
3.2. Zabezpečiť pedagogickú prax v rozsahu tejto zmluvy a dohodnutého harmonogramu,
zamerania, obsahu a formy pedagogickej praxe.

3.3. Poveriť cvičného učiteľa riadením pedagogickej praxe frekventantov DPŠ.
3.4. Umožniť povereným zamestnancom VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. kontrolu prípravy

a priebehu pedagogickej praxe.
3.5. Preukázateľným spôsobom oboznámiť frekventantov DPŠ s právami a povinnosťami

zamestnancov školy vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
a vnútorných predpisov školy. Osobitnú pozornosť pritom venovať bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, výchove a vzdelávaní a povinnostiam vyplývajúcim zo
školského poriadku cvičnej školy a pracovného poriadku školy.

Prof. ThDr. Ing'. Jozef Kutarňa, PhD
Inštitút sv. Jána Bosca Žilina

vedúci pracoviska

Paet:IDr. Ján Palko
riaditel' SOŠ drevádka a stavebná Krásno ysucou

ČtV
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami.
Uzatvára sa na obdobie od 01.02.2018 do 30.06.2018.

2. Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená.
Pred uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená
al písomnou dohodou o ukončení spolupráce,
bl písomnou výpoveďou, ktorejkoľvek zmluvnej strany, aj bez uvedenia dôvodu,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po
doručení výpovede.

3. Zmeny dohodnutých podmienok budú realizované formou písomných- a číslovaných
dodatkov.

4. Výpoveďou sa žiadna strana nezbavuje konkrétnych záväzkov, predtým právoplatne
dohodnutých.

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenia.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a tá
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy
vôle obsiahnuté v tejto dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné,
vyjadrené nie v tiesni a nie za nenápadne nevýhodných podmienok.
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