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ZMLUVA
o PRAKTIcxe.l yÝučee

é.ottzornpv

uzavretá podta $ 269 ods. 2v nadváznosti na $ 262 ods.1 obchodného zákonníka, prís|uŠných
ustanovení zákona ě,'13112002Z. z. o vysokých Ško|ách v znení neskorŠÍch predpisov,

zák.ě' 35512007 Z'z' o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dop|není
niektoých predpisov v znení neskorších predpisov, prÍs|ušné ustanovenia občianskeho zákonníka,

zák.č,.428l2002Z.z' o ochrane osobných Údajov v znení neskorších predpisov

čI . l .
Zmluvné strany

1. objednávateí: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Síd|o : Národná č.12,974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB BB
osoba oprávnené
podpísaťzm|uvu: doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., FPV, UMB BB

na zák|ade P|nomocenstva ě. z. 39812007, č. sp. 632-2007-sR zo dňa
6.2.2007

osoby oprávnené
rokovať: JUDr. Že|mÍra Macha|ová, referát právnych s|uŽieb UMB BB

- Vo veciach právnych
lng. Marek Drima|, PhD., prodekan pre rozvq a informatizáciu

Faku|ta prírodných vied UMB
- Vo veciach zm|uvných, odborných

tČo: 30232295
DlČ: 2021109211
Bankové spojenie: Štatna pok|adnica Bratis|ava
Číslo účtu : 7000095590/8,180
Kontakť 21907827831, Marek.Drima|@umb.sk
Registrácia: Verejná vysoká škola podla zák. č. 13112002 Z. z' o vysokých Ško|ách a o zmene

a dop|není niektoných zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č.
13911992Zb. z. o zriadení Univerzity Mateja Be|a v Banskej Bystrici

(ďalej len objednávatel a|ebo UMB BB)

2. Regioná|ny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystricu
Síd|o: Cesta k nemocnici 1,975 56 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: MUDr' E|eonóra Fabiánová, PhD., regioná|ny hygienik RÚVz Banská

Bystrica
lČo : 00 606 979
D|Č: 2021085759
Bankovéspojenie Štátnapok|adnica
ě.  Ú . :  7000138159/8180
(ďa|ej |en poskytovateť a|ebo RÚVz)

vojtekova
Obdélník



1 .

čl . l l
Predmet zmluvy

V zmys|e $ 35 ods. 1 písm. c) zákona é. 13112002Z-. z. o vysokých školách a o zmene a dop|není
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (ďa|ej |en zákon o vysokých ško|ách), uzatvárajú
zm|uvné strany tÚto zmluvu o praktickej výuěbe študentov Faku|ty prírodných vied v študijných
odboroch Environmentálna chémia (ďalej |en,,zm|uva..).
Predmetom zm|uvy je úprava, postavenie a vzájomné vzťahy úěastníkov zm|uvy V procese
rea|izácie praktickej výučby / odbornej praxe / - študentov ÚMa BB na dohodnutých
pracoviskách RÚVZ.
Po vzájomnej dohode zm|uvných strán' mÓŽu byť záverečné práce vedené a realizované
pracovníkmi RÚVZ.

č l . l t l
Určenie pracoviska

Praktická výuěba študentov je zameraná na získanie potrebných praktických zručností na uýkon
prís|ušného povo|ania a uskutočňuje sa na všetkých pracoviskách RÚVz podta citovaného $ 35
zákona o vysokých školách '

ěl. v
Predmet, doba trvania a organizácia praktickej výučby

organizácia, obsah a rozsah praktickej výučby sa riadi študijným p|ánom pre prís|ušný študt1ný
program v rozsahu predpísanej odbornej praxe. Praktická výučba slúŽi na nadobudnutie
a rozšÍrenie teoretických, praktických vedomostÍ a zručnosti o činnostiach súvisiacich so študijným
zameraním pre výkon povo|ania.
Menný zozniam účastnÍkov odbornej praxe, ktorí majú abso|vovať na pracoviskách RÚVz praktickú
výuěbu ako aj termíny abso|vovania odbornej praxe budú aktualizované najmenej í týždeň pred jej
začatím.
Zm|uva sa uzatvára na dobu urěitú. Praktická výučba študentov podla tejto zmluvy sa dohodla
medzi zmluvnými stranami na akademický rok 201112012 a201212013.

