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I.

Predmet dohody

Predmetom dohody | i priebežná odborná prax študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku, študujúcich v odbore sociálna práca, ktorá bude zabezpečená
vpriebehu akademického roka 2014/2015 od 15.4,2015 do 30.6.2015 vpriestoroch Obecného
úradu Predmier a Zariadenia opatrovateľskej shd&y Predmier.

II. Cieľ praxe
ČSeľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických, ale hlavne praktických
poznatkov a vedomostí zo sociálnej práce a s Äou súvisiacej agendy na pracovisku, v súlade so
študijným programom sociálnej prá«e.
-

III. Druh pracovnej činnosti a dĺžka odbornej praxe
Študent bude počas odbornej praxe pozorovať prácu pracovníkov zariadenia sociálnych služieb
a vykonávať činnosti súvisiace so sociálnou prácou pod odborným dozorom povereného
pracovníka. Rozsah odbornej praxe: bakalársky, magisterský študijný program 4 hod./ týždenne
(spolu 40 hodín) za semester v dennej forme, externá forma 16 hod./semester.

IV.

Zabezpečenie podmienok pre realizáciu odbornej praxe

4.1 Povinnosti organizácie:
a)
zabezpečiť odbornú prax pre študentov v požadovanom rozsahu,
b)
poveriť organizovaním a dozorom nad odbornou praxou vlastného pracovníka,
c)
poskytnúť študentom primerané pracovné podmienky,
d)
v deň nástupu na odbornú prax oboznámiť študentov s povinnosťou zachovávať
mlčanlivosť v súlade s etickým kódexom sociálneho pracovníka,
e)
na záver odbornej praxe písomne zhodnotiť študentov,
f)
umožniť poverenému pracovníkovi školy vykonať kontrolu priebehu odbornej praxe,
g)
Obec Predmier v prípade nerešpektovania pokynov pracovníkov zariadenia zo strany
študentov si vyhradzuje právo predčasne ukončiť prax študenta,
h)
o dôvodoch predčasného ukončenia praxe študenta budú pracovníci Obce Predmier
informovať zástupcov Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Povinnosti školy:
a)
Dekan PF KU poveruje kontrolou priebehu odbornej praxe podľa učebných osnov doc.
PhDr. Irenu Kamanovú, PhD. koordinátorku odbornej praxe na Katedre sociálnej práce, PF KU.
||
poučiť študentov o podmienkach vykonávania praxe a požiadavkách na prácu, ktorú budú
vykonávať počas praxe,
©)
i ^ ^ M i ť študentov, že údaje získané o klientoch a o organizácii môžu použiť iba na
vyučovacie účely,
d)
upozorniť študentov ba 'IPiý IliÉ ISSť dodržiavať etický kódex sociálneho pracovníka,
e)
pracovné hodnotenie študentov z odbornej praxe využiť ako podklad pre záverečné
hodnotenie študenta v predmete odborná prax,
f)
oboznámiť študenta s právami, povinnosťami a ustanoveniami o zodpovednosti za škodu,
g)
počas výkonu odbornej praxe študentom ostáva ich právne postavenie študenta vysokej
Ikúly 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,
Hj
odborná prax študenta nie je a nebude považovaná za pracovný alebo iný obdobný pomer
podľa ustanovení Zákonníka práce a Obec Predmier nebude ani študentovi a ani PF KU
zodpovedať ako zamestnávateľ. IZariadenie sociálnych služieb nezodpovedá študentovi za
prípadnú škodu, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia alebo inú ujmu, vzniknutú počas
vykonávania odbornej praxe.
4.3 Povinnosti študenta:
a)
dodržiavať etický kódex sociálneho pracovníka,
b)
dodržiavať pracovný režim na pracovisku odbornej praxe a plniť povinnosti vyplývajúce
z obsahovej náplne odbornej praxe,
c)
rešpektovať pokyny kompetentných pracovníkov organizácie, ktorí budú zabezpečovať
a kontrolovať odbornú prax,

d)
vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu,
e)
počas odbornej praxe nosiť primerané oblečenie podľa požiadaviek, či charakteru
pracoviska,
f)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
g)
študenti priamo zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia pri vykonávaní odbornej praxe
alebo v priamej súvislosti s ňou,
h)
dodržiavať právne predpisy, vzťahujúce sa na príslušnú inštitúciu (pracovný poriadok
zariadenia, štandardy služieb a i.).

V. Záverečné ustanovenia
1.
Dohoda je podpísaná v dobrej viere v zmysle Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.
Zmeny a doplnky dohody možno vykonať písomným dodatkom na základe vzájomnej
dohody obidvoch účastníkov dohody.
2.

Náklady spojené so stravovaním a ubytovaním si hradia študenti sami.

3.
V prípade spôsobenia osobnej škody a úrazu znáša študent následky na vlastnú
zodpovednosť.
4.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť je obmedzená na obdobie
poskytnutia praktickej výučby.
5.
Strany dohody uzatvárajú dohodu slobodne, vážne, bez tiesne a vyhlasujú, že
obsah tejto dohody je pre nich určitý a zrozumiteľný.
6.
Dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch (2 x Katolícka univerzita v
Ružomberku, 2 x Obec Predmier).
7.
Dohoda nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami
dohody.

V Predmieri, dňa 10.4.2015.

V Ružomberku, dňa
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