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Číslo FZ 148 SOP a PP 2014 

DOHODA 
O SÚVISLEJ ODBORNEJ PRAXI A PRÁZDNINOVEJ PRAXI 

uzatvorená podľa ustanovenia § S 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona NR SR č. 5 7 6/2004 Z.z .. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Článok l 

Účastníci dohody 

1. Mestskí nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce, Bernolákova 4, 
953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpený riaditeľom J.w.~r„ .L~/f„.lf~.~[lf.9!. „~Jlf.P-_~'./. (CJ 

IČO .~.JJ..~('J~·rbq;~„ .„ . „ . „ . 
Číslo účtu : .QJ.JJ. / .. „ . „ „ .f.1„. „ „ „ „ „ „. 

2. Fakult. zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univcnity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, 
Sládkovičova 21 , 97 4 05 Banská Bystrica 
Zastúpená dekankou: doc. PhDr. Beátou Frčovou, PhD., MPH 
IČO: 0016 53 61 
Číslo účtu : SK 838180000000700019848 

Článok II 
Predmet a účel dohody 

1 . Predmdom tejto dohody je stanovenie podmienok súčinnosti pri organizovaní a realizovaní dohody v zmysle 

ustanovení zákona na NR SR č. 57 6/2004 Z.z. o zdravotnej stclf'ostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdrcJVotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov /d'alej len v zmysle zákona 

NR SR č. s 7 6/2004 Z .z./ 

2. Účelom tejto dohody je stanovenie podmienok konkrétnej realizác~ súvislej odbornej praxe a prázdninovej 

praxe / d'alej len SOP a PP /študentov denného bakalárskeho štúdia Falculty zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici v zdravotníckom zariadení . 

3. Predmetom dohody je súvislá odborná prax a prázdninová prax študentov študijného odboru laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Zoznam študentov tvorí prllohu č . 1 tejto dohody. Prílohy sú 

nedeliteľnou súčasťou tejto dohody. 



Člínok III 
Výučbové precovislco 

1 . Výučbové pracovísko je pracovisko, na ktorom sa realizuje SOP a PP študentov podľa profilu študijného 
odboru laboratórne vyšetrovacíe metócfy v zdravotníctve. 

Článok IV 
Súvislá odborní prax a prízdninoví prax 

1. Predmetom je SOP a PP študentov Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so 
sídlom v Banskej Bystrici /d'alej len FZ SZU/ v študijnom odbore laboratórne vyšetrova<::ie: me:tócfy v 
zdravotníctve. 

2 . Zabezpečovanie SOP a PP sa realizuje: 
zamestnancami zdravotníckeho zariadenia, ktorí sa pri jej realizácii riadia náplňou pr.áce, ktorá vychádza 
z náplne študijného predmetu a tvorí prílohu č. 2 tejto dohody. 

3 . Rozsah je praxe je 8 hodín denne pre študentov (1 hod. = 60 min.) 

Článok V 
Zdruotní sterostlivcm a podmienky re.liácie súvislej odbornej prue a prízdninovq praxe 

1. Študenti FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti podľa zákona NR SR č. 5 7 6/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
v rozsahu nevyhnutnom pre SOP a· PP v zmysle platných učebných osnov študijného odboru laboratórne: 
vyšetrovacie mdódy v zdravotníctve. 

2. Zdravotnícke zariadenie Sl zavizuje: 

a) umožnif študentom FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vstup na pracovisko výučbového 
zariadenia, na ktorom bude realizovaná SOP a PP / 

b) zabezpečiť vyhovujúce priestory na prezliekanie študentov a vyhovujúce hy9ienické zariadenia, 
c) v spolupráci s referentom OBP a PO zdravotníckeho zariadenia poučiť študentov o všeobecných 

zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnych opatreniach v súvislosti s výkonom 
SOP a PP. 

3. FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici sa uvi%uje: 
a) pripraviť SOP a PP po obsahovej stránke, 
b) zabezpečiť, aby študenti dodržiavali organizačný, pracovný, resp. prevádzkový poriadok a pravidlá 

povinnej hygieny, 

c) oboznámif študentov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa do7.Vedeli 
v súvislosti s výkonom SOP a PP v zdravotníckom zariadení. 



