MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „memorandum“)
medzi:
1. Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
sídlo: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
IČO: 00681156
štatutárny orgán: Milan Krajniak, Bc., minister práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej len „MPSVR SR“)
a
2. Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci, o.z.
sídlo: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 37846591
štatutárny orgán: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., predseda
a
3. Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
sídlo: Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
zastúpenou: prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., dekan fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
4. Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove
sídlo: Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov
zastúpenou: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
5. Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sídlo: Šrobárova 2, 040 59 Košice
zastúpenou: prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
6. Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,n.o.
sídlo: Nám. 1 mája 1. P.O. Box 104; 810 00 Bratislava
zastúpenou: Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., rektor
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
7. Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
sídlo: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
zastúpenou: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., dekan fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)

a
8. Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku
sídlo: Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
zastúpenou: PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
9. Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
sídlo: Kraskova 1, 949 74 Nitra
zastúpenou: doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
10. Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
sídlo: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
zastúpenou: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
11. Teologickou fakultou v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku)
sídlo: Hlavná 89, 041 21 Košice
zastúpenou: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
združenými v Asociácii vzdelávateľov v sociálnej práci, o. z.
a
12. Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
sídlo: Račianska 59, 813 34 Bratislava
zastúpenou: doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
a
13. Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove
sídlo: Masarykova 15, 080 01 Prešov
zastúpenou: doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., dekan fakulty
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“)
(ďalej spolu len „strany memoranda“)

Preambula
1. Memorandum je prejavom vôle strán memoranda spolupracovať pri zmierňovaní dopadov
nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID-19
v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(ďalej len „zariadenia“).

2. Na tvorbe memoranda významne participovala Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci,
o.z., ktorá združuje univerzity a vysoké školy vzdelávajúce v odbore sociálna práca.
Článok 1
Oblasť vzájomnej spolupráce
1. Strany memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorej účelom je poskytovanie
pomoci a podpory klientom/-tkám (ďalej len „klient“) zariadení prostredníctvom
študentov/-tiek (ďalej len „študent“) akreditovaného študijného odboru sociálna práca na
dobrovoľnej báze.
Článok 2
Podmienky a priebeh spolupráce
1. Každá vzdelávacia inštitúcia osloví študentov, ktorí budú pripravení v prípade potreby na
dobrovoľnej báze pôsobiť v zariadeniach a vytvorí databázu týchto študentov, ktorá sa
bude priebežne meniť a dopĺňať.
2. Vzdelávacie inštitúcie elektronicky zašlú informáciu MPSVR SR o disponibilných
počtoch študentov a ich regionálnej dostupnosti.
3. Zariadenie nahlási MPSVR SR potrebu zapojenia študentov, vrátane stručnej informácie
o ich predpokladanom počte a spôsobe zapojenia.
4. MPSVR SR zašle príslušnej vzdelávacej inštitúcii potrebné informácie podľa bodu 3 tohto
článku.
5. Príslušná vzdelávacia inštitúcia na základe informácií poskytnutých MPSVR SR podľa
bodu 4 tohto článku, nadviaže komunikáciu s príslušným zariadením a v rámci svojich
možností zabezpečí študentov.
6. Vzdelávacia inštitúcia zabezpečí písomné informovanie študenta:
a) o charaktere aktivít, ktoré bude vykonávať v zariadení,
b) o povinnosti absolvovať školenie BOZP v rámci zariadenia,
c) o povinnosti preukázania negatívneho výsledku na ochorenie COVID-19 alebo
povinnosti absolvovať testovanie antigénovým testom v zariadení,
d) o možnom riziku nakazenia ochorením COVID-19,
e) o povinnosti dodržiavať štandardy ochrany osobných údajov a mlčanlivosť
o osobných záležitostiach a súkromí klientov zariadení.
7. Činnosť študentov v príslušnom zariadení bude realizovaná:
a) za dodržiavania prísnych hygienických opatrení zo strany študenta a zariadenia,
b) výhradne v priestoroch, ktoré nie sú určené na vykonávanie karantény.
8. Zariadenie zabezpečí bezplatne pre študentov:
a) ochranné, pracovné pomôcky,
b) krátku praktickú inštruktáž o dodržiavaní pracovných postupov eliminujúcich mieru
prenosu COVID-19,
c) poskytnutie stravy (zodpovedajúcej časti dňa vykonávaných aktivít),

d) testovanie antigénovým testom pred začatím vykonávania aktivít študentom, priebežne
podľa potreby a pri ukončení vykonávania aktivít v zariadení,
e) krátku inštruktáž o zariadení,
f) školenie BOZP,
g) poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie.
9. Činnosť študentov v príslušnom zariadení bude vykonávaná bez nároku na odmenu. Po
splnení podmienok vymedzených konkrétnou vzdelávacou inštitúciou môže táto inštitúcia
uznať činnosť študentov za odbornú prax študentov, ktorá bude v súlade s akreditačnými
kritériami, minimálnymi štandardmi odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca
a opisom študijného odboru sociálna práca v sústave študijných odborov.
10. Zariadenie bude činnosť študentov koordinovať s príslušnou vzdelávacou inštitúciou.
11. Zariadenie zašle MPSVR SR a príslušnej vzdelávacej inštitúcii informáciu o ukončení
činnosti študenta a stručné zhodnotenie spolupráce so študentom.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.

Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zúčastnenými stranami
memoranda a účinnosť v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v
znení neskorších predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv.

2.

Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania mimoriadnej situácie v
súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyhlásenej
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 zo dňa 11.3.2020.

3.

Memorandum je možné meniť a dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov
prijatými a podpísanými všetkými stranami tohto memoranda.

4.

Memorandum je vyhotovené v štrnástich rovnopisoch, pričom MPSVR SR obdrží dve
vyhotovenia, Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci jedno vyhotovenie a vzdelávacie
inštitúcie obdržia po jednom vyhotovení.

5.

Strany memoranda zhodne vyhlasujú, že sa na tomto memorande dohodli dobrovoľne, že
prejav ich vôle je slobodný, vážny a znenie tohto memoranda je v plnom súlade s ich
prejavenou vôľou, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
V Bratislave, dňa.....................
Za MPSVR SR:
...................................................................
Bc. Milan Krajniak
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V ..................................., dňa.....................
Za Asociáciu vzdelávateľov v sociálnej práci:
.......................................................................
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., predseda
V .............................., dňa...........................
Za Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:
.............................................................................
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., dekan fakulty

V .............................., dňa...........................
Za Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove:
.............................................................................
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka fakulty
V .............................., dňa...........................
Za Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
.............................................................................
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka fakulty
V .............................., dňa...........................
Za Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.:
.............................................................................
Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., rektor
V .............................., dňa...........................
Za Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
.............................................................................
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., dekan fakulty

V .............................., dňa...........................
Za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku:
.............................................................................
PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan fakulty
V .............................., dňa...........................
Za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
.............................................................................
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan fakulty
V .............................., dňa...........................
Za Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave:
.............................................................................
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan fakulty
V .............................., dňa...........................
Za Teologickú fakultu v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku):
.............................................................................
doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan fakulty
V .............................., dňa...........................
Za Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave:
.............................................................................
doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka fakulty
V .............................., dňa...........................
Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu (Prešovská univerzita v Prešove):
.............................................................................
doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., dekan fakulty

