
Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied  

Vnútorné predpisy 
 
 
 
 

Vnútorný predpis č.3/2022 
 
 
 

 Smernica dekanky FSEV UK  
 

o zabezpečení odborných stáží študentiek/a študentov na 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave  a spolupráci s partnerskými 
organizáciami  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ročník 2022  



Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (ďalej len „FSEV UK“) 
vydáva v nadväznosti na zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kvalite“) po prerokovaní 
v Rade pre kvalitu  dňa 8.3.2022 v súlade s ustanoveniami vnútorného systému kvality UK (vnútorný 
predpis č. 23/2021) a vnútorného predpisu FSEV UK č. 1/2022, ktorý upravuje vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach  Univerzity Komenského 
v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied, tento vnútorný predpis upravujúci podmienky 
realizácie odbornej stáže ako súčasti študijného programu:  

 
I. Úvodné ustanovenia  

 
1.1. Tento predpis upravuje požiadavky na absolvovanie odbornej stáže študentiek a študentov FSEV 

UK, zapísaných na štúdium v príslušnom akademickom roku.  
1.2. Odborná stáž študentiek a študentov je považovaná za integrálnu časť vysokoškolského štúdia 

a je súčasťou odporúčaných študijných plánov na FSEV UK.  
 

II. Odborná stáž 
 
2.1. Študent/ka FSEV UK realizuje odbornú stáž ako súčasť svojho študijného plánu na základe 

písomného súhlasu študenta/ky a prijímajúcej organizácie. Za písomný súhlas sa považuje 
trojstranná zmluva  o zabezpečení odbornej stáže uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi FSEV UK, študentom/kou a prijímajúcou organizáciou, ktorá 
špecifikuje podmienky realizácie odbornej stáže a práva a povinnosti súvisiace so zabezpečením 
odbornej stáže. Vzor takejto zmluvy obsahuje príloha č. 1 tohto vnútorného predpisu.  

2.2. Študent/ka FSEV UK môže realizovať odbornú stáž aj v rámci hlavnej činnosti na FSEV UK, pričom 
v takomto prípade je potrebné uzatvoriť dvojstrannú zmluvu o zabezpečení odbornej stáže podľa 
§51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi FSEV UK ako prijímajúcou 
organizáciou a študentom/kou, ktorá špecifikuje podmienky realizácie odbornej stáže a práva a 
povinnosti súvisiace so zabezpečením odbornej stáže. Vzor zmluvy v prílohe č. 1 sa použije 
primerane.  

2.3. Predmetom zmluvy medzi zúčastnenými stranami je zabezpečenie krátkodobej odbornej stáže 
študenta/ky v organizácii, podľa podmienok špecifikovaných v ďalších bodoch zmluvy podľa 
vzoru v prílohe č.1. Účelom zmluvy je získanie praktických skúseností stážistu v odbore, ktorý 
študuje, pod dohľadom odborného garanta a stanovenie podmienok odbornej stáže. 

2.4. Prijímajúca organizácia sa zaväzuje pri realizácii odbornej stáže študentiek a študentov FSEV UK 
k nasledovnému:  

a) prijímajúca organizácia bude počas výkonu odbornej stáže prideľovať stážistovi/ke 
pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho/jej prácu, dávať mu/jej na tento 
účel záväzné pokyny a vytvárať priaznivé podmienky na ochranu bezpečnosti a zdravia 
pri práci, za rovnakých podmienok ako zamestnanci v pracovnom pomere alebo 
obdobnom výkone práce u prijímajúcej organizácie. Prijímajúca organizácia zabezpečí 
ochranné osobné pracovné pomôcky stážistovi/ke za rovnakých podmienok ako svojím 
zamestnancom, a to počas výkonu odbornej stáže. 



b) prijímajúca organizácia zabezpečí na začiatku stáže preškolenie stážistu/ky v súvislosti s  
povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s 
výkonom odbornej stáže, ako aj s povinnosťou ochrany osobných údajov a s povinnosťou 
mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými bude pracovať počas odbornej stáže, a to aj 
v dobe po jej skončení, pokiaľ sa osobitnou dohodou stážista a organizácia nedohodnú 
inak.  

c) prijímajúca organizácia zabezpečí pred začatím odbornej stáže preškolenie stážistu/ky v 
súvislosti s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzkovým režimom 
na pracovisku. 

