
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
1. Organizácia: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia 
Sídlo:    Bocatiova 1, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy 
IČO:    35570172 
DIČ:    2022109639 
(ďalej len „organizácia“) 
 
2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta 
Sídlo:     Šrobárova 2, 040 59 Košice 
Štatutárny zástupca:  prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka fakulty 
IČO:     00397768 
DIČ:     2021157050 
(ďalej len „FF UPJŠ“) 
 
(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odbornej praxe študenta/ov: 

meno a priezvisko: Mgr. Annamária Kopcová 
ročník štúdia:    
študijný program:   
(ďalej len „študent“) 

2. Organizácia, obsah a rozsah odbornej praxe sa riadi študijným programom pre 
príslušný študijný odbor, ktorý stanovuje FF UPJŠ podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3. Cieľom odbornej praxe je predovšetkým prepojenie teoretickej a praktickej časti štúdia 
a praktické overenie znalostí získaných v doterajšom štúdiu. 

 
Čl. III 

Podmienky odbornej praxe 
 

1. Odbornú prax študenta podľa čl. II ods. 1 zmluvy zabezpečuje organizácia na 
pracovisku organizácie – Bocatiova 1, 040 01 Košice pod vedením povereného 
pracovníka, Mgr. Zuzana Rusinová – školská psychologička (ďalej len „školiteľ“). 

2. Školiteľ sa bude usilovať o to, aby sa náplň výkonu praxe prekrývala s obsahom a 
zameraním štúdia študenta. 

3. Rozsah odbornej praxe je v trvaní 40 hodín a bude sa realizovať v letnom semestri AR 
2020/2021. 

4. Odmena školiteľa za prípravu, organizačné zabezpečenie, realizáciu a vyhodnotenie 
odbornej praxe študenta rozširujúceho vzdelávania školskej psychológie podľa tejto 
zmluvy bude vyplatená na základe osobitne uzatvorenej dohody o práci vykonávanej 
mimo pracovného pomeru podľa ust. § 223 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov medzi FF UPJŠ a školiteľom. 

 
 
 



Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Organizácia sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť vstup študenta na oddelenia školiaceho pracoviska, na ktorom bude 
vykonávať odbornú prax, resp. iných priestorov súvisiacich s výkonom praxe, 

b) prostredníctvom školiteľa oboznámiť študenta pred začiatkom odbornej praxe 
s prevádzkovým poriadkom pracoviska, s predpismi o BOZP, protipožiarnej 
ochrane a internými predpismi organizácie vzťahujúcimi sa na činnosť, ktorá je 
predmetom odbornej praxe, 

c) vykonať odbornú prax v súlade s obsahovou náplňou podľa čl. III ods. 2 a 3 
zmluvy pod odborným vedením a dohľadom školiteľa, 

d) po skončení odbornej praxe prostredníctvom školiteľa písomne potvrdiť 
absolvovanie odbornej praxe študenta na školiacom pracovisku. Správa z 
odbornej praxe bude obsahovať prehľad absolvovaných aktivít v priebehu 
odbornej praxe a odovzdá sa študentovi ku dňu skončenia odbornej praxe, 
najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa jej skončenia, 

2. FF UPJŠ sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť poučenie študenta o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom odbornej praxe, 
a to aj po jej ukončení a o povinnosti dodržiavať predpisy o ochrane osobných 
údajov, 

b) oboznámiť študenta s povinnosťou nezamlčať žiadnu dôležitú skutočnosť 
týkajúcu sa jej zdravotného stavu, pokiaľ by mohla mať vplyv na absolvovanie 
odbornej praxe a bezodkladne informovať školiteľa o tom, že táto skutočnosť 
nastala v priebehu odbornej praxe. 

 
Čl. V 

Povinnosti študenta 
 

1. Študent je povinný: 
a) plne sa zapojiť do výkonu praxe a pri svojej činnosti v priebehu odbornej praxe 

sa riadiť pokynmi zodpovedného zamestnanca školiaceho pracoviska, resp. 
pokynmi školiteľa, 

b) zotrvať na pracovisku po celú dobu praxe a opustiť ho iba so súhlasom 
vedúceho pracoviska, resp. školiteľa, 

c) dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, vnútorné predpisy organizácie a 
predpisy o bezpečnosti práce, ktoré sa naňho vzťahujú počas výkonu praxe. 

 
Čl. VI 

Ďalšie dojednania 
 

1. Zodpovednosť zmluvných strán za škodu vzniká najmä: 
a) voči sebe navzájom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, 
b) voči študentom vysokej školy a tretím osobám podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, 
c) voči tretím osobám, najmä ústavným pacientom v súvislosti s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti podľa príslušných ustanovení OZ. 
2. Za škodu spôsobenú na majetku jednej zo zmluvných strán zodpovedá druhá zmluvná 

strana podľa § 420 a nasl. OZ, a to aj v prípade, ak ju spôsobili konkrétne fyzické osoby 
v právnom vzťahu k zodpovednej zmluvnej strane. 

3. Cestovné náklady, náklady spojené so stravovaním a ubytovaním v súvislosti s 
výkonom odbornej praxe si hradí študent sám, na vlastné náklady. 

4. Študentovi za absolvovanie odbornej praxe neplynú z tejto zmluvy žiadne finančné 
nároky vo vzťahu k organizácii. 

 
 



Čl. VII 
Platnosť zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí posledným dňom praxe študenta. 
2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán a to aj bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná lehota je 2 dni a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede 
druhej zmluvnej strane, 

c) odstúpením od zmluvy hociktorej zmluvnej strany v prípade, ak druhá zmluvná 
strana poruší podmienky tejto zmluvy, alebo ak študent nerešpektuje pokyny 
školiteľa súvisiace s výkonom odbornej praxe. 

 
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ďalších príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky. 

2. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatkov, 
ktoré sa po ich podpise zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

3. Zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom jedno 
vyhotovenie obdrží FF UPJŠ, jedno vyhotovenie organizácia a jedno vyhotovenie 
študent. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej uzatvorením prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej podmienkami ju vlastnoručne podpisujú. Zmluvné 
strany súčasne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní zmluvy nie je ničím 
obmedzená. 

 
 
 
 
 
V ............................ dňa...........................  V Košiciach dňa........................ 
 
 
 
 
 
 
................................................................  ................................................................ 
Mgr. Ján Miglec     prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
riaditeľ školy      dekanka FF UPJŠ 


