
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, 
zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
vysokých školách"), a podľa iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 
Štatutárny orgán: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
Oprávnený rokovať 
o zmluvných podmienkach: PhDr. Iveta Matišáková, PhD., dekanka Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
IBAN: SK: _ l 
BIC: SPSRSKBA 

a 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

Fakultná nemocnica Trenčín 
Legionárska 28, 911 71 Trenčín 
00610470 
2021254631 
MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ 
Štátna pokladnica 
SK: ä 
SPSK5KBA 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany") 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „univerzita", resp. 
„TnUAD") bola zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z. ako Trenčianska univerzita v Trenčíne. 
Jej názov bol zmenený zákonom č. 209/2002 Z. z. na súčasný názov Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vrcholná vzdelávacia, vedecko
výskumná a technická ustanovizeň. Fakulta zdravotníctva je súčasťou univerzity (ďalej len 
„fakulta,,). Hlavným poslaním fakulty je šírenie vzdelanosti a rozvíjanie slobodného 
vedeckého bádania. Hlavnou úlohou fakulty pri napĺňaní poslania fakulty je poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania v nelekárskych zdravotníckych odboroch v L, II. a III. stupni, 
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tiež v rigoróznom štúdiu, tvorivé vedecké bádanie v základnom i aplikovanom výskume a 
ďalšia tvorivá činnosť, súvisiaca so zameraním a poslaním fakulty. 

Fakultná nemocnica Trenčín 
Fakultná nemocnica Trenčín (ďalej len „nemocnica" resp. „FN TN") je štátnou príspevkovou 
organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na základe 
Zriaďovacej listiny číslo 1970/1991-A/VIII-l zo dňa 14.06.1991 v znení Opatrenia 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1991 číslo 3909/1991-A, v 
znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Trenčín zo dňa 
08.12.1999 číslo 5244/1999-A,2617/1999-SLP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej 
listiny Nemocnice s poliklinikou Trenčín zo dňa 01.02.2006 číslo: 07855-2/2006-SP, v znení 
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou Trenčín zo dňa 
23.05.2006 číslo: 16396-2/2006 - SP, Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej 
nemocnice Trenčín zo dňa 16.12.2009 číslo: 21894-4/2009-OP (ďalej len „Zriaďovacia 
listina"). 

V súlade s uvedeným znením Zriaďovacej listiny, hlavným predmetom činnosti je 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ambulantnej zdravotnej starostlivosti -
špecializovanej, ústavnej starostlivosti (vrátane ústavnej pohotovostnej služby), úkonov 
jednodňovej starostlivosti, spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek, centrálneho 
príjmu, oddelenia liečebnej výživy a stravovania, biomedicínskeho výskumu v odbore 
vnútorné lekárstvo a spolupráce so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú 
stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane 
zabezpečenia univerzitných výučbových základní. 

Článok 2 
Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o spolupráci (ďalej len „zmluva") je postavenie, úprava 
vzájomných práv a povinností a pôsobnosť zmluvných strán najmä v oblasti výchovy a 
vzdelávania, vedy a výskumu, a inom zabezpečení v ostatných oblastiach a činnostiach 
vzájomnou informovanosťou, štrukturálnym prepojením a aktívnou proporčnou 
spoluprácou. Klinická prax (praktická výučba) študentov fakulty je riešená samostatným 
zmluvným vzťahom medzi univerzitou a nemocnicou. 

2. Účelom zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri materiálnom, personálnom 
a ostatnom zabezpečení výchovy a vzdelávania, vedy a výskumu a súvisiacich oblastiach 
a v ďalšej tvorivej činnosti, súvisiacej so zameraním a poslaním fakulty, resp. nemocnice. 

v 
Článok 3 

Manažérska komunikácia, informovanosť a hodnotenie spolupráce 

1. Vedenie fakulty a nemocnice sa stretne minimálne jedenkrát do roka na pracovnom 
rokovaní. 

2. Náplňou rokovania bude najmä hodnotenie spolupráce a j ej výsledkov za predchádzajúce 
obdobie, ako aj plán spolupráce na nasledujúce obdobie v obdobnej štruktúre. 

3. Vedenie nemocnice sa môže aspoň raz ročne zúčastniť špeciálnej časti zasadnutia kolégia 
dekana fakulty, ktorá bude venovaná spolupráci s nemocnicou. 

4. Vedenie fakulty sa môže aspoň raz ročne zúčastniť špeciálnej časti primárskej porady 
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riaditeľa nemocnice venovanej spolupráci s fakultou. 

Článok 4 
Spolupráca v oblasti vzdelávania 

1. Nemocnica je pre fakultu primárnym zdrojom kvalifikovaných prednášateľov pre klinické 
predmety, teoretické predmety s využitím pre klinickú medicínu, ostatné vybrané 
súvisiace predmety. Obsah výučby vychádza z informačného listu predmetu. 

