
DOHODA 
o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študmta Trnavská univerzita so 

sídlom v Trnave 

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
Sídlo: Univerzitné námestie č. 1 , 917 01 Trnava 
zastúpená: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan fakulty 
IČO: 318 25 249 
telefón: 033/59 39 444 
fax: 033/59 39 493 
e-mail: dekfzsp@truni.sk 

(ďalej len „ FZaSP TU ") 

a 

Názov: J;(f!Y.l./t!![lf.~&; ".!. ]{;~ .!!.~~!. : . .fiif.P.W:.1 .. ":.PR t ~ b-k ;ťo ;;, , 
Sídlo: ... J.~~'!i..~.1..i.0:.1..„.~1„ .. „?..~ .. f.f. .... ťf:.!.ľ.t:. .... ť!./!.'3.1.ť.'.!č 
Z.&túpeoá : „J.i!;1!...„„!6!!P. :.„!f!.~:!.t.~'.„~1.1:/.E.ť:.'t: .. „. „„ .... „.„„. 
IČO : ... „/Ý...f.~.~P./;(. .. „„„„ „ . „ . „ •. „ .... „ •.. „ .. „ .... . „ .„ .. 

(ďalej len „zdravotnícke zariadenie") 

a 

Meno a priezvisko študenta : Monika Milllerová 
Trvalé bydlis~ w 

Rodné číslo : ' 
-

(ďalej len „študent") 

ktorý svojim podpisom na tejto dohode potvrdzuje jeho pristúpenie k nej , v súvislosti s jeho 
právami a povillilosťami v dohode uvedenými 

podľa ust § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho dkonníka v mení neskorších 
predpiwv ( ďalej len „ Občiansky zákonník") a só~cicb všeobecne záväzných 
právnych predpisov túto 

DOHODU 
o Dbezpečení a vykonaní odbornej praxe 

študenta (ov) (ďalej len „dohoda") 

čl. 1. Predmet, účel a cieľ dohody 

1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie odbornej praxe študenta FZ.a.5P TU, uvedeného v záhlaví 
tejto dohody, v dennej forme štúdia, v študijnom programe Ošetrovateľstvo, v študijnom 



odbore Ošetrovateľstvo, vykonávanej na pracovisku zdravotrúckeho zariadenia podľa 
platného študijného programu fakulty FZaSP TU v akademickom roku 2013/14. 

2) Ciefom dohody je overovanie teoretických poznatkov študenta(ov) 1U FZaSP aich aplikácia 
v konkrétnych, praktických podmienkach zdravotníckeho zariadenia, za účelom dosiahnutia 
potrebnej úrovne a pripravenosti študenta( ov) na budúce povolanie v obla&i praktických 
vedomostí v študijnom programe Ošetrovateľstvo, pod dohľadom a odborným vedením 
odborných zdravotníckych pracovníkov z.dravotrúckeho zariaderúa . 

čl. II. Doba , na ktoní sa dohoda UlJltvára 

1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú 1. 7. 2014 do 31.82014 

2) Doba na ktoní sa dohoda uzatvára, je zhodná s dobou vykonávania odbornej praxe 
študenta uvedeného v z.áhlaví tejto dohody, s termínom začatia od: 1. 7.2014 a s temúnom 
ukončenia do: 31.7.2014 
Odborná prax študenta bude uskutočňovaná v riadnej pracovnej dobe pracoviska 
zdravotníckeho zariadenia v čase odY.:~;r/.f?lŕfdo ....... , v rozsahu 160 hodín/ za jeden 
semester, v akademickom roku 2013/14. 

čl. III. Cena plnenia 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu tejto zmluvy je bezodplatné. 

2) Zdravotnícke zariadenie umožní výkon odbornej praxe študenta bez nároku na odmenu. 

3) Študent bude vykonávať odbornú prax bez nároku na odmenu. 

