
Zmluva o praktickej výučbe 

uzatvorena mra § 35 ods 1 písm. c) zál<ona č. 131/2002 z. z . o vysotj'ch školách a o zmene a doplnenl niektor)>ch z~onov v znenl nesl<oraicl1 
predpisov (ďalej len ,.zákon o vš·), zákona e. 57712004 Z. z. o rozsahu zdravotnej &larostlivosti uhrádzanej 111 základe verejného zdravotného 

poistenia a o úhradách za služby suvisiaoe s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení úkona č. 720/2004 Z. z . a§ 51 7.ákona č. 4011964 z. 
z. Občianskeho zákonnlka v znenf ne!lkor!fch predpisov (dalej len „zmluva") 

tlhokl. 
Zmluvné strany 

1. NAzov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tmava 
Sldlo: Nam. J . Herdu č.2, 917 01 Tmava 
Zastúpel\6: Dr. h. r::. doc. Ing. Jozef Matuš, CSc . rektor 
IČO: 360 711913 
IČ DPH: $1<2021365861 
Bankové sp.: štátna pokladnica 
tfslo uetu: 700007193518180 
(dalej len .11nlverzJta0

) 

a 

2. Ptizov: Mfttskt netnoenk:a Prof. lllUDt'. Rudolfa 
Korca,~-. Zlaf* Moravce 

Sidi o: Bemolékova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
V zastúpenl: 
IČO: 
lc!DPH: 

JUOr. Ing. MaJ1ln Cimráll- poverený vedenlm 
17338015 

Bankové spojenie: 
Čfslo úttui 
(ďalej ten ..z.dravotnlcko zariadenie' ) 
{spoločne aj ako .zmluvné strany') 

~t•nokll. 
Predmet a účel zmlt,1vy 

1. Zmluva sa uzatvára za účelom zvrienia odbomo51i, upevl'lovania 
leoretJckých vedomosti a zlslcav•nia praklk:kýr::h uuenoati 
~tudentov univerzity v študijnom odbore fyZlote111pia. 

2. Predmetom zmlull)' je beZodplatné zabezpečenie odbornej letnej 
praxe pte študentov univerzity v študijnom odbore fyzioterapia 
v zdravotnfcltom zariadení. 

Clinok III. 
Termin, miesto, rozsah• obsah plnenla zmluvy 

Odborná letná prax f.tudentoV univerzity sa bude zabezpečovať 
v z0ravolnldtom zariadení v meslaood1 Mjj 2014 - August 2014 
v rozsahu 140 hodln pre študemov 1. 1 2. rotnlk.1 tludijného 
odboru a programu fyzjotenpla. 

2 . Študent univerzíty pltomne po!iada zdravotnfdte zariadenie 
o vykonanie odbornej letnej praxe s uveden9m mena. priezviska, 
adresy 11valého bydlisb, telefónneho eisla, l'OČl'lfka §lúdia. tennlnu 
odbornej praxe a oddelet'lia, 111 ktorom m6 odbomú prax 
absol~ať. Zdravotnlcke zariadenie pri rozhodovaní o 1110!nosti 
&tudenta absolYOVať Odbomu letnú prax, prihliada na al/Oje 
kapacitné mo!.nosti. 

3 . Študent u niverzity vykonáva svoju odbomU letl!V pra• pod 
dohfadom zodpovednej osoby. ktooJ urči zxfravotn lcke zariadenie. 

Cltnok rv. 
Práva a povtnnoetl zmluvných str6n 

1. Zdravotnlcb zariadenie sa zavlmje; 
a. umožnit' &tudentom uni~rzitY vstup na výučbové pracovisko 

zdravotnlckello zariadenia. na ktolOm bude realizovaná odborné 
letná prax študentov univerzity; 

b. zabezpe6if ttudenlom uniYerzity vyhovujuee priestory na ich 
prezfiel<anie, hygienické a sociálne zariadenia: 

r::. urbf zodpovedných zamestnancov, ktorY budu dohliadať na 
výkon odbornej letnej praxe študentov univerzity; 

d. zabezpečiť po!adovan'f spOeob odborného vedenia študentov 
počas odbornej lelnej praxe ptimerane jaj cieľom a ulohé.m; 

e. obowmil' ltuctentov Uf1ivefzity o ich povinnostiach, a to najmä 
o povinnosti dodrtiavať \ieobecne záväzné právne predpisy 
V?!'ahuJUc:e sa na z.dravotnlcke zariadenie a vniit()(né predpisy 
zdravotnlr::keho zariadenia, o povinnosti zodpovedne 
a iniciatfvne sa zap.ájaf do plnenia odborných úloh, 
o zodpoVednosti za Ak.odu, ktMí 'f>Osobla pri ~one odbornej 
letnej praxe alebo v p,;amej •úvislosti a f\ou. Zdravotnlcke 
zariadenie zOd.povedé za škodu. ktora vznikne ~tudenlom pr1 
výkone ich odbornej letnej praxe v zdravotnickom zariadenl. 

z. Univerzita ••z.avizuje: 
a. prtpravit' odbomú letnu prax1)0 obsahovej stränke, 

VTrnaveálla 
Unŕve;·:~:·, ., •. „. ;· .. ,.„:. :: :. 

. ·. 
;lkJ? 

