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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 722/2021/DRR 

Rámcová zmluva 
o zabezpečení praxe študentov Prešovskej univerzity v Prešove

Zmluvné strany: 
1. Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 080 01  Prešov
Zastúpená: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor
IČO: 17 070 775
DIČ: 2020980082  IČ DPH: SK2020980082
Účet: Štátna pokladnica Bratislava,
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0036 7816
Číslo telefónu: 051/7563 110

(ďalej len „univerzita“) 

a 

2. Prešovský samosprávny kraj
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán : PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
IČO:37 870 475
Účet: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0051 9082

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

uzatvárajú v zmysle § 51  z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v spojení s § 35 ods. 1 písm. 
c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov túto 

z  m l u v u 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je najmä postavenie, úprava vzájomných vzťahov a pôsobnosť
zmluvných strán v procese realizácie odbornej praxe študentov PU v Prešove,
ako aj určenie zodpovedných osôb z aspektu práv a povinností zmluvných strán
podľa osobitného predpisu.
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Čl. II 
Organizácia praxe 

 
1. Na zabezpečovaní odbornej praxe študentov sa budú podieľať zamestnanci univerzity 

zaradení na príslušných fakultách ( ďalej len „zamestnanci univerzity“) a zamestnanci 
Poskytovateľa.  

 
2. Študenti budú vykonávať odbornú prax u poskytovateľa pod vedením zodpovedného 

zamestnanca určeného poskytovateľom v rozsahu stanovenom obsahovou náplňou. 
 

3. Na základe tejto rámcovej zmluvy príslušná fakulta PU v Prešove uzavrie s Prešovským 
samosprávnym krajom dohodu o zabezpečení odbornej praxe konkrétneho študenta PU 
v Prešove.  

 
 
Čl. III 

Rozsah pôsobnosti 
 
1.  Práva a povinnosti zamestnancov Poskytovateľa a študentov univerzity (fakulty) vrátane 

zodpovednosti za rozsah a odbornú úroveň odbornej praxe u Poskytovateľa sa riadia 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou. 

 
2. Pracovnoprávnu zodpovednosť za porušenie práv a povinností pri plnení pracovných úloh 

u poskytovateľa voči zamestnancom zmluvných strán vyvodzuje príslušný zamestnávateľ. 
 

 
 

Čl. IV 
Povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ poverí zodpovedného zamestnanca, ktorý bude  zodpovedný za organizáciu, 

riadenie a odbornú úroveň odbornej praxe. 
 
2.   Poskytovateľ pred začiatkom odbornej praxe 

a) zabezpečí požadovaný spôsob odborného vedenia študentov počas praxe ,  
b) vytvorí  študentom primerané pracovné podmienky na odbornú prax, 
c) v deň nástupu na odbornú prax oboznámi študentov s predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  požiarnej ochrany  
d) oboznámi študentov s príslušným organizačným poriadkom pracoviska a ďalšími 

vnútornými predpismi, vzťahujúcimi sa na výkon odbornej praxe 
e) písomne zhodnotí študentov na záver odbornej praxe, 
f) umožní poverenému zamestnancovi univerzity (fakulty) vykonať kontrolu priebehu 

odbornej praxe. 
 
 

Čl. V 
Povinnosti univerzity  

 
1. Univerzita poverí zodpovedného zamestnanca, ktorý bude  zodpovedný za organizáciu, 

riadenie a odbornú úroveň odbornej praxe. 
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2.   Univerzita  pred začiatkom odbornej praxe 

a) poučí študentov o podmienkach vykonávania odbornej praxe  
b) hodnotenie študentov z odbornej praxe využiť ako podklad pre záverečné hodnotenie 

študenta v predmete odborná prax, 
c) oboznámi študenta správami, povinnosťami a ustanoveniami o zodpovednosti za 

škodu, 
d) počas výkonu odbornej praxe študentom ostáva ich právne postavenie študenta 

vysokej školy nezmenené, a to aj v oblasti ich poistenia (zdravotného, nemocenského, 
dôchodkového, atď.), v zmysle platných, všeobecne záväzných právnych predpisov, a 
tiež v prípade úrazu i vo všetkých ostatných prípadoch, nakoľko táto odborná prax je 
podľa zákona o vysokých školách v platnom znení a schváleného študijného 
programu, súčasťou ich vysokoškolského štúdia, 

e) odborná prax študenta nie je a nebude považovaná za pracovný alebo iný obdobný 
pomer podľa ustanovení Zákonníka práce a Poskytovateľ sa nebude ani študentovi 
a ani PU v Prešove zodpovedať ako zamestnávateľ.  
 