čl. IV. Práva a povinnosti úbstníkov dohody 

J) Povinnosti zdravotníckeho zariadenia : 

Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť odbornú prax pre študenta(ov) FZaSPTIJ. 
b) poveriť organizovaním odbornej praxe svojho zamestnanca, ktorý poskytne študentovi 

odbornú pomoc a odborné vedenie počas odbornej praxe, 
c) pred nástupom na odbornú prax v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 124/2006 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zrozumiteľne a preukáz.ateľne oboznámiť každého študenta 
s potrebnými informáciami a pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
platnými pre pracoviská a priestory zdravotníckeho zariadenia, najmä informáciami podľa 
§ 7 ods. 6 písm. A) až c) zákona č. 124/2006 Z.z., toto oboznamovanie vykoná poverený 
zamestnanec pracoviska zdravotníckeho zariadenia, 

d) pred nástupom na odbornú prax v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požianlli v znení neskorších predpisov preukáz.ateľne školiť každého 
študenta v súlade s obsahom školenia o ochrane pred požiarmi podľa § 20 ods. 1 vyhlášky 
MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencil v znení neskorších predpisov, toto školenie 
vykoná poverený zamestnanec pracovíska zdravotníckeho zariadenia. 



e) pri nástupe na odbornú prax oboznámiť študenta s pracovným režimom pracoviska 
zdravottúckeho zariadenia, jeho zaradením pri vykonávaní odbornej praxe a úlohami 
z toho vyplývajúcimi, 

f) včas oboznámiť študenta s ďalšími nonnami, ktoré sú nevyhnutné pre výkon odbornej, 
praxe alebo prispievajú k plneniu cieľov odbornej praxe, 

g) vytvoriť študentovi primerané podmienky, v ktorých môže efektívne napÍňať ciele a účel 
praxe definované v tejto dohode, 

h) vytvoriť priestor pre efektívne využitie študentovho vedomostného a osobnostného 
potenciálu k napfňaniu cieľ ov pracoviska, 

i) zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania študenta k obsahu a priebehu odbornej 
praxe. 

2) Povinnosti študenta: 

a) riadiť sa pokynmi osoby oprávnenej riadiť činnosť pracoviska zdravotníckeho zariadenia 
(plne odborne spôsobilej) a prípadne aj pokynmi ďalších odborne spôsobilých osôb 
(pokiaľ k tomu budú ňou poverené), 

b) o priebehu predmetnej odbornej praxe viesť priebežne záznamy v Záznamníku kliriickej 
praxe. Záznamník klinickej praxe potvrdený zdravotníckym zariadením predložiť na 
FZaSPTU, 

c) rešpektovať a dodržiavať všetky nariadenia a predpisy platné pre zdravotnícke zariadenie 
a pre osoby zabezpečujúce jej činnosť, vrátane právnych predpisov a ostatných predpisov 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právnych predpisov ochrany pred 
požiarmi a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, s ktorými bol študent 
preukázateľne oboznámený, 

d) počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia vlastného, osôb vykonávajúcich 
činnosť v zdravotníckom zariadení, k poškodeniu alebo zničeniu majetku 
a k bezdôvodnému obohateniu; 
e) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone 
odbornej praxe v zdravotníckom zariadení (aj po skončení študentovej odbornej praxe) 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich túto povinnosť; 

f) po dobu vykonávania odbornej praxe byt' primerane oblečený, podľa požiadaviek, resp. 
charakteru pracoviska. 

Pri výkone odbornej praxe v zdravotníckom zariadení, na základe tejto dohôd, má študent 
právo: 

a) na vytvorenie takých podmienok pre výkon odbornej praxe zo strany zdravotníckeho 
z.a.riadenia i FZaSP TU, ktoré študentovi umožnia riadne splnenie jej účelu v zmysle čl. I. 
tejto dohody a platného študijného programu FZaSP TU, 

b) na taký priebeh odbornej praxe v zdravotníckom zariadení, ktorý bude rešpektovať aj 
ostatné práva študenta vyplývajúcemu z príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. (napr. § 70 ods. 2 zák. č. 131/2002 Z.z.) 

