
Zmluva o zabezpečení praktickej časti výučby špecializačného študijného 
programu 

uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník") a§ 35 ods. l písm. c) zák. 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") 

Vysoká škola: 
sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
týka sa súčasti univerzity: 

Sídlo: 
zastúpená: 
Bankové spojenie: 
č. ú.: 
telefón: 
fax: 
e-mail: 

(ďalej len „zmluva") 

I. 
Zmluvné strany 

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave 
Homopotočná 23, 918 43 Tmava 
prof. PaedDr. René Bilik, CSc.,, rektor univerzity 
318 25 249 

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce 
Univerzitné námestie č.l , 917 01 Tmava 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.- dekan FZaSP TU 

 
 

033/5939414 
 

dekfzsp@truni.sk 

( ďalej len „ VŠ FZaSP TU ") 

Zdravotnícke zariadenie: 
sídlo: 
zastúpená: 
IČO: 
Telefón: 
e-mail: 
zriadená: 

a 

Fakultná nemocnica Trnava 
A. Žarnova 11 , 919 75 Tmava 
JUDr. Vladislav Šrojta - riaditeľ 
00610381 
033/5513925 
riaditeľ@fntt.sk 
Zriaďovacou listinou č. 1970/1991-NIV-1 zo dňa 14.6.1991 , 
v znení neskorších rozhodnutí 

( ďalej len , zdravotnícke zariadenie") 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktickej časti výučby špecializačného 

študijného programu „Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých" účastníkom vzdelávania VŠ 
FZaSP TU v Trnave ( ďalej len „praktická výučba") v priestoroch zdravotníckeho 
zariadenia. 
2. Cieľom dohody je overovanie teoretických vedomostí účastníkov vzdelávania špecializačného 

štúdia VŠ FZaSP TU a ich aplikácia v konkrétnych, praktických podmienkach zdravotníckeho zariadenia, 
za účelom získania praktických zručností v súlade s minimálnym štandardom pre 
špecializačný študijný program pod dohľadom a odborným vedením člena lektorského zboru pre 
praktickú časť zdravotníckeho zariadenia 



III. 
Podmienky a organizačné zabezpečenie 

1. VŠ FZaSP TU najmenej 7 dní pred začatím praktickej výučby špecializačného študijného 
programu predloží zdravotníckemu zariadeniu zoznam účastníkov vzdelávania a študijný 
program na príslušný semester (počty účastníkov vzdelávania, obsah a rozsah praktickej 
výučby). 

IV. 
Povinnosti zdravotníckeho zariadenia 

Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť praktickú výučbu pre účastníka vzdelávania špecializačného študijného 
programu VŠ FZaSP TU v Trnave, 

b) poveriť organizovaním praktickej výučby svojho zamestnanca (člena lektorského zboru 
pre praktickú časť výučby), ktorý poskytne účastníkovi vzdelávania odbornú pomoc 
a odborné vedenie počas praktickej výučby, 

c) pred nástupom na praktickú výučbu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č . 124/2006 Z.z.") 
zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť každého účastníka vzdelávania s potrebnými 
informáciami a pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platnými pre 
pracoviská a priestory zdravotníckeho zariadenia, najmä informáciami podľa § 7 ods. 6 
písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z.z. , toto oboznamovanie vykoná poverený 
zamestnanec pracoviska zdravotníckeho zariadenia, 

d) pred nástupom na praktickú výučbu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ( ďalej len , zákon 
č. 314/2001 Z.z.") preukázateľne školiť každého účastnika vzdelávania v súlade 
s obsahom školenia o ochrane pred požiarmi podľa § 20 ods. 1 vyhlášky MV SR č . 