ěl. v
Rozsah pósobnosti

Zamestnanci RÚVz poskytujÚ praktickÚ výuěbu v rozsahu opisu pracovných činnostÍ a|ebo
pracovných náplni , ktoré sú súčasťou ich pracovných zm|Úv s RÚvz.

čl. vl.
Povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti RÚvz sú:

1.1 Zabezpečiť odbornÚ prax študentom prÍs|ušného študijného programu
1.2 Poveriť svojho zamestnanca zabezpeěením praxe.
1.3 Zabezpečif študentovi moŽnosť zÍskať praktické skúsenosti za úče|om prehÍbenia

teoretických vedomostí.
1.4 PoskytnÚť Študentovi primerané pracovné podmienky.
1.5 V sÚvis|osti s výkonom praktickej výučby zabezpeěiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri

práci v zmys|e zák'ě. 12412006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a jeho
prís|ušných vykonávacÍch predpisov, ďa|ej zák. é. 31412001 Z' z. o ochrane pred
poŽiarmi v znení vykonávacej vyh|. č. 12112002 Z' z. v znení neskorších predpisov a to
na všetkých jeho pracoviskách, kde sa bude odborná prax vykonávať.

1.6 V deň nástupu Študenta na prax oboznámiť študenta o prís|uŠných predpisoch
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na tých pracoviskách' kde sa bude prax
vykonávať v zmysle S 6 a S 7 citovaného zák'ě.12412006Z.z' oB0ZP.
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1 .

3.
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1.7 UmoŽniť povereným zamestnancom UMB BB vykonávať prípadnÚ kontro|u o priebehu
praxe.

2. Povinnosti UMB BB sú:

2.1 Pouěiť Študentov o podmienkach vykonávania odbornej praxe a poŽiadavkách na prácu,
ktorú budú vykonávať počas praxe.

2.2 Upozorniť študentov, Že Údaje získané o organizácií' v ktorej budÚ vykonávať
prax mÓŽu poŽiť |en na vyučovacie úěely.

2.3 Pracovné výs|edky študentov z odbornej praxe vyuŽiť ako podk|ad pre
závereěné hodnotenie študenta v rámci odbornej praxe.

2.4. oboznámiť študentov o povinnosti dodrŽiavať prÍs|ušné predpisy o BOZP a Po,
prípadne iné vnútorné predpisy RÚVz .

3' Povinnosti študenta sú:

3.1 DodrŽiavať pracovný reŽim na pracovisku, kde bude vykonávať odbornÚ prax a p|niť si
povinnosti vyp|ývajúce z obsahovej náp|ne odbornej prax-e.

3.2 Řešpektovať pokyny kompetentných zamestnancov RÚVz, ktorí budÚ zabezpeěovať
odbornÚ prax.

3.3 Vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu.
3.4 DodrŽiavať prís|uŠné predpisy BozP, poŽiarnej ochrany, prÍpadne prís|ušné vnútorné

predpisy RÚVz, s ktonými budÚ oboznámení.

čl. vl
Zodpovednosť za škodu

1' Práva a povinnosti zo zodpovednosti za škodu, ku ktorej dÓjde pri výkone odbornej praxe sa riadia
prís|ušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ďa|šími sÚvisiacimi všeobecne záváznými
právnymi predpismi.

čl. vll
ĎaEie ustanovenia

1. Spory a|ebo sporné otázky týkajúce sa napÍňania obsahu a zmyslu tejto zm|uvy sa účastnÍci
zm|uvy zavázujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou. Prípadné zmeny
dohodnutých ustanovení tejto zmluvy budú rieŠiť formou písomného, obojstranne podpísaného
dodatku k tejto zmluve.

2. Spory odborného a organizačného charakteru budú zm|uvné strany rieŠiť prednostne
prostred n íctvom poverených zástu pcov Účastn Íkov zm|uvy.

3. V prípade, ak nedÓjde medzi úěastníkmi k dohode pri riešenÍ sporných otázok týkajÚcich sa tejto
zmluvy, budú sa riešiť prostredníctvom miestne prís|ušného súdu.

cl. vilt
Zabezpeěenie materiá!no.technických podmienok

1. RÚVz vyfuorí podmienky pre zabezpečenie výučby zameranej na získanie potrebných praktických
zruěnostÍ pre výkon povo|ania na úrovni poznatkov súčasnej doby.

