
ZMLUVA 
O SPOLUPRÁCI A ZABEZPEČENÍ ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE 

PRE ŠTUDENTOV PEDAGOGICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY
V TRNAVE 

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Hornopotočná 23,918 43 Trnava

týka sa súčastí univerzity: Trnavská univerzita v Trnave,

Pedagogická fakulta

v zastúpení: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan fakulty 

Sídlo fakulty: ul. Priemyselná 4, 918 43 Trnava 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000241041/8180 

IČO: 31825249

(ďalej len ,.PdF TU“) 

a

Názov organizácie: MŠ Rozkvet 2024

Sídlo: Rozkvet 2024

Zastúpená: Marta Žuffová, riaditeľka MŠ

IČO: 42152526

škola: MŠ Rozkvet 2024

Telefón: 0424326565

Číslo účtu: SK65 5600 0000 0028 9334 1011

(ďalej len „organizácia“)

uzatvárajú v zmysle § 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 zák. č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto
zmluvu:

Článok I .
Predmet dohody

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní odbornej pedagogickej 
praxe študentov PdF TU a možnosť vykonať odbornú pedagogickú prax študentov PdF TU



v organizácii, so súhlasom jej vedenia, pričom organizácia bude cvičným školským zariadením 
PdF TU .

2. Odborná pedagogická prax (semestrálny projekt) je súčasťou bakalárskeho alebo 
magisterského štúdia študentov príslušného ročníku a vykonáva sa v rozsahu určenom 
študijným plánom v zimnom alebo letnom semestri akademického roka.

3. Pracovnou úlohou cvičných učiteľov, ktorých určí riaditeľ školy v spolupráci
s príslušným didaktikom fakulty, bude pre určené skupiny študentov zabezpečiť náčuvy, 
výstupy a následné rozbory vyučovacích hodín, umožniť návštevu odborných učební, 
kabinetov, laboratórií a pod.

Článok II. 
Termín realizácie

Pedagogickú prax umožní organizácia vykonať študentom PdF TU vo svojich priestoroch v termíne
od 4.9.2017 do 22.9.2017 príslušného akademického roku 2017/2018. Ďalšie termíny realizácie
pedagogickej praxe budú upravené dodatkom k tejto zmluve.

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Práva a povinnosti PdF TU:
1. PdF TU uvoľní z výučbového procesu podľa študijného plánu a harmonogramu akademického 

roka študentov v termíne uvedenom v čl. II tejto dohody.
2. PdF TU má právo kontroly študentov počas výkonu odbornej pedagogickej praxe.
3. Dekan PdF TU určuje príslušných didaktikov jednotlivých študijných odborov na vedenie 

a kontrolu odbornej pedagogickej praxe zo strany PdF TU.
4. Menný zoznam študentov pre jednotlivé študijné odbory predložia organizácii menovaní didaktici 

jednotlivých študijných odborov PdF TU.

Práva a povinnosti organizácie:
1. Organizácia zabezpečuje odborno-výchovnú náplň odbornej pedagogickej praxe a určuje 

príslušných cvičných učiteľov po dohode s príslušným didaktikov PdF TU.
2. Študent(i) počas praxe môže byť začlenený priamo do pracovného kolektívu a vykonávať činnosti 

pod vedením cvičného učiteľa.
3. Študent(i) je počas praxe povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä 

na úseku OBP a PO a nariadenia organizácie a riadiť sa jej pokynmi .
4. Počas výkonu praxe študenti nevstupuje do pracovno-právnych vzťahov s organizáciou, zostávajú 

v právnom postavení študenta PdF TU.
5. Študent nemá nárok na žiadnu odmenu za vykonávané činnosti, ktorými je poverený organizáciou.
6. Organizácia na vyžiadanie PdF TU poskytne informácie týkajúce sa odbornej praxe študentov 

a ich pracovné hodnotenie.



Článok IV.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1 .Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.Túto zmluvu je možné ukončiť :

a) dohodou zmluvných strán v písomnej forme
b) výpoveďou , bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 3-mesiace, ktorá začína 

plynúť 1 .dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane
3. Zmeny a doplnenia v zmluve možno vykonať písomným dodatkom k tejto zmluve, 
podpísaným oboma zmluvnými stranami, na základe písomného návrhu jednej zo zmluvných 
strán.
4.Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka , zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v SR, ktoré majú vzťah k záväzkom zmluvných strán.
5.Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
rovnopise zmluvy .
6. .Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
7.Účastníci zmluvy vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodne, vážne , určite 
a zrozumiteľne prejavenej vôle, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali 
šiju a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V


