
 
 
O PREDMETE 
Kedy si mám zapísať Odbornú prax/stáž v psychológii? 
Bakalársky stupeň- Odborná stáž v psychológii je povinným predmetom bakalárskeho stupňa, ktorý je 
odporúčaný v treťom ročníku v zimnom semestri. 
Magisterský stupeň- Odborná prax v psychológii je povinne voliteľný predmet magisterského stupňa, 
ktorý je možné absolvovať v zimnom aj letnom semestri v prvom aj druhom roku štúdia. 
 
Kedy bude prebiehať vyučovanie predmetu Odborná prax/stáž v psychológii? 
Vyučovanie predmetu Odborná prax/stáž v psychológii nebude prebiehať počas semestra. 
Podrobnosti praxe/stáže, podmienky absolvovania predmetu a hodnotenie predmetu vysvetlí 
vyučujúca na jednom úvodnom online stretnutí, kde sú študenti/ky pozvaní/é. Toto stretnutie sa 
spravidla odohrá týždeň pred začiatkom výučbovej časti daného semestra a účasť na ňom je povinná. 
 
Kde nájdem všetky informácie o predmete Odborná prax/stáž v psychológii? 
Všetky informácie sú sústredené na Moodli. Vyučujúca si po zápisoch stiahne zoznam študentov 
a študentiek a pošle im na oficiálnu adresu ročníka kód do Moodlu a pozvánku na online stretnutie. 
Je Vašou povinnosťou sa na predmet do Moodlu prihlásiť v stanovený čas. 
 
Mám sa prihlásiť na predmet Odborná prax/ stáž na rozvrh? 
Nie, predmet Odborná prax/stáž v rozvrhu nefiguruje, keďže ho na fakulte neabsolvujete. Preto sa 
ani na rozvrh neprihlasujete. Musíte ho mať však v zápisnom liste. 
 
Som na magisterskom stupni a predmet Odborná prax som si pôvodne nevybrala ako povinne 
voliteľný predmet. Rád/a by som ho však absolvoval/la. Čo teraz? 
Predmet Odborná prax si stále môžete vybrať ako povinne voliteľný v magisterskom stupni. 
Ponúkame ho v každom semestri (Odborná prax I. až Odborná prax IV.). Po začatí semestra si môžete 
predmet zapísať prvé dva týždne. 
 
PRIJÍMAJÚCA ORGANIZÁCIA 
Ako si mám vyhľadať inštitúciu na prax/stáž? 
Odbornú prax si študent/ka zabezpečuje sám/a. Pracovisko na prax si študent/ka môže vybrať z 
ponuky ÚAP alebo si nájde pracovisko individuálne v akejkoľvek oblasti psychológie (škola, školské 
zariadenie, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, domov sociálnych 
služieb, občianske združenie,  ústav, nemocnica, klinika, ambulancia, reedukačný domov a pod). Prax 
môže študent/ka vykonať aj na inej univerzite doma alebo v zahraničí a tiež vo výskumnej oblasti na 
ÚAP (posledná ponuka sa netýka bakalárskeho stupňa). Vyberá si prostredie, kde sa uplatňuje 
psychológ/ička, a je možnosť rozšíriť si vedomosti, skúsenosti a nadobudnúť nové zručnosti. Ak 
študent/ka potrebuje, môže požiadať vyučujúcu o podpísanie žiadosti o prax 
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Kedy mám začať hľadať prijímajúcu inštitúciu? 
Hľadať inštitúciu si môžete ešte pred zapísaním si predmetu do zápisného listu, pred začatím 
semestra. Takto si zmapujete terén a vyberiete si inštitúciu, ktorá vám poskytne najviac možností. 
 
Môžem prax/ stáž absolvovať aj skôr? 
Áno, napr. o jeden semester skôr. Musíte však informovať vyučujúcu o tejto možnosti a dohodnúť 
s ňou postup. 
 
Máme nejaké inštitúcie zazmluvnené? 
Nie, fakulta / ústav nemá žiadne inštitúcie zazmluvnené. V Moodli však nájdete inštitúcie, kde už naše 
študentky a študenti praxovali. 
 