2. Výučba zameraná na získanie praktických zručností pre výkon povolania bude prebiehať v
priestoroch RÚVZ. RÚVz má vyhovujúce materiá|no technické a prístrojové vybavenie , ktoré
bude vyuŽÍvané počas odbornej praxe úěastníkov na pracoviskách RÚVz. Výučba bude prebiehať
v rámci plnenia ú|oh odborných pracovísk RÚVz'

ěl. x
Gena, spósob úhrady a platobné podmienky

í. Cena za jeden deň výuěby Účastníkov odbornej praxe na pracoviskách RÚVz je stanovená podfa
aktuá|neho cenníka s|uŽieb poskytovaných RÚVz, ktoný bude tvoriť Prí|ohu ě. 1 k tejto zm|uve.



3.

4.

5.
6.

Úhrada bude rea|izovaná mesačne na zák|ade faktÚry RUVZ výhradne prevodným príkazom
z úětu UMB BB na účet RÚVz , uvedených v ě|ánku l. tejto zm|uvy, pričom sa má za |o, že
fakturovaná cena je zap|atená dňom, keď sa uhrádzaná ěiastka odpíše z účtu UMB.
Faktúra bude vystavená do 15 dní po ukoněení prÍs|ušného mesiaca. Sp|atnosť faktúr je
zm|uvnými stranami dohodnutá na í4 dní od dátumu ich vystavenia a bude vyznačená na faktúre.
Faktúra musí mať ná|eŽitosti v zmys|e zákona ě.22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskoršÍch predpisov.Za správne vyhotovenie faktÚry zodpovedá v p|nom rozsahu RUVZ.
Faktúru je potrebné doruěiť UMB BB riadnym úradným spÓsobom.
Ak faktúra nebude obsahovať ná|eŽitosti určené zák. ě. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, má UMB BB právo vrátiť faktúru RÚvz na prepracovanie. Po
doruěenítakto prepracovanej faktúry začne plynúť nová, v bode 3. tohto ě|ánku dohodnutá |ehota
sp|atnosti prepracovanej faktÚry.

čl. x
Platnosť zmluvy

Táto zm|uva sa uzatvára na dobu určitú : na akademický rok 201112012 a201212013.
Zm|uvu je moŽné ešte pred ukončenÍm doby p|atnosti ukončiť:

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o skoněení zm|uvy
sa uvedie deň, ku ktorému zm|uva skoněÍ. Ak deň skončenia zm|uvy nie je v dohode uvedený,
skončÍ sa zm|uva pos|edným dňom v mesiaci, v ktorom bo|a písomná dohoda podpísaná
oprávnenými osobami zmIuvných strán,
b) písomnou výpoveďou ktoroukoťvek zm|uvnou stranou bez uvedenia dÓvodu, priěom
výpovedná |ehota je 30 dňová azaéne plynúť od prvého dňamesiaca nas|edujÚceho po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota zaěina p|ynÚť 30 dní
pred skončením prebiehajúceho semestra a končí pos|edným dňom prebiehajúceho semestra.
Výpoveď musímať pÍsomnÚ formu a musí byť doručená druhému účastníkovi najneskÓr 1 deň
pred zaěatím plynutia výpovednej |ehoty.
c) odstúpením od zmluvy ktoroukolvek zo zm|uvných strán, ak druhá zmluvná strana
podstatným spÓsobom poruŠí svoje zmluvné povinnosti. odstúpením od zm|uvy zm|uva
zaniká, keď prejav vÓ|e oprávnenej strany odstúpiť od zm|uvy je doručený druhej strane.

o Podstatným poruŠenÍm zmluvy zo strany RÚVz sa na Úče|y tejto zm|uvy rozumie
poskytovanie nekva|itných s|uŽieb, na ktoré bo| opakovane a bezvýs|edne pÍsomne
upozornený a nezabezpeěi| okamŽitú nápravu.

o Podstatným porušenÍm zmluvy zo strany UMB BB sa na úěe|y tejto zm|uvy rozumie
najmá neplnenie závázkov v zmys|e ě|ánku |X. tejto zm|uvy, na ktoré bo|a UMB BB
písomne upozornená a napriek tomu, nezabezpeěi|a nápravu.

