
Na základe memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci1, 

Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove vyplýva pre 

zariadenia nasledovné:  

 

POSTUP REALIZÁCIE MEMORANDA  

 

1. Zariadenie nahlási MPSVR SR potrebu zapojenia študentov, vrátane stručnej informácie o ich predpokladanom počte a spôsobe zapojenia na emailovú 

adresu odbkrman@employment.gov.sk. V prípade akútnej potreby je možné využiť tel. kontakt +421 908 757 583. 

 

2. Na základe nahlásenia potreby MPSVR SR zabezpečí prepojenie zariadenia s príslušnou vzdelávacou inštitúciou.  

 

3. Oslovená vzdelávacia inštitúcia si dohodne ďalšiu spoluprácu so zariadením.  

 

4. 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. 

h)  

5. Zariadenie zašle MPSVR SR a príslušnej vzdelávacej inštitúcii informáciu o ukončení činnosti študenta a stručné zhodnotenie spolupráce so študentom na 

emailovú adresu odbkrman@employment.gov.sk. 

 

Upozornenie:  

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; t. j. v časti zariadenia, kde sa karanténa nevykonáva  študenti pôsobiť MÔŽU 

                                                           
1 ktorej členmi sú: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave, Teologická fakulta v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku) 
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