
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE 

Zmluvné strany: 

SV. AlŽBETY V BRATISLAVE 
KATEDRA PSYCHOLÓGIE - DENNÉ ŠTÚDIUM 

Nám. 1. Mája č. 1, 81 O 00 Bratislava 

ZMLUVA 

o praktickej výučbe

1. Názov organizácie: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v

Bratislave, Katedra psychológie - denná forma štúdia

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

Nám. 1 Mája č. 1, Bratislava 

prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
vedúci Katedry psychológie, VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

31821979 

a 

2. Názov organizácie: ,,MÔJ

DOMOV" Zariadenie

sociálnych služieb

Topoľčany

Sídlo: P.O. Hviezdoslava

66, 95501 Topoľčany

Zastúpené: Ing. Viera Bútorová

IČO: 42118727

uzatvárajú podľa§ 35 ods.1 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 zákona NR SR č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto 

z m I u v u o spolupráci.

Článok I 
Účel a predmet zmluvy 

1. Zmluva o odbornej pomoci (praktickej výučbe) sa uzatvára za účelom zvýšenia
odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získania odborných a praktických
zručností študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety v študijnom programe Psychológia.

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej praxe
študentov v organizácii/zariadení: "MÔJ DOMOV" ZSS Topoľčany.



z oblasti študijného programu Psychológia. 
3. Odborná pomoc bude poskytovaná bezodplatne.
4. Účastníci zmluvy sa zaväzujú spolupracovať pri realizácii výkonu odbornej

praxe študenta/ky VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave.





. 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 

KATEDRA PSYCHOLÓGIE-DENNÉ ŠTÚDIUM 
Nám. 1. Mája č. 1, 810 00 Bratislava 

PRÍLOHA č. 1 

Ciele odbornej praxe sú nasledovné: 

a) sprostredkovať študentovi/ke skúsenosť so sociálnymi vzťahmi a spôsobom

práce, ktoré existujú alebo sú uplatňované v existujúcich organizáciách

psychologických služieb a podnietiť snahu študenta/ky o reflexiu tejto skúsenosti,

b) umožniť študentovi/ka, aby si prakticky vyskúšali metódy, s ktorými sa
zoznámil/a teoretickým štúdiom na VŠ ZaSP sv. Alžbety,
c) umožniť študentovi/ke, aby mohol/a v priebehu štúdia konfrontovať svoje
teoretické predstavy o psychológii s ich praktickou realizáciou,
d) stimulovať proces identifikácie študenta/ky s psychológiou ako profesiou,
e)oboznámenie sa s relevantnou legislatívou, odbornou
(zariadením/inštitúciou odporúčanou) literatúrou (v zmysle ktorej sa
reaJizuje výkon psychológa v danej inštitúcií/zariadení),
f) vytvoriť študentovi/ke primerané pracovné podmienky, v ktorých môže v
spolupráci s koordinátorom/tútorom praxe efektívne napiňať ciele odbornej
praxe definované v tejto zmluve,
g) vytvoriť priestor pre efektívne využitie študentovho vedomostného a
osobnostného potenciálu k naplňaniu cieľov pracoviska/zariadenia
poskytujúceho odbornú prax,
h) zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania študenta/ky k obsahu a
priebehu odbornej praxe,
i) naplňať ciele a aktivity podľa zamerania odbornej praxe pre
príslušný ročník štúdia psychológie.