Dr. h.c. doc. Ing. Jozef Matill, CSc. 
unfverzlta 

. ... 

b. poučiť $bJdentov univerzity o povinnosti dodržiavať vnútorné 
predpisy zdravotnlckeho zariadenia; 

c. ot>Oznämif átuoentov o povinn06ti dodržiavať mlčanlivosť 
v vnysle § 110 zákona č. 578120°'4 Z. z.. o poskytovateľoch 
zdravotnej alarostliVo&li. zdravotníckych pracovnlkoch. 
stavovských organizáciách v .tdravotnictve a o vnMe a doplnenl 
niektQfých úkonov v znení neskofilch predpisov, 
o skutočnostiach, o ktorýoh s. dozvedell v súvislosti s vykonom 
odbornej praxe v zdravotnlr::kom zariadení a v sulade so 
zäkonom č. 428/2002 z. z.. o ochrane osobnych údajov v znenl 
neskorSlch pn!dpisov. 

Člinolt v. 
Zodpovednost' za tlkodu 

1. Táto zmluva upr.11vuje postup, ktorým zmluvné strany riešia 
následky škody (ujmy). ktora vznil\ne nezávisle od vôle zmluvných 
strán pri ich spoločnej činnosU súvisiacej s predmetom zmluvy 
najmll: 
a. na ~ zmluvnych strán (poôl'a príslušných ustanovenl 

Občianskeho z.ákonnllta). 
b. na veciach Odlotenýr::h (podľa prisJu~ných ustanovenl 
Občianskeho zákonníka}, 

r::. na zdraví zamestnancov zmluvnych strán spôsobených 
pracovným Orazom alebo Chorobou z povolania (podla§ 195 a 
nasl . Zákonníka prace) na zdra11f 11\Jdentov spósobenýdl 
unn:om (podra usatnovenla § 195 a nasl. Zákonnlka práoe a 
zákona č. 12<112006 Z. z. o l>ezpeálosti a ochrane zdravia pri 
práci v znenf neskorilr::h predpisov), 

d. na zdravl pacientov v súvislosti s poskytovanim zdravotnej 
staro&tlivosll (podfa zákooa č. 578/200<1 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti. zdravotníckych prar::ovnlkoch, 
stavovakýr::h organidciéch 11 Zdravotnlctve a o vnene a doplnení 
niektofých zákonov v znenl neskortlc:h predpisov). 

2. ZOC!povednosľ zmluvn)ích slJän vzniká predovtetkým na základe 
nasteóujljcich prévnych YZl'ahoV: 
a. voči sebe navzájom podľa prlsJu!ných ustanovenl Občianskeho 

zékonnlka, 
b. voči vlastným zamestnancom podfa Zäkonnlka práce, 
r::. voči treUm stranám podfa prlstušných ustanovení Obäanskeho 

zákonnllca. 
3. Za tkodu na zdraví pacientov zoópovedA zdrav01nlcke zariadenie. 

V prlpade. že lkOda na zdravi pacienta bole spôsobené v rámci 
odbornej letnej praxe. za lkodu na zdravl pacientov zodpovedaju 
.zamestnaná zdra't'Olnlckeho uriadenia a ltudentt univemty 
spoločne a nerozdielne s !)01!6adnutlm na mieru účasti na 
spósobenf vzniknutej tkody. 

4. Práva a povinnosti zmluvných vltán zo zodpovednosti za lkody, 
kkri nie sli upravené v tejto zmluve &a riadia prlslušnými právnymi 
predpismi. 

Clénok Vl. 
~verečné ustanovenia 

1 . Zdravotnlcke zariadefl ie: 
a. poskytuje priestory, materiálno-techf'lieké vybavenie, 
b . zabezpeč;.ije liaky, Zdravotnlcke pom6cky a iný zdravotnlcky 

materiál, k1Dlý suvlsl s poskytovanim zdravotnej starostlivosti 
pacientom. 

2. Zmluva sa uza!Vära na dobu urCitu t.j. do skoočenla odborriej letnej 
praxe študentov univernty. 

3. Vypovedať túto zmluvu be:z: udania dôvodu môte ka!dá zo 
zmluvných strán s 1 m~Cnou Výpovednou lehotou, kttlrä začne 
plynťrt' prvým dl'lom kalendérneho mesiaca nasledujúceho po 
dOOJčenl výpovede. 

4. Vieiky z.meny a dopln«y k tejto zmluve musia byt' vyhotovené 
plsomne, vo fonne dodatkov podplsaných štatulámymi dstupcami 
zmluvných striln . 

5. Tilto zmluvil mt Atyri vyhotovenia. každé zo zmluvných strán 
ob<lrtf po dve vyhotovenia. 

6. Zm111V1 nadobúda Jllab'IOSf a Učinnost' dllorn podpisu oboma 
zmluvnými stranami. 

7. Zmluvné strany ll)'hlasuj~. !.e tato UTiluva vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu ~ru. pri jej podpise nekonali v omyte, ani v tiesni a ani za 
nápadne nevýhodnyr::h podmienok. 

V Zlatých Moravciach dlla J. /. C ~&1ťá nemocnica 

P;ot. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc . 
~ . 9!'\3 '.'~ Zl::ilé Moravce 

JU r. Ing. Martl Clmrtk 
zdnavotnlcke zariadenie 