Čl. Vl 
Zodpovednosť .ze škodu 

1 . Dohoda upravuje postup, akým účastníci dohody riešia následky škody najmä: 
a) v majetkove; sfére účastníkov/ správcov majetku štátu v zmysle zákona 278/1993 Z.z. o správe maíetku 

štátu v zne11í neskorších predpisov/, 
b) na vecíach odložených zamestnancami účastníkov vrátane študentov/ ustanovenia § 193 Zákonníka 

práce/, 
c) na zdraví zamestnancov účastníkov dohody spôsobených pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 

/ustanovenie § 195 a nasl. Zákonníka práce/, na zdraví študentov spôsobených urazom /ustanovenie 
§ 21 4 Zákonníka pt áce Ít 

d) na zdraví pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podla ustanovenia Zákona č. 
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov/ ustanovenie§ 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka, najmä § 4·21 al Občianskeho zákonníka. 

2. Pri uprave občianskoprávnej zodpovednosti v.ychádzajú účastníci dohody z predpokladu solidarity 
(ustanovenie § 43 8 Občianskeho zákonníka), ktorá je daná ich spoločnou účasťou 11 rámci poskytovania 
služieb zdravotnej starostlivosti pacientom zdravotníckeho zariadenia podľa osobitných predpisov. 

3. Zodpovednosť účastníkov dohody vzniká predovšetkým na základe nasledujúcich priivnych vzťahov: 
a) voči sebe navzájom podľa ustanovení Občianskeho z-ákonníka vrátane regresnej povinnosti podľa 
ustanovenia § 4 3 9 Občianskeho zákonníka, 
b) voči vlastným zamestnancom podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce, 
c) voči študentom FZ SZU v Bratislave so sídlom v Baoskej Bystrici podľa § 214 Zákonníka práce, 
.d) voči tretím osobám/ najmä pacientom/ podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č. 

5 76/2004Z.t. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisqv. 

4. Za škodu na zdraví pacientov zodpovedajú účastníci dohody spoločne a nerozdielne/§ 438 OZ / 
s príhliadnutím na mieru účasti na spôsobení vzniknutej škody. 

5. Za škodu spôsobenú na majetku -účastníka dohody zodpovedá druhý účastník dohody / § 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníkw' il to .aj v prípade, ak ju spôsobili konkrétne zistené fyzické os-oby v právnom vzťahu 
k zodpovednému subjektu. Re~resné nároky voči škodcovi uplatní zodpovedný subjekt následne po 
uspokojení nárokov poškodeného podľa príslušných ustanovení Zákonn.íka práce. 

6. Škodu spôsobenú fyzickým osobám na veciach odložených alebo na zdraví uspokojí jeho Zdmestnávateľ 
/študentovi FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskeí Bys~rici /podľa ustanovení Zákonníka práce a 
Občianskeho zákonníka. Regresný nárok voči spoluzodpovednému účastníkovi sa uplatní podľa ustanovenia 
§ 4 3 9 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak mieru účasti druhého učastníka nemožno objektívne zistiť, 
podlelaiú sa na jej náhrade obaja účastníci rovným dielom. 

7. P,áva a povinností účastníkov dohody zo zodpovednosti za prípadné škody, ktoré nie sú upravené v tejto 
dohode, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



Čl. VII 
N•kl1dy 

1 . Vzhladom na predmet a charakter tejto dohody s prihliadnutím na postavenie účastníkov dohody 
sa náklady na SOP a PP a podiely na výnosoch zo zdravotných poisfovni vzájomne neuplatňujú. 

2 . Zdravotnícke zariadenie : 
- poskytuje priestory, materiálne a technické vybavenie, 
- zabezpečt.lje lieky, zdravotnícke pomôcky a iný zdravotnícky materiál, ktorý súvisí s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti pacientom. 

3. FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: 
- zabezpečuje študentom ochranné pracovné prostriedky, 
- zabezpečuje, aby študenti boli pred nástupom na SOP a PP zaočkovaní proti hepatitíde B. 

