
DODATOKč.3
k Zmluve o spolupráci a praktickej výučbe uzatvorenej podľa zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.

medzi

Vysokou školou:
So sídlom:
Zastúpená:

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Račianska 59, 813 34 Bratislava
prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc. - dekanka fakulty

(ďalej len "fakulta")

a

Školou (pracoviskom):
So sídlom:
Zastúpená:

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21, 851 04 Bratislava
PaedDr. Renáta Balážová - riaditel'ka DSS

-.Jd'alej len "škola [pracovisko]"]

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o spolupráci a praktickej výučbe
uzatvorenej podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Článok 11I- Platobné podmienky: bod a), b) a c) sa menia nasledovne:

a) PdF UK poskytne zamestnávateľovi cvičných učiteľov školy finančné prostriedky z dotácie
fakulty na dohodnutú odmenu za službu vo výške 9,- €/l 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 škole, v ktorej prebiehala pedagogická prax študentov PdF UK, finančné
prostriedky z dotácie PdF UK na administratívne a materiálne zabezpečenie praxí vo výške
0,66 Eurll hodina rozboru priebežne. Vyúčtovanie týchto finančných prostriedkov pre cvičnú
školu bude súčasťou každého rozpisu poskytnutých služieb za pedagogickú prax.

Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia citovanej Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných

strán.
3. Dodatokje vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave: 9.2.2017
úNIVERZITA KOMBNSÚHO

v Bratislave
PecI.gogick' fak••••
KI3 34 BRATISLAVA 1..................~~@.l.~.~.~:~.

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
dekanka fakulty

V Bratislave: 2 O -02- 2017
INTEGRA

Domov fOcl6lnych alulleb
pre <J411a dospelých

~ ~. 831 04 BRATISLAVA

. /IÄ.. .
PaedDr. Renáta Balážová
riaditeľka DSS •