2. Výučbou sa rozumie prednášanie, vedenie seminárnych i praktických cvičení ako aj 
skúšanie. 

3. Prednášateľ predmetu je osobou zodpovednou za úroveň výučby v danom predmete 
v kontexte vnútorného systému kvality univerzity. Nemocnica vytvára podmienky pre 
zvyšovanie pedagogickej a vedeckej kvalifikácie svojich zamestnancov vytvorením 
vhodných pracovných a organizačných podmienok. 

4. Koordinátorom pre túto výučbu je za fakultu Katedra klinických, teoretických 
a špeciálnych disciplín. 

5. Zodpovednou osobou pre oblasť výchovy a vzdelávania je za fakultu prodekan pre 
výchovu a vzdelávanie, za nemocnicu námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú 
starostlivosť. 

Článok 5 
Vedenie záverečných prác 

1. Nemocnica je pre fakultu primárnym zdrojom kvalifikovaných vedúcich pre vedenie 
záverečných prác: 
a) bakalárskych, 
b) diplomových, 
c) rigoróznych, 
d) dizertačných. 

2. Vedením záverečných prác sa rozumie voľba témy práce, jej vedenie, konzultácie k práci, 
jej kontrola, hodnotenie predpísanou formou a plnenie ostatných požiadaviek súvisiacich 
s vedením práce. 

3. Koordinátorom pre vedenie prác je vedúci príslušnej katedry. 

Článok 6 
Účasť v komisiách pre štátne záverečné praktické i teoretické skúšky 

1. Nemocnica je pre fakultu jedným zo zdrojov pre účasť vlastných zamestnancov v 
komisiách pre štátne záverečné praktické i teoretické skúšky. 

2. Nemocnica vytvára podmienky pre účasť vlastných zamestnancov najmä na praktických 
skúškach. 

3. Účasť je schvaľovaná Vedeckou radou fakulty. 
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Článok 7 
Zamestnanosť absolventov fakulty zdravotníctva 

1. Nemocnica poskytne fakulte do konca posledného mesiaca kalendárneho roka 
predpokladaný počet voľných pracovných miest pre nasledujúci rok, relevantných 
k profilu absolventov fakulty. 

2. Nemocnica poskytne na požiadanie informácie o počte zamestnaných absolventov fakulty 
v súvislosti s hodnotením počtu zamestnaných absolventov v odbore, čo je súčasťou 
vnútorného systému kvality univerzity. 

Článok 8 
Spolupráca v oblasti vedy a výskumu 

1. Zmluvné strany sa považujú za prioritných partnerov pre spoluprácu vo vede a výskume, 
a to tak v prípade národnej, ako aj medzinárodnej úrovne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú vzájomne predkladať návrhy na spoluprácu vo 
výskumných a vedeckých projektoch a grantoch. Uvedené návrhy budú obsahovať popis 
základných východísk problému, ciele, metodiku, predpokladaný prínos a predpokladaný 
rozsah spolupráce. Oslovená zmluvná strana vyjadrí svoje stanovisko písomne najneskôr 
do 1 mesiaca od dňa doručenia návrhu. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú aktívne spolupracovať na dohodnutých projektoch vedy 
a výskumu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade publikačného výstupu bude 
v autorskom kolektíve uvedená každá zúčastnená strana. 

4. Nemocnica sa zaväzuje vytvárať podmienky pre účasť vlastných zdravotníckych 
zamestnancov na dohodnutých projektoch vedy a výskumu vytvorením vhodných 
pracovných a organizačných podmienok. 

5. Fakulta sa zaväzuje vytvárať podmienky pre účasť vlastných vedecko-pedagogických 
zamestnancov na dohodnutých projektoch vedy a výskumu vytvorením vhodných 
pracovných a organizačných podmienok. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že úprava vzájomných práv a povinností pri zriaďovaní 
spoločných pracovísk vedecko-výskumného charakteru bude upravená osobitnou 
zmluvou. Zodpovednou osobou pre oblasť vedy a výskumu je za fakultu prodekan pre 
vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, za nemocnicu námestník riaditeľa pre zdravotnú 
starostlivosť. 

7. Fakulta poskytne jedno miesto vo vedeckej rade fakulty zástupcovi nemocnice. Člena 
vedeckej rady menuje a odvoláva na návrh riaditeľa nemocnice dekan fakulty ako 
predseda Vedeckej rady fakulty. Cieľom tohto zastúpenia je zabezpečenie vzájomnej 
informovanosti o programovom zameraní fakulty vo vede a výskume, dosiahnutých 
výsledkoch, plánovaných projektoch, možnej spolupráci nemocnice na vedeckých 
a výskumných projektoch fakulty ako aj spolupráca pri tvorbe akreditačných spisov 
s prepojením na prax. 

