cvičnými učiteľmi) krízového centra,
b)
pripraviť pedagogickú a odbornú prax po obsahovej a formálnej stránke,
c)

poučiť študentov o povinnostiach:
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-

d)

e)

rešpektovať a riadiť sa pokynmi kompetentných zamestnancov, ktorí
budú zabezpečovať pedagogickú a odbornú prax,
dodržiavať pracovný režim v krízovom centre, kde sa prax realizuje
a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne praxe,
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri
vykonávaní pedagogickej a odbornej prax ak si to tak zariadenie
vyžaduje,

poučiť študentov fakulty o podmienkach a požiadavkách na pedagogickú
a odbornú prax, ako aj o povinnosti dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci,
uzatvoriť s cvičnými učiteľmi „Dohodu o vykonaní práce“ a na základe
predloženého výkazu o vykonanej pedagogickej praxi, potvrdeného
zodpovedným pedagógom, resp. vedúcim príslušnej katedry vyplatiť im
odmenu podľa interných predpisov fakulty.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
hlavné mesto obdrží dve (2) vyhotovenia a fakulta jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v
deň po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa ..................

V Bratislave dňa ...................

Za hlavné mesto SR Bratislavu:

Za Univerzitu Komenského v Bratislave,
Pedagogická fakulta:

...................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v.r.
primátor
.

.....................................................
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. v.r.
dekanka
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