
Zmluva
o praktickej výučbe

Zmluvné strany:

1. Názov organizácie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n .o .,
Bratislava

Sídlo: Nám. 1. Mája 1,811 00 Bratislava,

Detašované pracovisko bL Sáry Salkaháziovej,
Rožňava

Sídlo: Kósu Schoppera 22,04801 Rožňava

Zastúpený: vedúca detašovaného pracoviska
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.,

IČO: 318 219 79

(ďalej v zmluve ako „poskytovateľ/prijímateP praktickej výučby“)

a

2. Názov organizácie (zariadenia): Domov dôchodcov a sociálnych služieb
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(ďalej v zmluve ako „prijímateF/poskytovateF praktickej výučby“)

uzatvárajú podľa § 35 ods.l písm. c) zákona NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o vysokých školách“) a § 51 Občianskeho zákonníka túto

z m l u v u .

Č1.I
Účel a premet zmluvy

1. Zmluva o praktickej výučbe (odbornej pomoci) sa uzatvára za účelom zvýšenia 
odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získania odborných a praktických 
zručností študentov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., 
Bratislava, detašované pracovisko Rožňava v študijnom programe Sociálna práca

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej 
praxe študentov detašovaného pracoviska študijného programu Sociálna práca.



3. Odbornú pomoc bude zabezpečovať poskytovateľ praktickej výučby prijímateľovi 
bezplatne, prípadne formou recipročnej výpomoci.

č. n
Termín, rozsah a obsah plnenia zmluvy

1. Odborná prax sa bude zabezpečovať od akademického roka 2015/2016 .
2. Obsah a rozsah odbornej pomoci je konkretizovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

ČL. III
Práva a povinností účastníkov

1. Poskytovateľ praktickej výučby oboznámi študentov detašovaného pracoviska 
s úpravami a povinnosťami, s predpismi BOZP, o protipožiarnej ochrane a o ochrane 
osobných údajov.

2. Poskytovateľ praktickej výučby zabezpečí požadovaný spôsob odborného vedenia 
študentov počas odbornej pomoci primerane jej cieľom a úlohám.

3. Organizácia oboznámi študentov s ich právami a povinnosťami. Študenti sú povinní:
a. dodržiavať právne predpisy, vzťahujúce sa na príslušnú inštitúciu (pracovný 

poriadok zariadenia, atď.)
b. zodpovedne a iniciatívne sa zapájať do plnenia odborných úloh.
c. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri vykonávaní 

odbornej praxe v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona,
d. zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia pri vykonávam odbornej praxe alebo 

v priamej súvislosti s ňou.

ČL IV
Záverečné ustanovenia

1. Náklady spojené so stravovaním a ubytovaním (prípadne iné náklady) si hradia 
študenti sami.

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, jej platnosť je obmedzená na obdobie 
poskytnutia odbornej praxe.

3. Obidve zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, bez tiesne a vyhlasujú, že 
obsah tejto zmluvy je pre nich určitý a zrozumiteľný.

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každý účastník obdrží po jednom 
vyhotovení.

5. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov 
účastníkov zmluvy.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Rožňave, dňa ..1Á.

Prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD 
vedúca detašovaného pracoviska
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