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Zmluva o praktickej výučbe
uzatvorená v zmysle ustanovenia§ 51 zákona č.

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Čl.

1.

Zmluvné strany

Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre
sídlo :

Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

štatutárny orgán:

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc„ rektor

v zastúpení :

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan

IČO:

00157716

DIČ:

2021246590

DIČ DPH:

SK 2021246590

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

ďalej 11FSVaZ UKF"

a

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Sídlo:

Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce

Štatutárny orgán:

MUDr. Nina Horniaková

IČO:

17336 015

DIČ:

202 105 9106

ďalej 11zdravotnícke zariadenie"

Čl.
1.

II.

Účel a predmet zmluvy

Zmluva o praktickej výučbe sa uzatvára za účelom zvýšenia odbornosti, upevňovania

teoretických vedomostí a získavania praktických zručností študentov FSVaZ UKF v študijnom odbore
Ošetrovateľstvo v zdravotníckom zariadení.

2.

Predmetom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy a pôsobnosť účastníkov zmluvy s cieľom

zabezpečiť zo strany poskytovateľa všetky personálne, organizačné
podmienky a predpoklady realizácie praktickej výučby študentov UKF.

a materiálno - technické

Čl. III. Termín, rozsah, miesto a obsah plnenia zmluvy
1.

Praktická výučba študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF (ďalej len FSVaZ) sa

bude zabezpečovať v priebehu akademického roka 2015/2016, a to v termíne od 15. OS. 2016 do
31. 08. 2016.
2.

Miestom uskutočňovania odbornej praxe študentov je zdravotnícke zariadenie.

3.

Meno študenta: Silvia Latiková

4.
Prax bude realizovaná v rozsahu 270 vyučovacích hodín praktickej výučby v predmete súvislá
odborná prax
študent pracuje pod dohľadom sestry a zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
3.
o pacientov. V časovom harmonograme sa prispôsobí organizácii práce u poskytovateľa praxe a
zoznámi sa s dokumentáciou a evidenciou pacientov/klientov. Vypracuje dokumentáciu predpísanú
poskytovateľom praxe.
4.
Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu študentov a počtu absolvovaných hodín praxe, ktorú
študent absolvuje počas doby účinnosti tejto zmluvy.
S.
Poskytovateľ si v prípadoch hodných osobitného zreteľa vyhradzuje právo odmietnuť
zaradenie študenta do konkrétnej formy činnosti poskytovateľa, najmä v prípade, ak by mohla
prítomnosť študenta ohroziť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, život alebo zdravie
pacienta.

Čl. IV. Zdravotná starostlivosť a podmienky realizácie odbornej praxe
1.

študent UKF v Nitre sa zúčastňuje na poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č.

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o zdravotnej
starostlivosti) v rozsahu nevyhnutnom pre odbornú prax v zmysle platných učebných osnov
študijného odboru pod vedením zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.
2.

Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje:

a)

umožniť študentovi a pedagógom FSVaZ vstup na výučbové pracovisko poskytovateľa, na

ktorom bude realizovaná praktická výučba,
b)

zabezpečiť vyhovujúce priestory na prezliekanie študentov, miesto na uloženie osobných vecí

a hygienické zariadenia,
c)

prostredníctvom zodpovedných zamestnancov:
ca)

poučiť študenta o všeobecných zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a

protipožiarnych opatreniach v súvislosti s praktickou výučbou
cb)

zabezpečiť požadovaný spôsob odborného vedenia študenta počas odbornej praxe

primerane jej cieľom a úlohám,
cc)

oboznámiť študenta o jeho povinnostiach, a to najmä o povinnosti dodržiavať

všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na zdravotnícke zariadenie a vnútorné predpisy
zdravotníckeho zariadenia (pracovný poriadok, atď.), o povinnosti zodpovedne a iniciatívne sa
zapájať do plnenia odborných úloh, o zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí pri vykonávaní odbornej

praxe alebo v priamej súvislosti s ňou. Za škodu (krádež), ktorá vznikne študentovi pri výkone
odbornej praxe zodpovedá zdravotnícke zariadenie.
3.

FSVaZ sa zaväzuje:

a)

pripraviť praktickú výučbu po obsahovej stránke,

b)

poučiť študenta o povinnosti dodržiavať organizačný, pracovný, resp. prevádzkový poriadok

a pravidlá povinnej hygieny,
c)

oboznámiť študenta o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a písomne zaviazať študentov k

dodržiavaniu mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom odbornej
praxe v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti)§ 80, ods. 2.

Čl. V. Zodpovednosť za škodu
1.

Táto zmluva upravuje postup, akým zmluvné strany riešia následky škody (ujmy, ktorá

vznikne nezávisle od vôle zmluvných strán pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s odbornou pomocou
podľa tejto zmluvy) najmä:
a)

v majetkovej sfére účastníkov (podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka),

b)

na veciach odložených zamestnancami účastníkov vrátane študentov (podľa ustanovenia §

193 Zákonníka práce),
c)

na zdraví pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (podľa zákona o

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákona o zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 420
a nasl. Občianskeho zákonníka, najmä§ 421a Občianskeho zákonníka).
2.

Každý študent je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie

počas praktickej výučby v zdravotníckom zariadení.
3.

Pri úprave občianskoprávnej zodpovednosti vychádzajú účastníci dohody z predpokladu

solidarity (ustanovenie § 438 Občianskeho zákonníka), ktorá je daná ich spoločnou účasťou v rámci
poskytovania služieb

zdravotnej starostlivosti pacientom

zdravotníckeho

zariadenia podľa

osobitných predpisov.
4.

Zodpovednosť účastníkov dohody vzniká predovšetkým na základe nasledujúcich právnych

vzťahov:
a)

voči sebe navzájom podľa ustanovení Občianskeho zákonníka vrátane regresnej povinnosti

podľa ustanovenia§ 439 Občianskeho zákonníka,
b)

voči vlastným zamestnancom podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,

c)

voči tretím osobám /najmä pacientom/ podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona o

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákona o zdravotnej starostlivosti.
S.

Za škodu spôsobenú na majetku zmluvnej strany zodpovedá druhá zmluvná strana podľa

ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak ju spôsobili konkrétne zistené
fyzické osoby v právnom vzťahu k zodpovednému subjektu. Regresné nároky voči škodcovi uplatní
zodpovedný subjekt následne po uspokojení nárokov poškodeného podľa príslušných ustanovení
Zákonníka práce.

6.

Práva a povinnosti účastníkov dohody zo zodpovednosti za prípadné škody, ktoré nie sú

upravené v tejto dohode, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. Vl.
Náklady odbornej praxe
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné záväzky budú zabezpečené bezodplatne.

Čl. VII.
Riešenie sporov
1.
Pri riešení prípadných kompetenčných sporov vzniknutých počas praxe študentov sú
rozhodujúce okolnosti skutkového stavu, ktorý bol príčinou vzniku konfliktnej situácie v rámci
súčinnosti oboch subjektov.
2.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory prednostne dohodou.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2.

Zmeny dohodnutých podmienok budú realizované vo forme písomných a číslovaných

dodatkov.
3.
Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá. Pred uplynutím času na ktorý bola
uzavretá: a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu s dvojmesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení
výpovede.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve
4.
vyhotovenia.
s.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a tá
predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté
v tejto dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s jej obsahom, túto
dohodu podpísali.

V Nitre, dňa ....

1.l�.t./[..........

za FSVaZ UKF v Nitre

V Zlatých Moravciach, dňa 10. 03. 2016

MUDr. Nina Horniaková
poverená vedením ZZ