121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 
121/2002 Z.z."), toto školenie vykoná poverený zamestnanec pracoviska zdravotníckeho 
zariadenia, 

e) pred nástupom na praktickú výučbu v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane 
osobných údajov") preukázateľne školiť každého účastníka vzdelávania v súlade 
s požiadavkami na ochranu osobných údajov, toto školenie vykoná poverený zamestnanec 
pracoviska zdravotníckeho zariadenia, 

f) pri nástupe na praktickú výučbu oboznámiť účastníka vzdelávania s pracovným režimom 
pracoviska zdravotníckeho zariadenia, jeho zaradením pri vykonávaní odbornej praxe 
a úlohami z toho vyplývajúcimi, 

g) včas oboznámiť účastníka vzdelávania s ďalšími normami, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
praktickej časti výučby špecializačného študijného programu alebo prispievajú k plneniu 
cieľ ov praktickej výučby, 

h) vytvoriť účastníkovi vzdelávania primerané podmienky, v ktorých môže efektívne napÍňať 
ciele a účel praktickej výučby definované v tejto zmluve, 

i) vytvoriť priestor pre efektívne využitie vedomostného a osobnostného potenciálu 
účastnika vzdelávania k napÍňaniu cieľov pracoviska, 
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j) zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania účastníka vzdelávania k obsahu a priebehu 
praktickej výučby. 

V. 
Povinnosti VŠ FZaSP TU 

VŠ FZaSP TU sa zaväzuje: 
a) zabezpečiť praktickú výučbu pre účastníka (ov) vzdelávania špecializačného štúdia VŠ 

FZaSPTU, 
b) poveriť organizovaním praktickej výučby svojho zamestnanca, ktorý poskytne účastníkovi 

vzdelávania odbornú pomoc a odborné vedenie počas praktickej výučby v spolupráci 
s vedúcou sestrou zdravotníckeho zariadenia, 

c) pred nástupom na praktickú výučbu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 124/2006 Z. z. zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť každého s potrebnými 
informáciami a pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platnými pre 
pracoviská a priestory zdravotníckeho zariadenia, najmä informáciami podľa § 7 ods. 6 
písm. a) až c) zákona č. 124/2006 Z.z. , toto oboznamovanie vykoná poverený 
zamestnanec pracoviska zdravotníckeho zariadenia, 

d) pred nástupom na praktickú výučbu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 314/2001 Z.z. preukázate! ne školiť každého účastníka vzdelávania v súlade s obsahom 
školenia o ochrane pred požiarmi podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 121/2002 Z.z., toto 
školenie vykoná poverený zamestnanec pracoviska zdravotníckeho zariadenia, 

e) pred nástupom na praktickú výučbu v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia 
GDPR a zákona o ochrane osobných údajov preukázateľne školiť každého účastníka 
vzdelávania v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, toto školenie vykoná 
poverený zamestnanec pracoviska zdravotníckeho zariadenia, 

f) pri nástupe na praktickú výučbu oboznámiť účastníka vzdelávania s pracovným režimom 
pracoviska zdravotníckeho zariadenia, jeho zaradením pri vykonávaní praktickej výučby 
a úlohami z toho vyplývajúcimi v spolupráci s vedúcou sestrou zdravotníckeho zariadenia, 

g) včas oboznámiť účastníka vzdelávania s ďalšími normami, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
praktickej výučby alebo prispievajú k plneniu cieľov praktickej výučby, 

h) vytvoriť účastníkovi vzdelávania primerané podmienky, v ktorých môže efektívne napÍňať 
ciele a účel praktickej výučby definované v tejto zmluve, 

i) vytvoriť priestor pre efektívne využitie vedomostného a osobnostného potenciálu 
účastníka výučby k napÍňaniu cieľov pracoviska, 

j) zohl'adniť relevantné požiadavky a očakávania účastníka výučby k obsahu a priebehu 
praktickej výučby. 

VI. 
Zodpovednosť za škodu 

1. Práva a povinnosti zo zodpovednosti za vznik prípadných škôd sa riadia príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vo väzbe na druh a rozsah možnej škody na 
strane účastníkov zmluvy. 