 
 

Čl. VI 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Tento článok upravuje postup, ktorým zmluvné strany riešia následky škody (ujmy), 

ktorá vznikne zmluvným stranám a osobám konajúcim v ich mene nezávisle od ich 
vôle pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s prevádzkou poskytovateľa  najmä: 
a) na majetku zmluvných strán, 
b) na veciach odložených, 
 

2. Zodpovednosť zmluvných strán vzniká najmä: 
a) voči sebe navzájom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, 
b) voči vlastným zamestnancom podľa Zákonníka práce, 
c) voči študentom univerzity (fakulty) podľa Občianskeho zákonníka,  

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené s všeobecnou prevenčnou povinnosťou 

vyplývajúcou z § 415 Občianskeho zákonníka, a to že každý je povinný počínať si tak, 
aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. 
O tejto povinnosti zmluvné strany oboznámia všetky osoby zúčastnené na predmete 
tejto zmluvy. 

 
4. Za škodu spôsobenú na majetku jednej zmluvnej strany zodpovedá druhá zmluvná 

strana podľa ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak 
škodu spôsobili konkrétne fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu k zmluvnej 
strane, ktorá za škodu zodpovedá. 

 
5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú študentom na veciach odložených 

v jeho priestoroch.  
 
6. Za škodu spôsobenú študentom univerzity (fakulty) na veciach odložených zodpovedá 

univerzita podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že táto škoda bola spôsobená 
zavinením Poskytovateľa má univerzita (fakulta) voči nemu právo na náhradu škody. 
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7. Za škodu spôsobenú svojim zamestnancom zodpovedajú zmluvné strany podľa 
Zákonníka práce. V prípade, že táto škoda bola spôsobená zavinením druhej zmluvnej 
strany má dotknutá zmluvná strana voči nej právo na náhradu škody. 

 
 
 

Čl. VII 
Platnosť zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023. 
 
2. Najneskôr týždeň pred začatím odbornej praxe sa zmluvné strany písomne formou 

dodatku dohodnú na:  
a) predpokladanom počte študentov, 
b) predpokladanom počte hodín odbornej praxe, 
c) mennom zozname zamestnancov univerzity (fakulty), ktorí budú zabezpečovať 

a koordinovať odbornú prax, 
d) mennom zozname zamestnancov poskytovateľa, ktorí budú zabezpečovať 

a koordinovať odbornú prax. 
 

3.   Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. 
4.   Zmluva pred uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená zaniká: 

a)  písomnou dohodou, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 
lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola doručená  písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. 

 
 . 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy súčasne schvaľujú aj vzor dohody, ktorá  sa bude 

používať medzi PU v Prešove a Poskytovateľom na zabezpečenie výkonu odbornej praxe 
študentov PU v Prešove. Vzor dohody  tvorí  Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
 

2. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých Poskytovateľ obdrží 3 
vyhotovenia a Univerzita obdrží  dve vyhotovenia.  

 
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne, vo forme 

dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 
 
4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
 
5. Spory alebo sporné otázky týkajúce sa napĺňania obsahu a zmyslu tejto zmluvy sa 

zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a prípadné 
ustanoveniami tejto dohody nepredvídané situácie upraviť formou písomného dodatku 
k tejto dohode. Spory odborného a organizačného charakteru riešia prednostne 
zástupcovia účastníkov zmluvy alebo nimi poverené fyzické osoby. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej skutočnej vôle, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu a zmluva nebola uzatvorená 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali. 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť, v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, deň nasledujúci po dni jej 
zverejnenia. V prípade, že obe zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií), a obidve zmluvné strany túto zmluvu zverejňujú, 
rozhodujúce je jej prvé zverejnenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prešov .......... 1. 3. 2021 ................. 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................                 ..................................................................... 
v. r. Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.         v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
 Rektor, Prešovská univerzita  v Prešove                                                predseda PSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 27.4.2021 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 28.4.2021 