Článok 9 
Redakčné rady elektronických alebo printových časopisov 

1. Fakulta poskytne nemocnici aspoň jedno miesto v redakčnej rade vedeckých časopisov 
vydávaných fakultou. Zamestnanci nemocnice môžu za nemocnicu prispieť do každého 
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čísla časopisu podľa jeho edičného zamerania aspoň jednou publikáciou. Podmienkou 
zaradenia publikácie do tlače je splnenie príslušných kritérií na publikovanie uvedených 
v inštrukciách pre autorov. V prípade, že zamestnanec nemocnice je aj zamestnancom 
fakulty, ako prvé materské pracovisko uvedie fakultu. V prípade, že zamestnanec fakulty 
je aj zamestnancom nemocnice, ako prvé materské pracovisko uvedie nemocnicu. 

2. Nemocnica poskytne fakulte aspoň jedno miesto v redakčnej rade vedeckých časopisov 
vydávaných nemocnicou. Zamestnanci fakulty môžu prispieť do každého čísla časopisu 
podľa jeho edičného zamerania aspoň jednou publikáciou. Podmienkou zaradenia 
publikácie do tlače je splnenie príslušných kritérií na publikovanie uvedených 
v inštrukciách pre autorov. 

Článok 10 
Vedecké a organizačné výbory odborných a vedeckých podujatí 

1. Fakulta poskytne nemocnici aspoň jedno miesto vo vedeckom alebo organizačnom 
výbore pri organizácii odborných a vedeckých podujatí, organizovaných fakultou. 

2. Zástupca nemocnice vo vedeckom výbore alebo iný zamestnanec nemocnice prispeje na 
príslušné podujatie aspoň jednou prednáškou. 

3. Pri splnení podmienok uvedených v bode 1. a 2. tohto článku, fakulta uvedie nemocnicu 
ako spoluorganizátora v programe podujatia. 

4. Nemocnica poskytne fakulte aspoň jedno miesto vo vedeckom alebo organizačnom 
výbore pri organizácii odborných a vedeckých podujatí, organizovaných nemocnicou. 

5. Zástupca fakulty vo vedeckom výbore alebo iný zamestnanec fakulty prispeje na 
príslušné podujatie aspoň jednou prednáškou. 

6. Pri splnení podmienok uvedených v bode 4. a 5. tohto článku, nemocnica uvedie fakultu 
ako spoluorganizátora v programe podujatia. 

Článok 11 
Poskytnutie priestorov 

1. Nemocnica poskytne bezodplatne fakulte primeraný priestor na odborné/vedecké 
podujatie, ak bude určené aj pre zamestnancov nemocnice, a ak to bude možné vzhľadom 
k prevádzkovým možnostiam nemocnice. Fakulta požiada nemocnicu o poskytnutie 
takéhoto priestoru najneskôr 2 mesiace pred konaním odborného/vedeckého podujatia. 

2. Nemocnica poskytne fakulte bezodplatne primeraný priestor na odkladanie vecí 
študentov vykonávajúcich klinickú prax v nemocnici (šatne), priestory pre praktické štátne 
záverečné skúšky, prednášky, seminárne cvičenia a ostatné aktivity súvisiace s výučbou. 
Požiadavku na tieto priestory fakulta zašle nemocnici najneskôr 2 týždne pred začatím 
semestra. 

3. Fakulta oznámi nemocnici najneskôr dva mesiace pred konaním praktických (štátnych 
záverečných) skúšok ich termín s návrhom miest v nemocnici, t.j. pracovísk i miestností, 
v ktorých sa budú praktické (štátne záverečné) skúšky konať. Nemocnica sa k tomuto 
návrhu vyjadrí do dvoch týždňov od jeho doručenia. 

Článok 12 
Vstup do nemocnice 

1. Nemocnica umožní vstup zamestnancom fakulty osobným autom do areálu nemocnice pri 
zabezpečovaní ich pracovných povinností vyžadujúcich si ich prítomnosť v nemocnici. 

2. Za týmto účelom vydá nemocnica fakulte dve bezplatné čipové karty a dve čipové karty 
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za poplatok uvedený v cenníku nemocnice. 

Článok 13 
Riešenie sporných otázok 

1. Spory alebo sporné otázky, ktoré vzniknú pri plnení záväzkov tejto zmluvy, písomných 
dodatkov k zmluve, čiastkových zmlúv alebo písomných dodatkov k čiastkovým 
zmluvám, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním 
a dohodou. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje 
práva zo Zmluvy na príslušnom súde Slovenskej republiky. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane 

nemocnica a jedno vyhotovenie univerzita. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť jedine formou písomných dodatkov 

k tejto zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
5. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu . Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany 
si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

7. Touto zmluvou sa ruší Zmluva o dlhodobej spolupráci uzatvorená dňa 19.6.2007, Zmluva 
o spolupráci uzavretá dňa 3.5.2007; Zmluva o spolupráci pri ďalšom vzdelávaní 
zdravotníckych pracovníkov uzavretá dňa 4.2.2010 a Zmluva o vzájomnej spolupráci zo 
dňa 3.6.2005 (v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.06.2005 a Dodatku č. 2 zo dňa 13.06.2005). 

V Trenčíne,. V Trenčíne, 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

Za univerzitu: 

M U Dr. Stanislav Pastva 
rektor 

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
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