
DoDAToK č. 1
k Zmluve o spcrlupráci a praktickej v,ýučbe uzatvorenej podl'a zákona
č. t31/2aú2 Z,z. o vysokých školách a o doplnení niektorýeh zákonov

,r znení neskorších predpisov.

medzi

Vysokou Školou: Fedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
So sídlom: Račianska 59,813 34 Bratislava
Zastúpená: prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc. - dekanka fakulty

(d'alej len,,fakulta")

Školou (pracoviskom):
So sídlom:
Zastúpená:
Bankové spojenie:

(d'alej len,,škola (pracovisko)")

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o spolupráci a praktickej rniučbe
uzatvorenej podl'a zákona č. 1,31,/2OO2 Z.z. o vysokých školách a o doplnení niektonich zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovne:

článok l

1. Článok lll- Povinnostizmluvných strán, bod. ].,,,škola (pracovisko)sa zavázuje" sa dopíňa; ocls.
e), f), g) a h):

e) odmeniť wičných učiteíov z finančných prostriedkov z dotácie fakulty,
f) zabezpeČiť na vedenie študentov pri realizácii pedagogickej/odbornej praxe učitel'a

/supervízora dostatočne spósobilého vzdelávať študentov v praxi pre ich budúce povolanie
s minimálne S-ročnou praxou vo svojej aprobácii/študijnom odbore,

g) škola je povinná špecifikovat druh dohodnutej práce ako ,,vedenie študentov počas
pedagogickej/odbornej praxe", tak aby spíňala nasledujúce kritériá :

o HP - úvodná, hospitačná, náčuvová, pedagogické praktikum - prax
v bakalárskom študijnom programe v skupinách po 6 a viac študentov (počet
hodín rozborov je menší, alebo rovnli počtu hodín praxe)

r PPP/OP - priebežná pedagogická prax/odborná prax - prax v magisterskom
Študijnom programe v skupinách po 3 a viac študentov (počet hodín rozborov
je menší, alebo rovný počtu hodín praxe)

o SPP/OP - súvislá /výstupová/ pedagogická prax/odborná prax - prax v magisterskom
Študijnom programe - ]_ a viac študentov (počet hodín rozborov je menší, alebo rovný
2 hodinám denne na 1 študenta

h) Škola je povinná ,,Rozpis poskytnutých služieb cvičných učitelbv" doručiť fakulte (na
Referát pedagogických a odborných praxí) do 3 pracovných dní od ukončenia
všetkých typov praxí.

a

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42,83! 05 Bratislava
PhDr. ťubomír Páleník, CSc. - riaditel'ústavu



1. Článok lll - Povinnosti zmluvných strán, bod 2, fakulta sa zavázuje sa znenie ods. e) ruší a
nahrádza:
e) fakulta sa zavázuje poskytnúť škole (pracovisku) finančné prostriedky z dotácie fakulty podta

interných predpisov fa kulty.

2. Čtánok lll - Povinnosti zmluvných strán, sa dopíňa o časť - Podmienky poskytovania finančných
prostriedkov z dotácie fakulty:
a) fakulta poskytne škole (pracovisku) finančné prostriedky z dotácie fakulty na dohodnutú

odmenu za službu vo výške 7 Eur|L hodina rozboru (suma zahíňa odmenu pre cvičného
učiteťa vrátane odvodov)

b) splatnosť poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie fakulty bude každý mesiac počas
aktuálneho semestra v alikvotnej časti do 80 %. Úplné zúčtovanie bude vykonané po
odovzdaní"1",oJ:,"?:,*:Tij,[[lT,,"J"J§:oT"Ti::"^";#ochtermínoch:

l po ukončení letného semestra do 30 júna.
c) fakulta poskytne škole (pracovisku) finančné prostriedky z dotácie fakutty na administratívne

a materiálne zabezpečenie praxí vo výške 0,66 Eur|L hodina rozboru jednoázovo na konci
príslušného akademického roka.

článok tt

1. Ostatné ustanovenia citovanej Zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom podpisu ástupcami
oboch zmluvných strán.

3. Dodatok je vyttotovený v 2 rovnopisoch, po 1 vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

Praotr
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,4. Z. 1al3V Bratislave, dňa ....í.'...
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V Bratislave , ana ...,4.é;..l;...Z?.P-..

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
dekanka fakulty
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PhDr. [ubomír Páleník, CSc.
riaditel'ústavu
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