
Obchodné meno: 
Sidlo: 
IČO: 
DiČ: 
Zriadená: 

Zmluva o vykonani odbornej praxe 

Mestskä nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. 
Bernolákavá 4, 953 34 Zlaté Moravce 
17 SJ (JO IJ -
202 1,,- "'I Q(. 

osoba oprávnená. konať: 
(dalej vysielajúca organizácia) 

a 

Obchodné meno: 
Sidlo: 
lCD: 
OIC: 
registrá.cia: 

zastúpená: 

bankove spojenie: 
Č. účtu: 
(ďalej školiteľ) 

a 

MUDr. Galbavý Jozef 
Dátum nar.: 

Nemocnice a polikl iniky, a.s. 
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 
36641260 
2022063186 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd.: Sa. vložka Č . 5671/B 
Ing. Darina Hoghová, predseda predstavenstva 
JUDr. Mário Keleti, člen predstavenstva v zast. Ing. Darina 
Hoghová na základe Plnej moci zo dňa 28.02.2013 

Bydlisko: Mankovce 158. 95191 
Povolanie: lekár 
Účel praxe: predatestačná príprava - špecializácia v odbore anesteziol6gia a intenzívna 
medícfna 
(ďalej zamestnanec) 

uzatvárajú podra § 269 ods. 2 zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskoršich 
predpisov (ďalej len .Obchodný zákonník") túto 

zmluvu o vykonani odbornej praxe 
(dalej len "zmluva") 

Článok I 
Cier odbornej praxe 

1. Zamestnanec vysielajúcej organizácie MUDr. Jozef Galbavý, bytom 
Mankovce Č . 158, 951 91 (ďalej len ..zamestnanec") vykonáva u vysielajúcej organizácie 
prácu v zaradení lekár. Vysielajúca organizácia má záujem o umožnenie odbornej praxe 
v rámci predatestačnej prípravy zamestnanca na OAIM oddelení školitera, s čím školiter 
súhlasi. 

2. Absolvovanim odbornej praxe si zamestnanec rozšíri vedomosti a zručnosti získané 
štúdiom a odbornou zdravotníckou praxou. 

3. Zamestnanec bude vykonávať odbornú prax na pracovisku Nemocnice a polikliniky, a.s. 
Všeobecná nemocnica žiar nad Hronom, Sládkovičova 11 , 965 37 ~iar nad Hronom na 
OAIM oddelení, pod vedením MUDr. Ladislava Kukolíka, primára oddelenia. 



4. Počas vykonávania odbornej praxe zostáva zamestnanec naďalej v pracovnoprávnom 
vzťahu s vysielajúcou organizáciou; ~koliterovi z daného pracovnoprávneho vzt"ahu 
nevyplývajú žiadne záväzky alebo iné právne povinnosti. 

Článok II 
Podmienky vykonévania odbornej praxe 

1. Vysielajúca a ~koliaca organizácia sa zaväzuje zabezpečiť , aby: 
a} zamestnanec dodržiaval prevádzkový režim objektu zdravotníckeho zariadenia 

~kolitera, všetky interné predpisy vzťahujúce sa na pracovisko uvedené v čt I tejto 
zmluvy a všetky vieobecne záväzné právne p<edpisy. 

b) sa zamestnanec riadil pri vykonávani odbornej praxe pokynmi zodpovedného 
zamestnanca pracoviska uvedeného v čl. I tejto zmluvy, a prIpadne aj pokynmi 
ďal~ich ocborn. spôsobilých osôb, 

c} zamestnanec vykonával odbornú prax riadne, zodpovedne a s odbornou 
starostlivosťou . 