Nenašla som si inštitúciu, kde praxovať/stážovať. Čo teraz? 
Bakalársky stupeň- V prípade bakalárskeho štúdia musíte tento predmet absolvovať, takže musíte 
hľadať ďalej. V Moodli sú uvedené inštitúcie, kde už naše študentky a študenti praxovali. Môžete sa 
nimi inšpirovať. 
Magisterský stupeň- V prípade magisterského štúdia je tento predmet povinne voliteľný, tzn. že prvé 
dva týždne si ho môžete vymeniť za iný. Alebo môžete ešte skúšať šťastie. V Moodli sú uvedené 
inštitúcie, kde už naše študentky a študenti praxovali.  
 
Prijímajúca inštitúcia si žiada odo mňa žiadosť o prijatie na prax/stáž. Kde ju mám hľadať? 

Žiadosť o prijate na prax/stáž nájdete tu 

žiadosť_prax_staz_te

mplate.docx  alebo v dokumentoch v Moodli. Žiadosť si 
vyplňte a pošlite ju vyučujúcej mailom, ktorá ju podpíše a pošle vám ako pdf naspäť. 
 
Je prax/stáž platená? 
Fakulta neposkytuje odmenu za prax/stáž ani študentovi/ke ani prijímajúcemu pracovisku. Môže sa 
však stať, že si nájdete prax/stáž, ktorá bude ohodnotená danou inštitúciou. Alebo naopak, vykonanie 
praxe/stáže bude spoplatnená inštitúciou. Informujte sa o tom predtým, ako podpíšete Prílohu č. 1 k 
Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku. 
 
Pracujem v organizácii a povedali mi, že tam môžem aj praxovať/stážovať. Ako postupovať? 
Pracovný pomer sa do praxe/stáže neráta. Potrebujete podpísať Prílohu č. 1 k Protokolu o študijnom 
pláne študenta v akademickom roku a splniť všetky podmienky praxe/stáže. 
 
Mám zapísaný predmet Odborná prax/stáž v psychológii, ale v danom semestri idem na študijný 
pobyt Erasmus. Čo s týmto predmetom? 
V prípade študijného pobytu ERASMUS sa vám predmety, ktoré ste úspešne absolvovali na 
prijímajúcej univerzite, zarátajú namiesto praxe. Treba mať zapísané predmety v minimálne takom 
počte kreditov, ako je ohodnotená prax/stáž. 
 
Mám zapísaný predmet Odborná prax/stáž v psychológii, ale v danom semestri idem na stáž cez 
Erasmus. Čo s týmto predmetom? 
Stáž cez Erasmus sa vám bude hodnotiť ako predmet Odborná prax/stáž v psychológii. Táto stáž však 
musí spĺňať dve podmienky:  

• absolvovať 208 hodín (v prípade bakalárskeho stupňa) alebo 52 hodín (v prípade 
magisterského stupňa) na danej stáži 

• praxovať/stážovať v odbore psychológia (nie hotelierstvo, bankovníctvo ai.). Ak máte 
pochybnosti o predmete stáže, kontaktujte vyučujúcu. 



 
Už dávno chodím pomáhať do organizácie ako dobrovoľník/čka. Mohol/a by som si to dať ako 
prax/stáž? 
Áno, pokiaľ je v danej organizácii psychológ/ička, ktorý/á vás zastreší a budete vykonávať 
psychologickú činnosti (nie vyučovanie predmetov, stráženie detí, nakupovanie seniorom, apod.), tak 
si svoju dobrovoľnícku činnosť môžete preklopiť na prax/stáž. 
 
Musím si dať odsúhlasiť svoje miesto praxe/stáže? 
Nie, miesto praxe/stáže si nemusíte dať odsúhlasovať vyučujúcej. Iba v prípade pochybností ju 
kontaktujte.  
 
 
LEGISLATÍVNE ZABEZPEČENIE PRAXE/STÁŽE 
Podľa čoho sa riadi vykonávanie praxe/stáže? 
Vykonanie a realizovanie praxe sa riadi vnútorným predpisom Microsoft Word - VP_odborne staze 

FSEV UK_draft v1[97].docx (uniba.sk) a jeho dodatkom Microsoft Word - VP_odborne staze_dodatok 

1.docx (uniba.sk). 