Čl. VIII 
Riešenie sporov 

1. Pri riešení prípadných kompetenčných sporov vzniknutých počas SOP a PP sú rozhodujúce okolnosti 
skutkového stavu, ktorý bol príčinou vzniku konfliktovej situácie v rámci súčinnosti oboch subjektov. 

2. Spory riešia podla vecnej príslušnosti predmetu sporu riaditeľ zdravotníckeho zariadenia a dekanka FZ SZU 
v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. 

Čl. IX 
Závcrcčni ust1novenia 

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody. 

2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Zmeny dohodnutých podmienok budú realizované dohodami vo forme pisomných a číslovaných dodatkov, 
ktoré podliehajú schvaľovaciemu režimu podľa bodov vyššie uvedených. 

4. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie . 

V Banskej Bystrici, dňa 11 . 04 . 2014 

~ .......... .. .... .. .... .... ..... ...... ................ .... . 
riaditeľ zdravotníckeho zariadenia 

Sl•„n•ki tdravoln1cka univt11ila Bralitlnt 
fakulla zdr a11otnictva 

Stadko~1eow1 21 
,...e_ 06~11ti lly.irict 
( -1""'"\ 3. nt 

...... •.••• ... . -,J .. . . ... ............... ... ..• . ....•. 

dekanka 
FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 



Náplň práce súvislej odbornej a prázdninovej praxe pre študentov prvého 
ročníka odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. 

Študenti odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v letnom semestri nadobudli na 
predmetoch Klinická biochémia a Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii vedomosti 
a zručnosti, na základe ktorých by na súvislej odbornej praxi mali zvládnuť a mali by sa 
z.amerať na: 

1. Prijem materiálu laboratórnym pracoviskom aj s lokálnym pohľadom pracoviska na 
problematiku odberov a transportu materiálu do laboratória. Vyplňovanie žiadanky na 
laboratórne vyšetrenia a nezhody, ktoré musí v tejto časti práce laboratórium riešiť. 
Mali by si prakticky vyskúšať všetky činnosti predanalytickej fázy laboratórneho 
pracoviska. 

2. V analytickej fáze by sa mali venovať rutinnému i statimovému vyšetreniu rutinných 
biochemických parametrov fotometrickými metódami, turbidimetrickými metódami, 
vrátane nefelometrických metód. Problematika kalibrácie metód, sledovania a 
hodnotenie kvality práce v tejto časti analytiky. Ideálne by sa mali zoznámiť aj s 
automatizáciou rutinnej analytiky, prípravou biochemických automatických 
analyzátorov, vrátane z.a.vedenia metód. Tiež by sa mali oboznámiť so systémom 
údržby prístrojov aj s problematikou sledovania kvality ich práce. 

3. Mali by mať možnosť z.oznámiť sa s využitím elektroforetických metód pri 
frakcionácii bielkovín so zreteľom na dôkaz paraproteinémií, podľa možnosti aj s 
typizáciou a kvantitatívnym stanovením paraproteínov. 

4. Mali by sa zoznámiť s problematikou analytiky močov, spôsobom akým sa 
zabezpečuje v danom zdravotníckom zariadení odber močov jednorazových i 
zbieraných, ako sa analyzujú moče fyzikálne, chemicky i mikroskopicky. 

Náplň práce vypracoval MUDr. Drahúslav Gábor, vyučujúci predmetov Klinická biochémia 
a Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii. 



SLOVENSKÁ ZORA VOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 
~len IMAP. Sve'lovej organizácie medicínskych akadémii 

FAKULTA ZORA VOTNÍCTVA 
Sládkovičova 21 

974 05 Banská Bystríca 

SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX a PRÁZDNINOVÁ PRAX 

Zdrav. zariadenie: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Kore.a, DrSc. 
Zlaté Moravce, 
Bernolákova 4 
95301 Zlaté Moravce 

Študijný odbor: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

Akademický rok: 2013/2014 

Ročník: 1. 

Zoznam študentov: 

Meno a priezvisko Dátum narodenia Bydlisko 

1. Michaela Lukáčová 

2. Eva štetková 