3) Povinnosti FZaSP TU: 

a) na predpraxovom seminári oboznámiť študentov s cieľom, účelom a ostatnými 
relevantnými skutočnosťami odbornej praxe, 

b) na predpraxovom seminári poučiť študenta o jeho povinnostiach, ktorými bude v priebehu 
výkonu odbornej praxe viazaný, 

c) na predpraxovom seminári v súlade s príslušnými učebnými osnovami v rámci platného 
študijného programu FZaSP TU zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť študentov 
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 



práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami 
bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, s existujúcim 
a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozerúm, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na 
zdraví, a s ochranou pred nimi, so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore 
a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie študentov, 
toto oboznamovanie vykoná poverený pedagogický zamestnanec FZaSP TU, 

d) v prípade potreby poskytnút" podporu a konzultáciu v možných krízových situáciách, ku 
ktorým môže dôj st' v priebehu praxe, 

e) využívat" skúsenosti študentov získané v priebehu odbornej praxe len pre potreby výučby 
a vedy. 

čl. V. Zodpovednosť za škodu 

1) Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vznik prípadných škôd sa riadia príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vo väzbe na druh a rozsah možnej škody na strane 
účastníkov dohody. 

2) Pri určení spôsobu a rozsahu náhrady i v ostatných otázkach zodpovednosti za škodu sa 
účastníci budú riadiť najmä ustanoveniami § 4 J 5 až § 450 Občianskeho zákonníka v platnom 
znení ako aj príslušnými ustanoveniami súvisiacich, všeobecne z.áväzných právnych 
predpisov upravujúcich uvedenú oblasť. 

Čl. VI. Ostatné dojednania 

1) Počas výkonu predmetnej odbornej praxe študentovi(om) ostáva ich právne postavenie 
študenta vysokej školy nezmenené, a to aj v oblasti ich poistenia {zdravotného, 
nemocenského, dôchodkového, a pod.), v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, a tiež v prípade úrazu i vo všetkých ostatných prípadoch, nakoľko táto odborná 
prax je podľa zákona o vysokých školách v platnom znení a schváleného študijného 
programu, súčasťou ich vysokoškolského štúdia. 

2) Náklady na ubytovanie, cestovné a stravné, ktoré vzniknú študentovi v súvislosti 
s výkonom odbornej praxe v zdravotníckom zariadení si študent hradí sám. 

3) Účastníci tejto dohody sa zaväzujú v súlade s úst. § 67 ods. 1 písm. d) a ods. 6 cit. 
Paragrafu zákona č. 131 /2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov viesť, plniť si povinnosti a zabezpečovať realizáciou 
dokladu o štúdiu - záznamník klinickej praxe. Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje umožniť 
na vyžiadanie FZ a SP TU v písomnej forme overenie súladu priebehu praxe vykazovanej 
v záznamníku klinickej praxe s dokumentáciou vedenou zdravotníckym zariadením. 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 

1) Táto dohoda sa uzatvára v súlade s príslušnými úst. Občianskeho zákonníka, zákona č. 
13112002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a súvisiaci všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2) Právne vzťahy zmluvných touto dohodou bližšie neupravené sa riadia právnymi 
predpismi, uvedenými v ods. 1 tohto článku dohody. 

3) Prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť dohodou na zák.lade vzájomného 
rokovania. 



--

4) V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto dohody je alebo sa stane neplatným či 
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto dohody, ktoré zostávajú platné 
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade ·zaväzujú dodatkom k tejto dohode nahradiť 
neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného. Do 
uzavretia takého dodatku platí zodpovedaj úca právna úprava všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto dohody možno vykonať len písomne, vo 
fonnc dodatku(ov) k dohode. 

6) Zmluva j e vyhotovená vo dvoch ( 2 ) exemplároch, z ktorých každý účastník dohody 
obdrží po jednom ( 1) exemplári dohody. 

7) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneru neskorších predpisov , v spojení s §Sa 
zákona č. 21 112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informác1ám a o zmene a doplnenl 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vf!: .. ff.'?M.f.~.dňa ... .f.J::.?.~-..#.(~ v Trnave dna .......... ... .... .............. „ . 

Mestská nemocn1,::a 
Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 

........... H.~.„.~„~~ 
štatutárny orgán 

zdravotníckeho zariadenia 

v1~~~~:~ .. .... dňa .. . ~}.~ ... ~.~!.~ .. . 
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prof. MUDr . .Jarosla Slaný, CSc. 
dekan F?-aSP TlJ 

··-· - ---- ,_.„„„ ••• ..-, •• ; .• • •• :„„ . : : .:: „ .... „„ •• 

podpis študenta 


