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ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI

Číslo: 15/2014/FPV

uzatvorená podl'a § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpiso
v nadväznosti na ustanovenia § 37 ods. 2 zákona Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov, zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

1.
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Fakulta:
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené
rokovať:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
Registrácia:

Čl. l.
Zmluvné strany

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná Č. 12, 97401 Banská Bystrica
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka
Fakulta prírodných vied

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., dekan Fakulty prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na základe Splnomocnenia Č. z. 398/2007, Č. sp 632-2007-SR zo dňa
6.2.2007.

Ing. Marek Drimal, PhD., prodekan pre rozvoj a medz.vzťahy FPV UMB
vo veciach zmluvných a odborných
30232295
2021109211
Štátna pokladnica Bratislava
SK75 8180 0000 0070 00095590
+421907827831, Marek.Drimal@umb.sk
Verejná vysoká škola podl'a zák. Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zriadená zákonom Č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len "UMB")

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná
Sídlo: Krásno nad Kysucou 1642, 02302 Krásno nad Kysucou
Štatutárny orgán: PaedDr. Ján Palko
IČO: OO 891 835
DIČ: 2020 551 753
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu: SK17 0200 0000 0016 38794756
(ďalej len "cvičná škola")

Čl. II.
Účel a predmet zmluvy

1. Táto zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej,
priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB
s ciel'om naplniť odborný profil absolventov učitel'ského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť,
upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické
poznatky v úzkom spojení študentov s praxou.
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