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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, (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“) 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 doplňujúci úpravu podmienok realizácie odbornej stáže ako súčasti 
študijného programu:  

 
Článok I 

  
Vnútorný predpis sa s účinnosťou od 1.2.2023 mení a dopĺňa nasledovne:  
 
Článok 2 sa upravuje v týchto bodoch:  
2.1. Študent/ka FSEV UK realizuje odbornú stáž ako súčasť svojho študijného plánu na základe 

písomného súhlasu študenta/ky a prijímajúcej organizácie, ktorá je za pre účely výkonu odbornej 
stáže ako predmetu študijného programu považovaná za partnerskú organizáciu. Za písomný 
súhlas sa považuje príloha č. 1 k Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku, ktorá 
špecifikuje podmienky realizácie odbornej stáže a práva a povinnosti súvisiace so zabezpečením 
odbornej stáže. Vzor takejto prílohy 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  rovnako podpísať prílohu č. 1 k Protokolu o študijnom pláne 
študenta v akademickom roku. Vzor v prílohe č. 1 sa použije primerane.  

2.3.  Účelom prílohy č. 1 k Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku je upraviť 
podrobnosti realizácie predmetu odborná stáž za účelom získania praktických skúseností 
stážistu v odbore, ktorý študent/ka študuje, pod dohľadom odborného garanta a stanovenie 
podmienok odbornej stáže. 

 
Body 2.4. – 2.6. tohto článku ostávajú bez zmeny.  
 
Článok 3 sa upravuje a po novom znie:   
 

„III. Administratívne zabezpečenie odbornej stáže 
 

3.1. Príslušné pracovisko zabezpečujúce študijný program, 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. V prípade, že pracovisko nemá stály zoznam 
partnerských organizácií, zverejňuje požiadavky na absolvovanie stáže v študentom/kou 
vybranej organizácii.  

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 osoby zodpovednej 
za príslušný predmet v študijnom pláne príslušného študijného programu.  

3.3. Študent/ka môže konzultovať výber vlastnej 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, a to s príslušnou 
osobou v organizácii poskytujúcej odbornú stáž a v prípade potreby v súčinnosti s osobou 
zodpovednou za príslušný predmet, ktorého obsahom je odborná stáž podľa schváleného 
študijného programu na daný akademický rok.  

3.4. Študent/ka predkladá prílohu č. 1 k Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku 
pred nástupom na odbornú stáž v zodpovedajúcom počte originálov, podpísanú najmenej 
študentom/kou a prijímacou organizáciou. Príloha č. 1 k Protokolu je riadnou súčasťou spisu 
študenta/ky evidovanom na Študijnom oddelení FSEV UK. 

 
Článok 2 

Prechodné ustanovenia 
2.1. Na odborné stáže realizované v akademickom roku 2022/2023 na základe trojstranných zmlúv 

podľa bodu 2.1. a 2.2. vnútorného predpisu FSEV UK č. 3/2022 sa tieto ustanovenia použiujú 
primerane.  

2.2. Študenti/ky, ktorí/é si zapísali do študijného plánu pre akademický rok 2022/2023 a neabsolvujú 
ju z dôvodu administratívnych prieťahov pri podpise prílohy č. 1, môžu požiadať o vymazanie 
predmetu zo študijného plánu na daný akademický rok.  

2.3. Zoznam partnerských organizácií v akademickom roku 2022/2023 príslušné pracovisko priebežne 
aktualizuje. Pre ak. rok 2023/2024 zverejní zoznam partnerských organizácií najneskôr 
k 31.8.2023.  

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 
3.1. Ostatné ustanovenia vnútorného predpisu FSEV UK č. 3/2022 ostávajú nedotknuté.  
3.2. Tento vnútorný predpis prerokovala Rada pre kvalitu FSEV UK dňa  16.1.2023.  
3.3. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 1.2.2023.  
 
 
 
V Bratislave, 18. januára 2023     doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
               dekanka  



Príloha  - Príloha č. 1 k Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku  
 
upravujúca zmluvné vzťahy v rámci odbornej praxe študenta/ky Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied Univerzity Komenského v Bratislave podľa vnútorného predpisu 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 v znení dodatku č. 1  
 
 
ŠTUDENT/KA FSEV UK 
Meno a priezvisko:  
Adresa trvalého pobytu:  
Študijný program:  
Študijný odbor:  
Stupeň štúdia:  
 
 
Názov a kód predmetu (podľa študijného plánu):  ................................................................................. 
 
Osoba zabezpečujúca predmet (podľa študijného plánu – meno a podpis): .......................................... 
 
 
ORGANIZÁCIA poskytujúca odbornú stáž („partnerská organizácia“):  
Názov:  
Adresa:  
IČO:  
Zastúpená: 
 
 
Dátum trvania stáže (od – do):  
 
Rozsah hodín stáže v hodinách:  
 
Miesto výkonu stáže (iba ak je odlišné od adresy organizácie poskytujúcej odbornú stáž):  
 
Garant stáže (meno a priezvisko, pracovná pozícia):  
 
 
 
 
V ............................., dňa ......................   V ............................., dňa ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Študent/ka (stážista/ka)     Prijímajúca organizácia  
 
   
  