2.5. Študent alebo študentka počas odbornej stáže sa zaväzuje k nasledovným povinnostiam: 
a) študent/ka vykonáva činnosť na dobrovoľnej báze, akékoľvek ďalšie náklady súvisiace 

s pobytom študenta/ky v prijímacej organizácii vrátane prípadnej dohodnutej finančnej 
odplaty musia byť upravené v samostatnej dohode alebo zmluve. 

b) študent/ka sa zaväzuje, že pri výkone stáže sa bude riadiť pokynmi odborného garanta, 
ktorému bude zodpovedať za dodržiavanie odbornej stránky a časového harmonogramu stáže  

c) študent/ka zodpovedá za prípadné spôsobné škody pri realizácie stáže. Prípadné nároky za 
úraz alebo chorobu z povolania alebo inú škodu, ktorú by stážista/ka počas výkonu stáže 
utrpel, zodpovedá v priamej súčinnosti s výkonom činností, ktoré sú obsahom stáže, 
organizácia. 

2.6. FSEV UK ako vzdelávacia inštitúcia sa vo vzťahu k odborným stážam študentiek a študentov FSEV 
UK zaväzuje k nasledovným povinnostiam:  

a) uznať výsledky stáže a hodnotenie stáže podpísané odborným garantom/kou  ako súčasť 
vzdelávacieho programu a udeliť kredity za túto praktickú časť vzdelávania,  

b) vyznačiť hodnotenie a realizáciu stáže v dodatku k diplomu stážistu/ky po jej úspešnom 
absolvovaní. 

 
III. Administratívne zabezpečenie odbornej stáže 

 
3.1. Študent/ka zverejňuje voľné miesta pre absolvovanie odbornej stáže pre jednotlivé študijné 

programy na začiatku príslušného semestra, na základe existujúcich zmlúv o spolupráci alebo 
memoránd s organizáciami pôsobiacimi v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom 
odbore.  

3.2. Študent/ka si môže zvoliť alebo zo zoznamu voľných miest, uchádzať sa o miesto na odbornú stáž, 
ak si prijímajúca organizácia vyhradila v zmluve o spolupráci výber študentov/tiek na stáž či 
splnenie iných podmienok, alebo môže predložiť vlastný návrh organizácie pre absolvovanie 
stáže. Vlastný návrh organizácie pre absolvovanie stáže podlieha schváleniu Rady študijného 
programu.  

3.3. Študent/ka môže konzultovať výber organizácie pre zabezpečenie odbornej stáže so študijným 
poradcom/poradkyňou pre daný študijný program alebo kariérnym poradcom, ak ho študijný 
program má. Študent/ka vypracováva obsah programu odbornej stáže v súčinnosti s garantom 
príslušného študijného predmetu odborná stáž podľa schváleného študijného programu na daný 
akademický rok.  

3.4. Študent/ka predkladá zmluvu o zabezpečení odbornej stáže pred nástupom na odbornú stáž v 3 
origináloch, podpísanú študentom/kou a prijímacou organizáciou. Zmluva podlieha registrácii 
v rámci vnútorného systému registrovania zmlúv UK.  



3.5. Študent/ka obdrží 1 originál zmluvy, 1 originál prináleží prijímajúcej organizácii a 1 FSEV UK. 
Evidenciu podpísaných zmlúv vedie tajomníčka fakulty, ktorá zmluvy aj registruje. Kópia zmluvy 
o odbornej stáži je súčasťou spisu študenta/ky vedeného na FSEV UK.  

3.6. Pri zmluve o odbornej stáži podľa odseku 2.2. sa ustanovenia článkov 3.3. a 3.4. použijú primerane.  
 

IV. Záverečné ustanovenia 
 
4.1. Tento vnútorný predpis prerokovala Rada pre kvalitu FSEV UK dňa 8.3.2022.  
4.2. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 1.9.2022.  
 