d) si zamestnanec počinal tak, aby nedo~lo k škodäm na majetku a zdravi 
zamestnancov školitera a/alebo jeho pacientov, 

e) zamestnanec zachovával mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach , o ktorých sa pri 
výkone odbornej praxe dozvie, najmä/nie však výlučne zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach týkajúcich sa zdravotného stavu pacientov školiteľa, údajov 
vyplývajúciCh z ich zdravotnej dokumentácie, tieto informácie 
nerozširovať, nesprístupňovať treUm osobám akýmkorvek spôsobom a nepoužiť ich 
ani pre vlastnú potrebu alebo pre účely tretej osoby, inak zodpovedajú za škodu, 
ktorá v tejto súvislosti vznikne, 

f) školiter umožní vyKonal' odbornú prax bezodplatne. 
g) vtetky mzdové náležitosti, stravné, ubytovanie počas absolvovania praxe hradl 

vysielajúci subjekt, 
h) školiace pracovisko zabezpečí vykonanie odbornej praxe na zaklade plánu odbornej 

praxe špecializačnej prípravy, ktorY predloži primárovi oddelenia pri nástupe praxe 
zamestnanec vysielajúceho subjektu 

Článok III 
Zodpovednosť za škodu 

1. Za škodu na majetkU spôsobenú zamestnancom pri výkone odbornej praxe alebo 
v priamej súvislosti s ním zodpovedá voči školiterovi vysielajúca organizácia. 

2. Za škodu na zdravi pacientov zodpovedá školiteľ ako prevádzkovater zdravotnickeho 
zariadenia. Ak škoda na zdravi pacienta bola spôsobená pri výkone odbornej praxe 
alebo v priamej súvislosti s ňou zamestnancom, má školiter právo regresu voči 
vysielajúcej organizácii. Zodpovednosť zamestnanca za škodu podľa Zákonníka prace 
lým nie je dotknutá. 

3. Za škodu spôsobenú zamestnancovi na zdraví alebo majetku zodpovedá vysielajúca 
organizácia podľa Zákonnika práce. 

Článok IV 
Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určilú, a Io s účinnosťou od 03.06.2013 do 07.06.2013 
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1. Dohoda zaniká 

Článok V 
Skončenie dohody 

a) odstúpením školiaceho pracoviska, 
b) odstúpením vysielajúceho subjektu, 
c) odstúpenlm zamestnanca, 
d) zánikom školiaceho pracoviska alebo vysielajúceho subjektu, 
e) smrťou zamestnanca, 
f) dohodou účastníkov. 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

2. Meniť túto zmluvu je možné len na základe súhlasu oboch zmluvných stran formou 
písomného dodatku. 

3. Táto zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom účinnosť 

nadobúda padra článku V. tejto zmluvy. 
4. Tato zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá 

zmluvná strana. 
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

I/Iastnoručne podpísali. 

V Zlatých Moravciach, dňaJ.ftjJJ l5 

lti , 
. .. . . . . .. I ..........•.......•. • .• • •••• 0 •• 

vy lájúci subjekt 
Mests>\1l nernocnlCJI 

F '')f MUDr Rudolfa Ko,o.;a. DrSc 
'<ecncläk·-, - , ~ QS-\ 1~ ll~\ť' r, !oravce 

V Žiari nad Hronom, dňa 25.05.2013 

"I .. / školia~~'iskO 
Ing. Darina Hoghová 

í~ernocn;ce J P0lik1lniky, ~~dseda predstavenstva 
.l.ahraafllC><a "6 82! UB f,r.rtislava ~ 

V~eoDecn.1 nernOO1"'..<I 

SI"""'W,~~~ ~56!~ :~"" H:~~.,.~,.,:.""., """ 
JUDr. Mário Keleti 
člen predstavenstva v zast. 
Ing. Darina Hoghová 
na základe Plnej moci zo 
dňa 28.02.2013 

Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s prevádzkovým režimom 
objektu zdravotníckeho zariadenia školiteľa a s internými predpismi platnými na pracovisku 
uvedenom v čl. I tejto zmluvy a že bude dodržiavať bezpečnostné predpisy a predpisy PO 
v zmysle platnych právnych predpisov 

zamestnanec 

3 


