
Obchodné meno: 
Sidlo: 
leO: 
OIC : 
Zriadená: 

Zmluva o vykonaní odbornej praxe 

Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. :filf-r~1 
Bemolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce 
4lj~ 60 l, 

Jol "", gt 'I> 
osoba oprávnená konať : H1CJlltL 
(ďalej vysielajúca organizácia) 

a 

Obchodné meno: 
Sidi o: 
leO: 
OIC: 
registrácia: 

zastúpená: 

bankove spoJenie. 
Č . účtu : 
(dalej školiteľ) 

a 

MUDr. Galbavý Jozef 
Dátum 
Bydlisko 
Povolanie: lekar 

Nemocnice a polikliniky, a.5. 
Zahradnicka 46. 821 08 Bratislava 
36 641260 
2022063186 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
odd.: Sa. vložka (;. 56711B 
Ing. Darina Hoghová , predseda predstavenstva 
JUDr. Mário Keleti, člen predstavenstva v zast Ing. Darina 
Hoghová na základe Plnej moci zo dňa 28.02.2013 

Účel praxe: predatestačná príprava - špecial izácia v odbore anesteziológia a intenzívna 
medicína 
(ďalej zamestnanec) 

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zák. Č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len .. Obchodný zákonnik~) túto 

zmluvu o vykonani odbornej praxe 
(ďalej len .. zmluva') 

Článok I 
Cier odbornej praxe 

1. Zamestnanec vysielajúcej organizacie MUDr. Jozef Galbavý, bytom 
Mankovce é. 158, 951 91 (ďalej len "zamestnanec") vykonáva u vysielajúcej organizácie 
pracu v zaradení lekar. Vysielajúca organizácia má záujem o umožnenie odbornej praxe 
v rámci predatestačnej pripravy zamestnanca na OAIM oddeleni školiteľa . s čim školiter 
súhlasi. 

2. Absolvovaním odbornej praxe si zamestnanec rozširi vedomosti a zručnost i získané 
štúdiom a odbornou zdravotníckou praxou. 

3. Zamestnanec bude vykonávať odbornu prax na pracovisku : 
a) Nemocnice a polikliniky, a.5. Všeobecné nemocnica Ziar nad Hronom. Sládkovičova 11 , 
965 37 l iar nad Hronom na OAIM oddelení. pod vedením MUDr. Ladislava KukoJíka , 
primára oddelenia. 



4. Počas vykonávania odbornej praxe zostáva zamestnanec naďalej v pracovnoprávnom 
vzťahu s vysielajúcou organizáciou: školitel'ovi z daneho pracovnoprávneho vzťahu 

nevyplývajú žiadne zaväzky alebo ine právne povinnosti . 

Článok 11 
Podmienky vykonávania odbornej praxe 

1. Vysielajúca a školiaca organizácia sa zaväzuje zabezpečiL aby: 
a) zamestnanec dodržiaval prevádzkovy režim objektu zdravotníckeho zariadenia 

školitel'a, všetky interné predpisy vzťahujúce sa na pracovisko uvedené v čl. I tejto 
zmluvy a všetky všeobecne záväzné právne predpisy, 

b) sa zamestnanec riadil pri vykonávani odbornej praxe pokynmi zodpovedného 
zamestnanca pracoviska uvedeného v čl. I tejto zmluvy, a prípadne aj pokynmi 
ďalšieh odborne spôsobilych osôb, 

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

d) si zamestnanec počina I tak, aby nedošlo k škodám na majetku a zdraví 
zamestnancov školiteľa a/alebo jeho pacientov, 

e) zamestnanec zachovával mlčanlivost" o všetkych skutočnostiach. o ktor)'ch sa pri 
vykone 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 , nesprlstupňovať tretím osobám akýmkorvek spôsobom a nepoužit' ich 
ani pre vlastnú potrebu alebo pre účely tretej osoby, inak zodpovedajú za škodu, 
ktorá v tejto súvislosti vznikne, 

f) školiter umožni vykonať odbornú prax bezodplatne. 
g) všetky mzdové naležitostl, stravné. ubytovanie počas absolvovania praxe hradí 

vysielajúci subjekt, 
hl školiace pracovisko zabezpeči vykonanie odbornej praxe na základe pianu odbornej 

praxe špecializačnej prípravy, ktorý predloží 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 školiteľovi vysielajúca organizácia. 

2. Za škodu na zdravi pacientov zodpovedá školiteľ ako prevádzkovateľ zdravotníckeho 
zariadenia. Ak škoda na zdravi pacienta bola spôsobena pri vykone odbornej praxe 
alebo v priamej súvislosti s ňou zamestnancom , má školiteľ právo regresu voči 

vysielajúcej organizácii . Zodpovednosť zamestnanca za škodu pod ra Zákonníka práce 
tým nie je dotknutá. 

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

Článok IV 
Doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to s učinnosťou od 29.07.2013 do 31 .07.2013 
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1. Dohoda zaniká: 

Članok v 
Skončenie dohody 

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

Članok VI 
Záverečné ustanovenia 

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

2. Menit' túto zmluvu je možné len na zaklade súhlasu oboch zmluvných strán formou 
písomného dodatku. 

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

nadobúda podľa článku V. tejto zmluvy. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, Z ktorých po jednom obdrži každá 

zmluvná strana. 
5. Zmluvné strany sí tuto zmluvu preč ítali , jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

vlastnoručne podpísali. 

V Zlatych Moravciach, dňa . g 'I .to;S 

vysie wei 'subjekt 

~ 

V Zia" nad Hronom, dňa 08.07 2013 

l . 
Šk~li~~~ 'P;~ " " 
Ing. Darina Hoghová 
predseda predstavenstva 

Ji.j"~;:··~;;;i~·K~lN·,,·,,· 
člen predstavenstva v zast. 
Ing . Darina Hoghová 
na základe Plnej moci zo 
dňa 28.02.2013 

Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznamený s prevádzkovým režimom 
objektu zdravotnfckeho zariadenia školiteľa a s internými predpismi platnými na pracovisku 
uvedenom v čl. I tejto zmluvy a že bude dodržiavat" bezpečnostné predpisy a predpisy PO 
v zmysle platných pravnych predpisov 

zamestnanec 
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