Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov za vykonanie
pedagogickej a odbornej praxe študentov Pedagogickej fakulty UK
uzatvorená v zmysle ust. § 37 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
Článok I.
Zmluvné strany
Názov:
Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „PdF UK“)
so sídlom:
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Štatutárny orgán:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka fakulty
IČO:
39 786 509
DIČ:
2020845332
IČ DPH:
SK2020845332
bank. spojenie: štátna pokladnica
č. účtu:
7000241420/8180
IBAN:
SK89 8180 0000 0070 0024 1420
SWIFT:
SPSRSKBAXXX
a
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam
Bohrová 1, 851 01 Bratislava
Ing. Milan Lezo – riaditeľ strediska
rozpočtová organizácia
31811485
2021673577
51 1752 3131/0900
SK41 0900 0000 0051 1752 3131

(ďalej len „stredisko“ a spolu s PdF UK ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Účel a predmet zmluvy
1. PdF UK poskytne stredisku finančné prostriedky pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Petržalka a ich zamestnancom, ktorí sa aktívne podieľali na spolupráci
v oblasti praktickej prípravy študentov PdF UK.
Článok III.
Platobné podmienky
1.

Stredisko sa zaväzuje odmeniť cvičných učiteľov a materskú školu v zmysle platných podmienok
poskytovania finančných prostriedkov z dotácie PdF UK, ktoré upravuje bod 2.

2.

Podmienky poskytovania finančných prostriedkov z dotácie:
a) PdF UK poskytne stredisku pre cvičných učiteľov materskej školy finančné prostriedky
z dotácie fakulty na dohodnutú odmenu za službu vo výške 9,- €/1 hodina rozboru (suma
zahŕňa odmenu pre cvičného učiteľa za službu vrátane odvodov).

b) Splatnosť poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie PdF UK bude po ukončení
pedagogickej praxe a zúčtovanie bude vykonané po odovzdaní „Rozpisu poskytnutých služieb
cvičných učiteľov“ najneskôr po ukončení výučby daného semestra.
c) PdF UK poskytne stredisku pre príslušnú materskú školu, v ktorej prebiehala pedagogická
prax študentov PdF UK, finančné prostriedky z dotácie fakulty na administratívne
a materiálne zabezpečenie praxí vo výške 0,66 Eur/1 hodina rozboru priebežne.
Vyúčtovanie týchto finančných prostriedkov pre cvičnú školu bude súčasťou každého rozpisu
poskytnutých služieb za pedagogickú prax.
Článok IV.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti. Zmluvný vzťah
založený touto zmluvou je možné skončiť podľa čl. VI ods. 2.
2. Zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, výpovednou lehotou
1 mesiac, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
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, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne známymi právnymi
predpismi platnými v SR, ktoré majú vzťah k záväzkom zmluvných strán v zmysle tejto zmluvy.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. §5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o slobode informácií“) v spojení s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, zároveň ruší a nahrádza predchádzajúcu zmluvu a dodatky upravujúce obdobný
predmet plnenia.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovaným zmluvným dokumentom podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, 2 rovnopisy pre stredisko, rovnopis pre PdF UK,
pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
8. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu
a s podmienkami uvedenými v zmluve súhlasia, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave, 12.3.2018

V Bratislave, 12.3.2018

........................................................
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
dekanka fakulty

..............................................................
Ing. Milan Lezo
riaditeľ strediska