 6 

                                        
Príloha č.1 
 

DOHODA  
o zabezpečení odbornej praxe pre študentov 

podľa § 35 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka 

 
Zmluvné strany: 
 

1. Univerzita  
Fakulta  
adresa :   
zastúpená:    

dekan fakulty 
IČO:     
telefón:      

(ďalej len „fakulta“) 
    a 
 

2. Prešovský samosprávny kraj  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
zastúpený:  PaedDr. Milanom Majerským, PhD., 
   predsedom  
IČO:    37 870 475 

(ďalej len „PSK“ alebo „poskytovateľ“) 
 
a 

 
     3.    

adresa:    
   narodený/á:   

tel.kontakt:     
(ďalej len „študent“) 

 
uzavreli podľa § 35 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka túto 

 
dohodu 

o zabezpečení odbornej praxe pre študentov 
 

Čl. 1 
Predmet dohody 

 
1. Predmetom tejto dohody je stanovenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami  

pri uskutočňovaní odbornej praxe medzi organizáciou a študentom/kou   , 
ktorá je študentka      ročníka magisterského/bakalárskeho   štúdia na Univerzite 
  , Fakulta , kde študuje ............... formu štúdia v akademickom roku .......... . Dĺžka 
praxe je v rozsahu ....... týždňov.  
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2. Pracovná náplň počas odbornej praxe je: .............................................................................. 
 

Čl. 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach spolupráce: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) poskytne študentovi možnosť vykonávať 

prax na Odbore ................. u povereného zamestnanca, ktorým 
bude................................... 

2. Pri nástupe na  prax poverený zamestnanec za Úrad PSK oboznámi študenta s pracovným 
režimom pracoviska, jeho zaradením pri vykonávaní praxe a úlohami z toho 
vyplývajúcimi. 

3. Poskytovateľ včas oboznámi študenta s ďalšími normami, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
jeho praxe alebo prispievajú k plneniu cieľov praxe. 

4. Študent bude vykonávať prax v rozsahu po dobu ..... týždňov (........ hodín).  
5. Študent je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by narušilo chod činnosti 

pracoviska. 
6. Študent je povinný riadiť sa pokynmi osoby oprávnenej riadiť činnosť pracoviska PSK 

(plne odborne spôsobilej) a prípadne aj pokynmi ďalších odborne spôsobilých osôb 
(pokiaľ k tomu budú ňou poverené). 

7. Študent je povinný počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia vlastného, osôb 
vykonávajúcich činnosť pre PSK, k poškodeniu alebo zničeniu majetku 
a k bezdôvodnému obohateniu. 

8. Študent je povinný dodržiavať interné predpisy a normy Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja,  predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel počas vykonávanie praxe  ako aj dodržiavať pracovné postupy a nakladanie 
s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. 3 
Platnosť dohody 

 
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od ............ do ............................. . 
2. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné platnosť zmluvy ukončiť dohodou zmluvných 

strán alebo okamžitým skončením pri závažnom porušení podmienok zmluvy. 
3. Po dohode zmluvných strán možno túto dohodu predĺžiť na ďalšie obdobie. 
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Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho  zákonníka, 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

2. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto dohody je alebo sa stane neplatným či 
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto dohody, ktoré zostávajú platné 
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto dohode nahradiť 
neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného. Do 
uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v  troch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky sú možné iba formou dodatku so súhlasom zmluvných strán. 
5. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť  dňom jej  podpisu zmluvnými stranami. 
 
 
 
V Prešove dňa  ............... 
 
 
 
 
 
.............................................................                .....................................................          ......................................... 
             PaedDr. Milan Majerský, PhD.             
                    dekan fakulty                predseda PSK              študent/ka
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