Kde nájdem potrebnú Príloha č. 1 k Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku.? 
Prílohu nájdete na Predpisy FSEV (uniba.sk) v sekcii Predpisy FSEV pod názvom „Príloha - Príloha č. 1 
k Protokolu o študijnom pláne študenta v akademickom roku“. Prílohe je dostupná v slovenskom 
priloha_1_staze_SK_verzia.docx (live.com) a anglickom jazyku priloha_1_staze_EN_verzia.docx 
(live.com). 
 
Aké údaje vypĺňam v Prílohe? 
Vypĺňate všetky údaje o sebe, škole a inštitúcii. Prílohu podpisujete. Garant stáže a vyučujúca potom 
Prílohu podpisujú tiež. 
 
Do kedy mám odovzdať podpísanú Prílohu? 
Všetky potrebné dokumenty na absolvovanie predmetu odovzdáte ako zadanie cez Moodle do 
dátumu, ktorý je stanovený počas skúškového obdobia. 
 
Kto má prvý podpísať Prílohu? 
Poradie podpisu je neurčené. Ak však dávate podpísať Prílohu, musia byť všetky údaje vyplnené. 
 
Kto na fakulte podpisuje Prílohu? 
Prílohu podpisuje vyučujúca predmetu. Vyplnenú a Vami podpísanú Prílohu (a prípadne aj podpísanú 
prijímajúcou organizáciou) pošlite vyučujúcej mailom s predmetom správy- „príloha k Protokolu 
o študijnom pláne“. Následne vám ju vyučujúca podpíše a pošle naspäť. 
 
Kedy Prílohu vyučujúca podpíše? 
Na sprocesovanie Prílohy je potrebných niekoľko dní. 
 
Prílohu som poslal/a vyučujúcej, ale doteraz som nedostala odpoveď, či Prílohu podpísala. Čo mám 
robiť? 
Kontaktujte vyučujúcu mailom a vypýtajte si podpísanú Prílohu. 
 
Vyučujúca odmietla podpísať zmluvu, lebo uvedený dátum začatia praxe/stáže je skôr ako dátumy 
podpisov zainteresovaných strán. Čo teraz? 
Musíte Prílohu upraviť a dať podpísať nanovo všetkým zainteresovaným stranám. 
 
Potrebujem Prílohu v papierovej forme, nielen naskenovanú verziu. Čo teraz? 
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Pošlite Prílohu na podateľňu (alebo ju osobne doručte) v počte kusov 3. Jeden zostáva na fakulte, 
jeden odovzdáte inštitúcii a jeden kus je pre vás. 
 
Potrebujem Prílohu po anglicky, pretože môj mentor/ka je anglicky hovoriaci/a, alebo oficiálnym 
jazykom inštitúcie je angličtina. 
Príloha je k dispozícii aj v angličtine. Nájdete ju na stránke Predpisy FSEV (uniba.sk) v sekcii Predpisy 
FSEV pod názvom „Annex - Annex No. 1 to the Protocol on the student´s study plan in the academic 
year“. 
 
Prijímajúca organizácia nechce podpísať Prílohu a majú k nej pripomienky. Čo teraz? 
Pošlite vyučujúcej emailom konkrétne pripomienky, ktoré majú, konkrétne ku ktorým častiam. 
Spýtajte sa ich, či sa pripomienky môžu zapracovať alebo ako nakladať s týmito pripomienkami. 
Upravenú Prílohu prepošle vyučujúca pani dekanke. Po dekankinom vyjadrení vám vyučujúca pošle 
upravenú Prílohu. 
 
Prijímajúca organizácia nechce podpísať Prílohu. Majú svoju štandardizovanú zmluvu. Čo teraz? 
Vypýtajte si ich zmluvu a pošlite ju vyučujúcej mailom, ktorá ju preposiela pani dekanke na 
schválenie. Po jej súhlase môžete ich zmluvu použiť. 
 
