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Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotnfctve 

uzatvárajú zmluvu o zabezpečeni odbornej praxe študentov. 

l. Š:koliteľ sa zaväzuje zabezpetiť odbornú prax Uudema TRNAVSKEJ UNIVERZITY, Fakulta zdtavotnicrva 
a sociálnej práce, Katedra teo~ických discipJfn a LVM v zdravotnlctve; 
na pracovisku: _.~; .. t.f!?/!.!rlr.?,l:,!:·:!!"·. ~Qj.~4.P. .... 

pod vedenfm: !l.ť~. : ~~.~-r .. If:9.~~.~.~t:, .. !(ť..k/:((tl//o./ ~ 
v termlne: od ..... _.11·_.I::.,.{~LL. do ....... 1!f..!:.: .. ~.~~? v celkovom rozsahu 60 bodin (t.j. IO pracovnýeh dni , denne 

6 hoden). 

2. Organizácia určí zamestnanca, ktorý bude zodpovedať za priebeh praxe študenta. Po skončeni praxe tento 
zamestnanec potvrdi splnenie požiadaviek odbornej praxe. 

3. Šmdent sa po dobu praxe riadi podľa pokynov urteneho zodpovedného zamestnanca. Zaväzuje sa dodttjavať 
všeobecne závllZDé právne normy uplatňoV8llé na školiacom pracovisku. Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedel pri výkone svoje odbornej praxe. 

4. Školiteľ zabezpeči inštruktat študenta v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . 

5. za škodu, ktorú by účastnik odbornej praxe spOsobil na školiacom pracovisku z titulu všeobecnej zodpovednosti za 
škodu v zmysle Občianskeho zákonnika, ponesie priamu zodpovednosť účastnik. 

6 . za prfpadnú ujmu na zdravi spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poCas 
odbornej praxe, ponesie priamu zodpovednosť školiteľ. 

7. za úraz, resp. chorobu z povolania, ktorý by úeastnlk utrpel počas trvania odbornej praxe, vykoná od!kodnenie 
školiteľ. 



8. ~oliter umožni vykonať odbomu zdrnotnlcku prax bezodplatne. 

9. Odbomá zdravotnIcka prax bude obojstranne bez nároku na odmenu. 

IO. ~koliteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak ú~astnlk odbomej zdravotnickej praxe poru~l podmienky tejto zmluvy. 
alebo nerešpektuje pokyny školiteľa súvisiace s výkonom odbornej z.dravotnickej praxe. 

ll . Akékoľvek zmeny obsahu alebo zmeny tejto zmluvy budu riešené fonnou plsomných dodatkov. Zmluvné str<ll1y 
môžu zmluvu vypovedať v pripade nemožnosti !lplnenia záv!Zkov. 

'.! .to /I v Trnave ............. .. ............ ................ . 

TRNAVSKA UNIVERZITA 
Fakulta zdr. otnlct\/.@ 

• aocl prác. O 

.1143 TRMA 

prof. RNDr. Vlad Ir B~ák, CSc. 
dekan 
Fakulta zdnvotnfctva a sociálnej práce TU 
Katedra teoreticlcých disciplin a L VM v zdravotnlctve 

i i I(c7!J;""IJ<Wf h·~ · ,lOI? v ..... .. ........................... , ................ ... .. 

Mitstská nemocnica 
Prof. MUDr. Rudolfa KO/ca, DrSc. 

8ernolátcava 4. 953 34 ZlaM Mora\lO'! 


