
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe 

uzatvorená podľa  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách   

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

 

Univerzita Komenského v Bratislave  

so sídlom:   Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1 

štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 

IČO:   397 865 

DIČ:   2020845332 

 

Súčasť:   Filozofická fakulta 

so sídlom:   Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1 

zastúpená:  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan fakulty 

IČO:   397 865 

DIČ:   2020845332 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000241287/8180 

       (ďalej len „fakulta“) 

 

a 

 

Názov:   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Sídlo:   Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 

IČO:   00 681 385 

DIČ:   20 20 79 64 15 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:      SK84 8180 0000 0070 0006 5164 

Štatutárny orgán:        Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 

Právna forma:              štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  

Vecne zodpovedný: PhDr. Silvia Bronišová   

e-mail:                            silvia.bronisova@vudpap.sk                                 

(ďalej len  „školiace pracovisko“) 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

 

I. 

Predmet  zmluvy 

1. Predmetom  tejto zmluvy  je  zabezpečenie a realizácia odbornej psychologickej praxe študentov  

Filozofickej fakulty UK v Bratislave na školiacom pracovisku. Minimálny rozsah praxe bude 125 

hodín za akademický rok pre všetkých fakultou určených študentov. 

 

 

 

II. 

Podmienky a organizačné zabezpečenie 

1. Fakulta pred nástupom študentov na prax predloží školiacemu pracovisku dokument vymedzujúci 

časový harmonogram, obsah a zameranie odbornej psychologickej praxe, ktoré prerokuje zástupca 

príslušnej katedry (metodik) s povereným zamestnancom školiaceho pracoviska, resp. ním 

povereným zamestnancom, vecne zodpovednou osobou, uvedenou v záhlaví Zmluvy.   

 



 

III. 

Povinnosti zmluvných strán    

1. Školiace pracovisko sa zaväzuje: 

a) umožniť a zabezpečiť vo svojich priestoroch vykonávanie odbornej psychologickej praxe 

študentom fakulty, 

b) poveriť organizovaním odbornej psychologickej praxe svojho zamestnanca – 

psychológa, ktorý poskytne študentom odbornú pomoc a zodpovedá za priebeh a odbornú 

úroveň praxe, 

c) oboznámiť študentov fakulty s problematikou školiaceho pracoviska, na ktorom sa prax 

vykonáva, a to v súlade s obsahom a zameraním praxe, 

d) oboznámiť študentov fakulty v deň nástupu na prax s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci vzťahujúcimi sa na príslušné školiace pracovisko, 

e) poskytnúť prax jednému alebo viacerým študentom fakulty 

f) poskytnúť odbornú psychologickú prax študentom fakulty bezodplatne. 

2. Fakulta sa zaväzuje: 

a) poveriť organizovaním a vedením odbornej psychologickej praxe svojich zamestnancov, ktorí 

budú spolupracovať so zamestnancami (tzv. supervízormi) školiaceho pracoviska, 

b) pripraviť odbornú psychologickú prax po obsahovej a formálnej stránke, 

c) poučiť študentov o povinnostiach: 

- rešpektovať a  riadiť sa pokynmi kompetentných zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať 

odbornú psychologickú prax, 

- dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde sa prax realizuje a plniť si povinnosti 

vyplývajúce z obsahovej náplne praxe, 

- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri vykonávaní odbornej 

psychologickej praxe ak si to tak zariadenie vyžaduje, 

d) poučiť študentov o  podmienkach a požiadavkách na odbornú psychologickú prax, ako aj o 

povinnosti dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

e) umožniť školiacemu pracovisku používať označenie „Školiace pracovisko Filozofickej fakulty 

UK v Bratislave“. 

 

 

 

IV. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Práva a  povinnosti účastníkov  zo  zodpovednosti  za prípadné škody sa riadia  všeobecne záväznými 

právnymi predpismi (Zákonník práce a Občiansky zákonník). 

 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpisu.  Účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  

2. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných  zástupcami oboch zmluvných strán.  

3. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 

trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane.. Výpovedná doba však neskončí pred koncom prebiehajúceho semestra 

akademického roka, aby nedošlo k narušeniu študijného procesu. 



4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 

exemplári. 

5. Zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojím podpisom, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne 

a dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo v omyle. Podrobne zmluvu prečítali, jej obsahu 

rozumejú a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa V Bratislave dňa  

 

 --------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.            Mgr. Janette Motlová,   
                         dekan fakulty                                                                   riaditeľka  

 


