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Formulár príkladov dobrej praxe  a)   

 
     

Názov projektu 

Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 
 

Názov operačného programu 

Ľudské zdroje 

 

Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu 

OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-09; ITMS2014+: 312081BVX5  

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 

8 REACT-EU, 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s 

pandémiou COVID 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a 

odolného oživenia hospodárstva 
 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie SR. 
 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – 

ddmmrrrr)  

1.12.2021 – 31.12.2023 
 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku) 

2 051 741,48  
 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-

mail, webová stránka) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

Špitálska 8, 812 67 Bratislava  

Slovenská republika 

www.upsvr.gov.sk  

Ing. Nikola Plachá 

02/20444876 

nikola.placha@upsvr.gov.sk 
 

 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Hlavným cieľom NP “Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie”(ďalej len “NP 

OP”) je podporiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca a 

psychológia s odbornou praxou tak, aby boli študenti pripravení na trh práce a výkon povolania 

po ukončení štúdia. 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

 zamestnanci v sociálnych službách a v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately  

 poskytovatelia sociálnych služieb 

http://www.upsvr.gov.sk/
mailto:nikola.placha@upsvr.gov.sk
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 pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy 

 subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ich 

zamestnanci 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

1. Ciele 

Cieľom projektu je aktívne prepojenia študijného odboru sociálna práca a psychológia s praxou 

a trhom práce a celospoločenský dopad v podobe zjednotenia štandardov pre výkon odbornej 

praxe študentov sociálnej práce a psychológie. Cieľ bude dosiahnutý v spolupráci s VŠ a 

univerzitami prostredníctvom vytvorenia a pilotného overenia praxových pracovísk zriadených 

vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny a vo vybraných 

pracoviskách úradov PSVR v rámci celého územia SR, kde bude prebiehať realizácia 

nepedagogickej odbornej praxe pre študentov sociálnej práce a psychológie.  

 

Prax bude prebiehať podľa odborných príručiek pre výkon odbornej praxe a podmienok výkonu 

odbornej praxe, ktoré okrem iného stanovia obsahové zameranie, rozsah, ako aj jednotlivé oblasti 

odbornej praxe pre študentov pod vedením mentorov - zamestnancov praxových pracovísk. 

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 

Hlavná aktivita projektu: Zefektívnenie podmienok výkonu odbornej praxe za účelom 

poskytovania pomoci osobám ohrozeným sociálnym vylúčením  
Aktivita bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich podaktivít: 

Podaktivita 1 – Vypracovanie odbornej príručky pre výkon odbornej praxe študentov sociálnej 

práce a odbornej príručky pre výkon odbornej praxe študentov psychológie 

Podaktivita 2 – Výkon odbornej praxe študentov sociálnej práce a psychológie 

Podaktivita 3 – Evaluácia podmienok výkonu odbornej praxe 
 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity 

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a 

bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-

2020) pre Operačný program Ľudské zdroje. Publicita a informovanosť bude mať charakter 

podpornej aktivity a bude realizovaná v rámci ostatných priamych výdavkov národného projektu. 

Výstupy Podaktivity 1:  

Dokument 1:  „Odborná príručka pre výkon odbornej praxe študentov a podmienky výkonu 

odbornej praxe pre študentov sociálnej práce“  

Dokument 2: „Odborná príručka pre výkon odbornej praxe študentov a podmienky výkonu 

odbornej praxe pre študentov psychológie“  

 

 