2. Pri určení spôsobu a rozsahu náhrady i v ostatných otázkach zodpovednosti za škodu sa 
účastníci budú riadiť najmä ustanoveniami § 415 až § 450 Občianskeho zákonníka 
v platnom znení ako aj príslušnými ustanoveniami súvisiacich, všeobecne záväzných 
právnych predpisov upravujúcich uvedenú oblasť (zákon č . 311 /2001 Z.z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov a iné) . 
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VII. 
Odmena, platobné podmienky 

1. Praktická výučba vzdelávacieho špecializačného programu „Ošetrovateľská 

starostlivosť o dospelých" sa vykonáva bezodplatne. 
2. Zdravotnícke zariadenie umožni výkon praktickej výučby bez nároku na odmenu. 
3. Účastník výučby bude vykonávať praktickú výučbu bez nároku na odmenu. 

VIII. 
Ochrana osobných údajov 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje dotknutých osôb, ktoré spracúvajú a naďalej budú 
spracúvať na účely uzatvorenia, prípadne plnenia predmetu tejto zmluvy (ďalej len 
,osobné údaje") budú spracúvať v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane 
osobných údajov. 

2. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu tejto zmluvy. 
3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia 

GDPRje predzmluvný a zmluvný vzťah, čl. 6 ods. 1 písm. c). 
4. Zmluvné strany budú využívať osobné údaje výlučne na účel , na ktorý ich získali; nebudú 

ich zverejňovať, sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou tých 
subjektov, ktorým sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie 
povinné ich sprístupniť alebo poskytnúť. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín 
mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie. 

5. Dotknuté osoby majú voči zmluvným stranám právo požadovať prístup k osobným údajom 
podľa čl. 5 nariadenia GDPR, právo na opravu a vymazanie podľa čl. 16 nariadenia GDPR, 
na vymazanie podľa čl. 17 nariadenia GDPR, na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 
nariadenia GDPR a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona. Trnavská 
univerzita v Trnave informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov 
má uvedené na webovom sídle univerzity: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov. 

6. Zmluvné strany budú spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu 
nevyhnutnom na splnenie účelu ich spracúvania. Dokumenty s osobnými údajmi 
v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií 
vymazané a dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia 
byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania 
ich úložnej doby podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení 
neskorších predpisov a v súlade s Registratúrnym poriadkom Trnavskej univerzity v 
Trnave. Po skončení úložnej doby budú zlikvidované. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

2. V prípade, že VŠ FZaSP TU poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve, je 
zdravotnícke zariadenie oprávnené odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou. V prípade 
porušenia povinností podľa tejto zmluvy zo strany zdravotníckeho zariadenia je VŠ FZaSP 
TU v Trnave oprávnená od zmluvy odstúpiť. Dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od zmluvy jednej zo zmluvných strán, za podmienok uvedených v tomto 
odseku, zmluva stráca platnosť. 

3. V ostatných prípadoch je možné zmluvu ukončiť výpoveďou v písomnej forme, 
s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Platnosť zmluvy je možné ukončiť i písomnou 
dohodou zmluvných strán. 
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4. Zmluvné strany sa zaväzujú v súlade s ustanovením. § 67 ods. 1 písm. d) a ods. 6 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") viesť, plniť si povinnosti 
a zabezpečovať realizáciou dokladu o štúdiu - záznamník. Zdravotnícke zariadenie sa 
zaväzuje umožniť na vyžiadanie VŠ FZaSP TU v písomnej forme overenie súladu 
priebehu praktickej výučby vykazovanej v záznamníku s dokumentáciou vedenou 
zdravotníckym zariadením. 

5. Právne vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť najmä príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o vysokých školách, ako aj ostatnými 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, ktoré upravujú oblasť 

predmetu zmluvy. 
6. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným , nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné 
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť 
neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré 
čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo 
neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

7. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo 
forme písomných dodatkov. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpisu štatutárnymi orgánmi 
účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §47a 
Občianskeho zákonníka, v spojení s§ Sa zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží každá zmluvná 
strana. 

V dňa V  dňa

rnava 

riaditeľ
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