ěl. xl.
Záverečné ustanovenia

Zm|uva nadobÚda platnosť a úěinnosť dňom jej podplsania štatutárnymi orgánmi obidvoch
zm|uvných strán prípadne ich oprávnenými zástupcami a úěinnosť dňom nas|edujúcim po dnijej
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktoým sa dop|ňa zákon ě. 40/1964 Zb. (oběiansky
zákoňník) v zneňí neskorŠích predpisov a ktoným sa menia a ooplnajú niektorá zákony -
obchodný zákonník, zákon é. 21112000 Z'z. o s|obodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov a ďalšie sÚvisiace predpisy.
Táto zmluva pod|ieha zákonu ě. 21112000 Z.z' o s|obodnom prístupe k informáciám a o zmene
a dop|není niektoých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrá|nom
registrizm|Úv vedenom na Úrade v|ády S|ovenskej repub|iky.
Poskytovatet s|uŽby berie na vedomie povinnosť objednávatela s|uŽieb zverejniť tÚto zm|uvu, ako
ajjednot|ivé faktúry vyp|ývajúce z tejto zm|uvy a svojim podpisom dáva súh|as na zverejnenie tejto
zmluvy v plnom rozsahu.
Zm|uva mÓŽe byť zmenená a|ebo dop|nená |en po vzájomnej dohode písomnými dodatkami'
podpísanými štatutárnymiorgánmizm|uvných strán, prlpadne ich oprávnenýmizástupcami.
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5' ostatné právne vzťahy výs|ovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
obchodného zákonníka a ostatnými vŠeobecne záváznými právnymi predpismi, uvedenými
v Úvode tejto zm|uvy a ďa|šími súvisiacimi právnymi predpismi.

6. Zmluvné strany zhodne preh|asujú, Že si tÚto zm|uvu pred jej podpisom prečíta|i, jej obsahu
porozume|i, Že bo|a uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podla ich pravej a slobodnej vÓle, urěite,
váŽne a zrozumitelne, bez omy|u, nie v tiesni aza nápadne nevýhodných podmienok, na znak
sÚh|asu s jej obsahom ju dobrovolne v|astnoruěne podpísa|i.

7. Zm|uvné strany sa dohod|i, Že za oko|nosti vy|učujúce zodpovednosť zm|uvných strán podÍa tejto
Zm|uvy sa povaŽuje pÓsobenie "VyŠŠej moci,,, priěom za takúto sa povaŽuje poŽiar, zemetrasenie,
havária, povodeň, štrEk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také uda|osti a teda
prekáŽky, ktoré nasta|i nezávis|e od vÓ|e zmluvnej strany a bránia jej v sp|neníjej povinnosti, ak
nemoŽno rozumne predpok|adať, Že by zm|uvná strana takúto prekáŽku a|ebo jej nás|edky moh|a
odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku závězku predvídať. Úeinry vyluěujúce zodpovednosť
sú obmedzené iba na dobu dokiaf trvá prekáŽka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

8' Zm|uvné strany sa dohod|i, Že sa budú vzájomne sa bez zbytočného odk|adu informovať o
akýchkotvek zmenách Údajov, uvedených v záh|aví tejto zm|uvy.

9. Zm|uvné strany preh|asujÚ, Že sú spÓsobi|é k právnym úkonom a ich zm|uvná vofnosť nie je ničím
obmedzená.

10. Táto zm|uva je vyhotovenáv 4 vyhotoveniach, z ktoných RÚVZ dostane 2 vyhotovenia a UMB BB
2 vyhotovenia. KaŽdé vyhotovenie má hodnotu originá|u.

1 1. Nede|itelnou súěasťou tejto zm|uvy je Prí|oha č' .1.- Cenník s|uŽieb poskytovaných RUVZ

V Banskej Bystrici dňa 3d q" zoll V Banskej Bystricidňa ,Íu ,j 2011

Za UMB v Banskej Bystrici zaRÚvz Banská Bystrica



Príloha 1

Cenník poskytovaných s|uŽieb RÚVz pre obdobie p|atnosti zmluvy č. c.o1/2011/FPV

Cena zajednu hodinu praktickej výučby jedného účastníka odbornej praxe na pracoviskách
RUVZ ie i,oo € /hod. pri minimálnom počte 8 účastníkov praktickej výučby'


