
Z M L U V A 

 
o zabezpečení odbornej praxe študenta 

 
Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre 
(ďalej „FSVaZ UKF") 

sídlo : Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 

štatutárny orgán prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor 

v zastúpení : doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan FSVaZ UKF v Nitre 

IČO: 00157716 

DIČ: 2021246590 

DIČ DPH: SK 2021246590 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

a 

 

.............................................................................................................................................................. 

(ďalej „pracovisko") 

Sídlo: 

zastúpený : 

IČO: 

DIČ: 

 
u z a t v á r a j ú 

túto zmluvu o zabezpečení odbornej praxe študenta študijného programu Psychológia 
FSVaZ UKF v Nitre. 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je odborná prax študenta študijného odboru Psychológia Fakulty 
sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vykonávaná v zmysle študijného programu 
fakulty pre príslušný akademický rok. 

 

II. 

Cieľom praxe 

 
a) sprostredkovať študentom praktické skúsenosti a spôsoby práce, ktoré sa 



uplatňujú v organizáciách, podnietiť snahu študentov o aktívny a zodpovedný prístup 
k práci a reflexiu na výkon vlastnej praxe. 

b) umožniť študentom, aby si prakticky vyskúšali metódy, s ktorými sa zoznámili 
teoretickým štúdiom 

c) umožniť študentom, aby mohli v priebehu štúdia konfrontovať svoje teoretické 
predstavy o práci psychológa v reálnom pracovnom prostredí 

d) stimulovať proces identifikácie študentov s profesiou psychológa 

 

III . 

Dĺžka pracovnej činnosti v priebehu odbornej praxe 

 
a) Odborná prax študenta je v rozsahu .......... hodín 
b) Študent odbornú prax vykoná v termíne od ............... do ............... 
c) Odborná prax prebieha v riadnej pracovnej dobe pracoviska 

 
IV. 

Zabezpečenie podmienok pre realizáciu odbornej praxe 

 
4.1. Povinnosti pracoviska: 

Pracovisko sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť odbornú prax pre študenta ........ ročníka........stupňa štúdia 

a. Meno a priezvisko : ............................................................. 
b. Adresa : .............................................................................................................. 
c. poveriť vlastného zamestnanca sprevádzaním a odborným vedením vyššie 

uvedeného študenta v priebehu odbornej praxe, ktorý má k tomu 
potrebné odborné i osobnostné predpoklady (ďalej „sprievodca praxe") 
meno sprievodcu praxe ...................................................................... 

b) pri nástupe na odbornú prax oboznámiť študenta o zásadách bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a Pracovného poriadku, ktorú 
vykoná poverený zamestnanec pracoviska; 

c) pri nástupe na odbornú prax oboznámiť študenta s pracovným režimom 
pracoviska, jeho pracovným zaradením a úlohami z toho vyplývajúcimi 

d) včas oboznámiť študenta s ďalšími normami, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
odbornej praxe alebo prispievajú k plneniu cieľov odbornej praxe 

e) vytvoriť študentovi primerané pracovné podmienky, v ktorých môže v spolupráci 
so sprievodcom praxe efektívne napĺňať ciele praxe definované v tejto dohode 

f) vytvoriť priestor pre efektívne využitie študentovho vedomostného a 
osobnostného potenciálu k napĺňaniu cieľov pracoviska 

g) zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania študenta k obsahu a priebehu 
odbornej praxe. 

h) umožniť poverenému zástupcovi FSVaZ UKF vykonať náhodnú kontrolu výkonu 
odbornej praxe študenta, 

i) vystaviť študentovi potvrdenie o vykonanej praxi do výkazu o praxi. 
 

4.2. Povinnosti študentov : 
Študent je počas výkonu odbornej praxe povinný: 

a) plniť úlohy, ktorých povaha súvisí s predmetom štúdia a predmetom činnosti 



pracoviska 
b) riadiť sa pokynmi vedúceho pracoviska alebo sprievodcu praxe 
c) dodržiavať pracovný režim pracoviska 
d) dodržiavať zásady etického správania, spoločenskej etikety a rešpektovať ďalšie 

zvyklosti na pracovisku, s ktorými bol počas praxe včas oboznámený 
e) využívať' svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v prospech pracoviska podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia 
f) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na pracovisko 
g) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas výkonu 

odbornej praxe v rozsahu, o ktorom bol včas poučený vedúcim pracoviska 
alebo ním poverenej osoby 

 
4.3. Zodpovednosť za škodu 

a) Študent zodpovedá pracovisku za škodu, ktorú mu spôsobil počas výkonu praxe 
alebo v priamej súvislosti s ním podľa § 214 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. 
(Zákonník práce) v znení neskorších predpisov. 

b) Pracovisko zodpovedá za škodu, ktorá študentovi vznikla na zdraví alebo na 
majetku, najmä na veciach vnesených a odložených podľa § 420 a nasl. zákona č. 
40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. 

4.4. Povinnosti UKF : 
UKF sa zaväzuje: 

a) na predpraxovom seminári oboznámiť študentov s cieľmi odbornej praxe 
b) na predpraxovom seminári  poučiť  študenta  o  povinnostiach,  ktorými  bude 

v priebehu výkonu odbornej praxe viazaný v prípade potreby poskytnúť 
podporu a konzultáciu v naliehavých situáciách, ku ktorým môže dôjsť v 
priebehu odbornej praxe 

c) využívať skúsenosti študentov získané v priebehu odbornej praxe pre potreby 
vzdelávacieho procesu 

 

V. 

Náklady odbornej praxe 

 
a) Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné záväzky budú zabezpečené bezodplatne. 
b) Taktiež študentom vykonávajúcim odbornú prax neprináleží od zmluvnej strany 

akákoľvek odmena za nimi vykonávanú činnosť či inak využiteľné výstupy ich 
praktickej činnosti. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 
a) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t. j. od .................... do .......................... 

b) Túto dohodu možno meniť len písomnými dodatkami, podpísanými 

zúčastnenými stranami. 

c) Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto dohode sa 

riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

d) Táto dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jeden dostane pracovisko, 



jeden študent a jeden Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

e) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zúčastnených strán 

 

 
V ........................................ dňa ................................. 

 

 

 

 
.......................................................... .............................................................. 

za pracovisko za UKF 

 
 
 

 
............................................................ ...................................................................... 

Sprievodca praxe študent 
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