
DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 37, odsek 2 zákona č. 131/2002 Z.z. Zákon o vysokých školách v z.n.p.

medzi

Pravoslávnou bohosloveckou fakultou
Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF PU v Prešove)

Masarykova 15, 080 01 Prešov
zastúpenou dekanom, prof. ThDr. Jánom Šafinom, PhD.

a
Centrom sociálnych služieb "Slnečný dom" (ďalej len CSS "Slnečný dom")

Važecká 3, 080 05 Prešov
zastúpené riaditeľkou MVDr. Annou Suchou

I.
Predmet dohody

(1) Predmetom dohody o spolupráci je výkon odbornej praxe študentov PBF PU v Prešove,
odboru sociálna práca v CSS "Slnečný dom" a zároveň poskytnutie poradenskej sociálnej
služby PBF PU v Prešove pre CSS "Slnečný dom".
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že budú úzko spolupracovať pri realizácií uvedených aktivít.

II.
Cieľ spolupráce

(1) PBF PU v Prešove a CSS " Slnečný dom" považujú vzájomnú spoluprácu za dôležitú
súčasť vzdelávania a formovania odborných predpokladov výkonu praxe sociálneho
pracovníka. Zároveň je takáto spolupráca nevyhnutným predpokladom sociálneho
a hospodárskeho rozvoja našej spoločnosti a jej plnohodnotného fungovania v rámci
celoeurópskych štruktúr.
(2) Cieľom spolupráce je zabezpečiť odbornú prax pre študentov v CSS "Slnečný dom",
ktorá je potrebná pre nadobudnutie kvalifikovaných kompetencií a doplnenie odbornej
teoretickej prípravy a zároveň, v prípade záujmu, zo strany PBF PU v Prešove zabezpečiť
odborné sociálno-poradenské služby pre zamestnancov a klientov CSS "Slnečný dom".

III.
Druh pracovnej činností a odbornej praxe

(1) Študenti PBF PU v Prešove budú počas odbornej praxe v CSS "Slnečný dom" vykonávať
činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole, školskom zariadení alebo
inom zariadení v súlade s ich odbornou špecializáciou.
(2) Prax bude prebiehať počas zimného a letného semestra príslušného akademického roka.
Harmonogram upresní PBF PU v Prešove (resp. dekanom poverená katedra) každoročne
pred začiatkom praxe.
(3) Odborné sociálno-poradenské služby budú poskytované v dohodnutom rozsahu
odbornými pracovníkmi PBF PU v Prešove v rámci pracoviska CSS "Slnečný dom",
poprípade v špecializovanom pracovisku PBF PU v Prešove (sociálno-psychologické
laboratórium) .
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IV.
Zabezpečenie podmienok pre realizáciu spolupráce

(1)CSS"Slnečný dom" zabezpečí:
a) odbornú prax študentov PBFPU v Prešove, odboru sociálna práca,
b) zamestnanca povereného organizáciou odbornej praxe študentov, ktorý poskytne

študentom i kvalifikovanú pomoc pri jej výkone,
c) priebeh a kontrolu odbornej praxe zo strany poverených zamestnancov,
d) oboznámenie študentov s podmienkami a pravidlami odbornej praxe,
e) spoluúčasť na príprave odbornej činnosti s klientmi, organizáciou priestoru, miestností

atď.
(2)PBFPU v Prešove (resp. dekanom poverená katedra) zabezpečí:
a) organizáciu odbornej praxe študentov spojenú s popisom požadovanej náplne práce

podľa učebných osnov a kontrolu študentov počas jej vykonávania,
b) poučenie študentov o podmienkach odbornej praxe,
c) poučenie študentov o ochrane osobných údajov,
d) poskytnutie dostatočných informácií o odbornej praxi a iných aktivitách študentov

všetkým dotknutým osobám,
e) poskytnutie iných odborných aktivít na základe požiadavky CSS "Slnečný dom" (napr.

prednášky, terapie, besedy) pre klientov a zamestnancov, vo vopred dohodnutom
termíne a rozsahu.

f) inú odbornú starostlivosť v rámci špecializovaného pracoviska PBF PU v Prešove
(sociálno-psychologického laboratória) pre klientov CSS"Slnečný dom".

(3)Študenti a ich povinnosti:
a) Dodržiavanie pracovného režimu a podmienok na pracovisku CSS "Slnečný dom", kde

bude odborná prax vykonávaná.
b) Plnenie si povinností vyplývajúcich z odbornej praxe.
c) Rešpektovanie pokynov a nariadení poverených zamestnancov CSS "Slnečný dom"

tykajúcich sa odbornej praxe.
V.

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda o spolupráci nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov
účastníkov.
(2)Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže spoluprácu ukončiť písomnou výpoveďou alebo
dohodou oboch strán. Výpovedná lehota je jeden mesiac.
(3) Výpoveďou sa žiadna zo strán nezbavuje konkrétnych záväzkov, predtým právoplatne

dohodnutých.
(4)Dohoda je vypracovaná v dvoch exemplároch, ktoré majú rovnakú platnosť.
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V Prešove, dňa 16.2.2015

i eľ CSS"Slnečný dom"