Musím najskôr odovzdať Prílohu do Moodlu a až potom môžem praxovať? 
Nie, môžete začať aj praxovať/stážovať bez toho, aby podpísaná Príloha bola nahratá do zadania v 
Moodli. Príloha však musí byť podpísaná všetkými zainteresovanými stranami pred začatím 
praxe/stáže. 
 
HODNOTENIE A SPLNENIE PODMIENOK PREDMETU 
Kedy splním podmienky predmetu? 
Aby ste splnili podmienky predmetu, musíte splniť splnené tri zadania- podpísanú Prílohu, potvrdenie 
počtu hodín absolvovanej praxe/stáže od mentora/ky a hodnotenie praxe/stáže vo forme videa. 
 
Aké hodnotenie má mentor/ka vypracovať? 
Pre mentora/ku máme pripravený list, kde jej ďakujeme za to, že u neho/nej môžete 
praxovať/stážovať a zároveň ho/ju žiadame o potvrdenie počtu absolvovaných hodín praxe/stáže. 
Potvrdenie pracovisko vydá na hlavičkovom papieri, uvedené je tam meno mentora/ky (príp. aj inej 
zodpovednej osoby) a jeho/jej pozícia, informácie o študentovi/ke (meno, ročník, stupeň, program, 
ústav, fakulta, univerzita), a samozrejme aj podpis mentora/ky.  
Podporujeme študentov/ky, aby si vypýtali od mentora/ky finálneho hodnotenie praxe vo forme 
feedbacku. Takéto hodnotenie je dôležité pre kariérny rast a profesionálny rozvoj študenta/ky, ale 
nie je podmienkou absolvovania predmetu. 
 
Komu môj/a mentor/ka dáva potvrdenie o počte absolvovaných hodín praxe/stáže? 
Mentor/ka odovzdá potvrdenie vám . Tento dokument naskenujete a odovzdáte ho ako zadanie do 
Moodlu do stanoveného dátumu. 
 
Aké má byť video hodnotenia praxe? 
Kritériá videa sú uvedené v Moodli. Video vkladáte do zadania do Moodlu do stanoveného dátumu. 
 
Do kedy mám odovzdať všetky zadania (podpísanú Prílohu, potvrdenie od mentora/ky, video)? 
Termín je stanovený v skúškovom období. Na začiatku semestra vám tento dátum odkomunikuje 
vyučujúca a nájdete ho aj v Moodli v konkrétnom zadaní ako termín odovzdania. 
 
Ako sa hodnotia zadania (podpísaná zmluva, hodnotenie mentora/ky, video)? 
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Zadania sa hodnotia na základe vopred stanovených kritérií. Tieto kritériá nájdete v informačnom 
liste, sylabe a v Moodli. 
 
Absolvovala som viac hodín praxe, ako som plánovala. Môžem si zvyšné hodiny nejako uplatniť? 
Navyše hodiny sa dajú uplatniť len v magisterskom stupni štúdia. Môžete si tieto hodiny uplatniť 
v ďalšom semestri na povinne voliteľnom predmete Odborná prax. Kontaktujte vyučujúcu, či spĺňate 
podmienky.  
 
Kedy budem vedieť, že som podmienky absolvovania predmetu splnil/a? 
Po stanovenom dátume odovzdania zadaní ich bude vyučujúca hodnotiť. Spracovanie hodnotení 
môže trvať aj niekoľko týždňov, najneskôr do konca skúškového obdobia. 
 
Kde nájdem výslednú známku z predmetu? 
Hodnotenia budú zverejnené v AISe.  
 
Čo ak nesplním počty hodín praxe/stáže? 
Počty hodín praxe/stáže musíte splniť, inak nesplníte podmienku pre absolvovanie predmetu. 
 
Čo ak nesplním podmienky absolvovania predmetu? 
Bakalársky stupeň- V bakalárskom stupni je predmet povinný, teda predmet ste povinný absolvovať 
a musíte si ustrážiť splnenie podmienok praxe. 
Magisterský stupeň- V magisterskom stupni je predmet povinne voliteľný, predmet si teda môžete 
opakovane zapísať v ďalšom akademickom roku. Alebo ho prípadne vymeniť za iný, povinne voliteľný 
predmet, prvé dva týždne po zápisu.  