 
 
 
 
V Bratislave, 9.3.2022     doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
              dekanka 
 
 
 
  



Príloha č. 1 – Vzor Zmluvy o zabezpečení odbornej stáže  
 

Zmluva o zabezpečení odbornej stáže 
študenta/študentky FSEV UK 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §51 Občianskeho zákonníka v platnom znení a príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov 

 
 
Zmluvné strany  
 
I.  
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava 
IČO: 00397 865 19 
Zastúpená:    
(ďalej ako „FSEV UK“ alebo organizácia, na ktorej sa realizuje akreditovaný študijný program)  
 
II.  
Študent/ka:  meno a priezvisko 
  Adresa:   
  Kontaktné údaje:  
(ďalej ako stážista/ka) 
 
III. Prijímajúca organizácia  
Názov:  
Adresa:  
IČO:  
Zastúpená:  
(ďalej ako organizácia zabezpečujúca stáž alebo organizácia) 
 
 (ďalej aj ako zmluvná strana alebo spoločne ako zmluvné strany)  
 

Článok I 
Predmet a účel zmluvy 

 
1.1. Predmetom zmluvy medzi zúčastnenými stranami je zabezpečenie krátkodobej odbornej stáže 

študenta/ky v organizácii, podľa podmienok špecifikovaných v ďalších bodoch tejto zmluvy.  
1.2. Účelom zmluvy je získanie praktických skúseností stážistu v odbore, ktorý študuje na FSEV UK, 

pod dohľadom odborného garanta a stanovenie podmienok odbornej stáže.  
 

Článok II 
Podmienky realizácie odbornej stáže 

 
2.1. Odborná stáž bude realizovaná ..... (kde, ak je oddelenie), pod vedením povereného   garanta .... 

(meno, priezvisko, pracovná pozícia, kontaktné údaje).  
2.2. Organizácia sa zaväzuje zabezpečiť odbornú stáž pre stážistu/ku zodpovedajúcu jeho/jej 

kvalifikácii, v rámci realizácii vlastných výskumných úloh. Náplň odbornej stáže musí byť v súlade 
s informáciami o odbornej stáži uvedenými v infoliste v rámci príslušného študijného programu.  

2.3. Podmienky výkonu stáže sú určené vnútorným predpisom FSEV UK č. 3/2022.  Osobitosti výkonu 
odbornej stáže v prijímajúcej organizácii sú upravené v tejto zmluve.  

 
 



 
Článok III 

Trvanie zmluvy  
 

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to v období od ......... do ....., pričom rozsah stáže 
predstavuje celkový rozsah hodín: ........ t.j. ..... hodín týždenne.  

3.2. Organizácia  je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak stážista/ka poruší podmienky tejto 
zmluvy, záväzné pokyny odborného garanta počas výkonu stáže alebo pravidlá bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci.  

3.3. Stážista/ka je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že organizácia nezabezpečí riadne 
a v dohodnutom rozsahu odborný program stážistu/ky alebo nezabezpečí podmienky výkonu 
práce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre stážistu/ku rovnakým spôsobom ako 
pre zamestnancov organizácie.   

 
Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
4.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa 

vyhotovuje v dvoch/troch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie.  

4.2. Práva a povinnosti strán, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa zmluvné strany zaväzujú plne 
rešpektovať.  

4.3. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpísaním riadne 
oboznámili a jej podmienkam porozumeli. Ďalej vyhlasujú, že uzatvorenie tejto zmluvy je 
prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej určite, zrozumiteľne a vážne.  

4.4. Stážista/ka podpisom tejto zmluvy potvrdzuje oboznámenie sa s podmienkami svojej účasti na 
odbornej stáži v prijímajúcej organizácii a zaväzuje sa dodržiavať pokyny určeného odborného 
garanta v súlade s účelom a cieľom tejto zmluvy.  

4.5. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré sú chronologicky číslované 
a ktoré musia byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.  

 
 
 
 
Miesto, dátum   Miesto, dátum   Miesto, dátum  
FSEV UK    Stážista/ka   Prijímajúca organizácia  
 
   
  


