
DOHODA 

O ZABEZPEČENÍA VYKONANÍODBORNEJPRAXE ŠTUDENTA 

Organizácia: Zariadenie sociálnych služieb Môj domov 

Škola: 

Študent: 

P.O. Hviezdoslavova 66 

955 01 Topoľčany 

( ďalej len „organ izácia") 

a 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

(Právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou podľa zákona č. 

131 /2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov) 

sídlo: Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Tmava 

štatutárny zástupca: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied 

Sídlo: Bučianska 4/A, 917 01 Tmava 

zastúpená: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., dekan 

( ďalej len „ško la") 

a 

Meno a priezvisko: Jasmina Martošová 

Trvalé bydlisko: Pod Hlinami 356, 955 01 Topoľčany 

( ďalej len „štud ent") 



uzatvárajú 

podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") a súvisiacich všeobecne záväzných 

právnych predpisov túto 

DOHODU 

o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta

L PREDMET DOHODY 

Predmetom tejto dohody je zabezpečenie odbornej praxe študenta školy, uvedeného 

v záh Javí tejto dohody, v externej forme štúdia, v študijnom od bore sociálna práca, v 

študijnom programe sociálne služby a poradenstvo vykonávanej na pracovisku 

organizácie. 

TI. CIEĽ ODBORNEJ PRAXE 

1. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a praktických

poznatkov a vedomostí študenta.

2. Odborná prax dopÍňa odbornú teoretickú prípravu študentov o praktické poznanie

v podmienkach, kde absolventi budú pracovať.

III. DOBA, NA KTORÚ SA DOHODA UZATVÁRA

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 11.10.2021 do 18.12.2021.

IV. CENA PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu tejto dohody je bezodplatné.

2. Organizácia umožní výkon odbornej praxe študenta bez nároku na odmenu.

3. Študent bude vykonávať odbornú prax bez nároku na odmenu.



V. ZABEZPEČENIE PODMIENOK PRE REALIZÁCIU ODBORNEJ PRAXE

1. Povinnosti organizácie:

a. Zabezpečiť odbornú prax pre študenta UCM v určenom rozsahu.

b. Poveriť organizovaním odbornej praxe pracovníka, ktorý poskytne študentovi

odbornú pomoc a odborné vedenie počas odbornej praxe.

c. Oboznámiť študenta fakulty v deň nástupu na odbornú prax s predpismi

o príslušných predpisoch bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na tých

pracoviskách, kde sa bude odborná prax vykonávať. 

d. Oboznámiť študenta fakulty v deň nástupu na odbornú prax s pracovným

režimom pracoviska organizácie, jeho zaradením pri vykonávaní odbornej

praxe a úlohami z toho vyplývajúcimi.

e. Oboznámiť študenta s ďalšími normami nevyhnutnými pre výkon odbornej

praxe.

f. Vytvoriť študentovi primerané podmienky, v ktorých môže efektívne napÍňať

cieľ odbornej praxe.definovaný v tejto dohode.

g. Vystaviť pre študenta potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe.

2. Povinnosti študenta:

a. Dodržiavať pracovný režim na pracovisku a plniť si povinnosti vyplývajúce

z obsahovej náplne odbornej praxe.

b. Rešpektovať pokyny kompetentných pracovníkov organizácie.

c. Počas vykonávania odbornej praxe zabezpečiť primerané oblečenie.

d. Dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na pracovisko.

e. Zachovať mlčanlivosť o informáciách, ktoré počas odbornej praxe v inštitúcii

získal.

f. Dodržiavať platné a účinné predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci.

3. Povinnosti školy:

a. Poučiť študenta o podmienkach vykonávania odbornej praxe a požiadavkách

na prácu.

b. Upozorniť študenta, že údaje získané v inštitúcii môže použiť len na

vyučovacie účely.



Vl. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

1. Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vznik prípadných škôd sa riad ia príslušnými

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vo väzbe na druh a rozsah možnej škody

na strane účastníkov dohody.

2. Pri určení spôsobu a rozsahu náhrady i v  ostatných otázkach zodpovednosti za škodu

sa účastníci budú riadiť najmä ustanoveniami § 415 až § 450 Občianskeho zákonníka

v platnom znení ako aj príslušnými ustanoveniami súvisiacich, všeobecne záväzných

právnych predpisov upravujúcich uvedenú oblasť.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Počas výkonu odbornej praxe študentom zostáva ich právne postavenie študenta

vysokej školy, a to aj v oblasti ich poistenia (zdravotného, nemocenského,

dôchodkového, atď.) v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov

a tiež v prípade úrazu i vo všetkých ostatných prípadoch, nakoľko táto odborná prax je

podľa zákona o vysokýc� školách v platnom znení a schváleného študijného programu

súčasťou ich vysokoškolského štúdia.

2. Odborná prax študenta nie je a nebude považovaná za pracovný alebo iný obdobný

pomer podľa ustanovení Zákonníka práce a organizácia nebude ani študentovi a ani

škole zodpovedať ako zamestnávateľ. Organizácia nezodpovedá študentovi za

prípadnú škodu, bolestné sťaženie spoločenského uplatnenia alebo inú ujmu, pokiaľ

táto študentovi nebola spôsobená organizáciou úmyselne.

3. Náklady na ubytovanie, cestovné a stravné, ktoré vzniknú študentovi v súvislosti

s výkonom odbornej praxe si študent hradí sám.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda sa uzatvára v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho

zákonníka, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško !ách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväznými

právnymi pred pi smi.

2. V ostatných veciach v tejto dohode výslovne neupravených sa zmluvné strany budú

riadiť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým

pod ťa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.



3. Prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť dohodou na základe

vzájomného rokovania.

4. Organizácia dáva súhlas na použitie a zverejnenie údajov v rozsahu názov organizácie

a predmet jej činnosti na webovom sídle fakulty za účelom informovania verejnosti

o možnostiach odbornej praxe študentov fakulty. Súhlas organizácie sa vzťahuje i na

použitie a zverejnenie fotodokumentácie týkajúcej sa organizácie, v ktorej sa 

vykonáva odborná prax. 

5. Zmeny a doplnky dohody sa môžu vykonať písomným dodatkom na základe

vzájomnej dohody účastníkov.

6. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží inštitúcia, jeden

škola a jeden študent.

7. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkov.

Dňa: 11.10.2021 

Podpisy 
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