
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany: 
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
IČO: 17336112 
zastúpená: MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD - riaditeľ 
       
(ďalej len ,,Zdravotnícke zariadenie“)  

a 
Liga proti rakovine SR  
So sídlom: Brestová 6, 821 02 Bratislava 
IČO: 00641219 
zastúpená: MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka  
(ďalej len „LPR“ ) 
 

I. Predmet zmluvy 
 

1.1 Zmluvné strany sa na základe obojstranne prejaveného záujmu dohodli na spolupráci, ktorá bude spočívať v 
záväzku LPR poskytovať pre Oddelenie klinickej onkológie Zdravotníckeho zariadenia bezodplatne služby 
v oblasti psychologického poradenstva a v záväzku Zdravotníckeho zariadenia poskytovať LPR súčinnosť a 
vytvárať vhodné podmienky pre výkon tejto činnosti (ďalej len „Predmet zmluvy“). 

1.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že služby v oblasti psychologického poradenstva, ktoré sú predmetom Zmluvy, 
nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

  
II. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
2.1 LPR sa zaväzuje zabezpečiť riadny výkon služieb v oblasti poskytovania psychologického poradenstva 

pacientom Oddelenia klinickej onkológie Zdravotníckeho zariadenia prostredníctvom zodpovednej osoby 
PaedDr. Adriany Trnovszkej, nar.: 11.7.1969, bytom: Šulekova 46, Nové Zámky – terapeutickej 
poradkyne 

2.2 Zdravotnícke zariadenie je povinné zabezpečiť podmienky pre bezpečnú prácu psychológa počas plnenia 
Predmetu zmluvy, a to v rozsahu zabezpečenia bezpečného pracoviska na riadny výkon práce psychológa pri 
plnení Predmetu zmluvy, školenia psychológa v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany v podmienkach Zdravotníckeho zariadenia. Zdravotnícke zariadenie poskytne psychológovi 
pri plnení Predmetu zmluvy jednorazové osobné ochranné pracovné pomôcky, ak to bude potrebné (ochranná 
rúška na tvár, jednorazové rukavice) LPR zabezpečí, aby psychológ dodržiaval interné predpisy Zdravotníckeho 
zariadenia týkajúce sa predovšetkým prístupu do Zdravotníckeho zariadenia, otváracích hodín, hygienických 
predpisov, BOZP alebo požiarnej ochrany. 

2.3 LPR sa zaväzuje poskytnúť psychológovi potrebné prostriedky a ochranné odevy (najmä zdravotnícky plášť, 
nohavice, tričko, obuv). 

2.4 LPR a Zdravotnícke zariadenie spolupracujú pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinujú činnosti a vzájomne sa informujú.  

2.5 LPR a Zdravotnícke zariadenie sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, 
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie 
záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.  
 
 



  
III. Odplata 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že LPR bude poskytovať Predmet zmluvy bezodplatne. 
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že LPR si nebude nárokovať úhradu nákladov spojených s plnením Predmetu zmluvy, 

pokiaľ by vznikli. 
 

IV. Ďalšie dojednania a povinnosť mlčanlivosti 
 

4.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať prísnu mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri 
výkone Predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že LPR nesie zodpovednosť za úrazy, ktoré nastali v súvislosti s plnením Predmetu 
zmluvy a rovnako zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne Zdravotníckemu zariadeniu pri plnení Predmetu 
zmluvy, ak túto zapríčinil psychológ , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
V. Trvanie a zánik zmluvy 

 
5.1 Zmluva sa uzaviera na dobu určitú od 1.1.2021 do 31.12.2021 
5.2 Zmluva môže zaniknúť len nasledovnými spôsobmi: 
 a.) dohodou Zmluvných strán; 
 b.) výpoveďou.  
5.3  Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť Zmluvu aj bez udania dôvodu výpoveďou podľa odseku   

5.2. písm. b) tohto článku Zmluvy. Výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť odo dňa, keď bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 

 
VI. Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
6.2 Akékoľvek zmeny a doplnenia Zmluvy je možné uskutočniť výlučne na základe obojstranne prejaveného 

písomného súhlasu oboch zmluvných strán, a to formou vzostupne číslovaných dodatkov k Zmluve. 
6.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana prevezme jeden rovnopis. 
6.4 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným 

spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

6.5 Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vzniknuté zo Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť 
predovšetkým cestou vzájomnej dohody, iba v prípade neúspechu takéhoto spôsobu súdnou cestou.  

 
 

V Nových Zámkoch, dňa ................ 2020   V Bratislave, dňa ...................... 2020 
 
 

v mene Zdravotníckeho zariadenia: Za a v mene LPS: 
 
 
 
        
 
 
__________________________________________ 
MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. 
Riaditeľ 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky 
 

 
 
 
 
 
________________________________ 
MUDr. Eva Siracká, DrSc.,  
prezidentka 



  
 


