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Zmluva o podpore a uskutočňovaní špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka 
v rámci rezidentského štúdia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  

č. 111/2021 
 

uzatvorenej v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a podľa § 39a a § 39b 
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 

(ďalej len „zmluva“) medzi: 
 

Zmluvné strany 

 
Názov:     Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Sídlo:    Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 
Štatutárny orgán: MUDr. Marek Krajčí  

minister zdravotníctva 
IČO:    00165565 
IBAN:    SK69 8180 0000 0070 0015 0115 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
 
Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Sídlo: Slovenská 5587/11A 940 34 Nové Zámky 
Štatutárny orgán: JUDr. Bc. Marian Viskup  

riaditeľ 
IČO:    17336112 
IBAN:     SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
 
(ďalej len „prijímateľ“ alebo „zamestnávateľ“) 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok, povinností a vzťahov  
medzi poskytovateľom a prijímateľom týkajúcich sa podpory a uskutočňovania 
špecializačného štúdia zamestnancov zaradených do rezidentského štúdia 
zamestnávateľom vrátane refundácie oprávnených výdavkov. 

 

 
Článok II 

Definícia pojmov 
 

Na účely tejto zmluvy sa rozumie pod pojmom:  
a) špecializačné štúdium – ďalšie vzdelávanie v akreditovanom špecializačnom 

študijnom programe v špecializačnom odbore, ktoré MZ SR zverejnilo na svojom 
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webovom sídle (ďalej len „určený špecializačný odbor“) uskutočňované príslušnou 
vzdelávacou ustanovizňou;  

 

b) rezidentské štúdium – špecializačné štúdium v určenom  špecializačnom odbore, 
ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne financované podľa  
§ 39a ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z.; 

c) rezident – zdravotnícky pracovník zaradený do rezidentského štúdia v určenom 
špecializačnom odbore, ktoré je financované zo štátneho rozpočtu;  

d) vzdelávacia ustanovizeň – vysoká škola alebo univerzita, ktorá uskutočňuje ďalšie 
vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka v akreditovanom špecializačnom študijnom 
programe v určenom špecializačnom odbore v  spolupráci s  výučbovými 
zdravotníckymi zariadeniami;  

e) zamestnávateľ – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý zamestnáva rezidenta 
zaradeného do špecializačného štúdia v určenom špecializačnom odbore a ktorý v 
spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou umožní rezidentovi počas realizácie 
rezidentského štúdia absolvovať teoretickú a praktickú časť špecializačného štúdia 
podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v určenom 
špecializačnom odbore; 

f) zamestnanec – rezident zaradený do špecializačného štúdia v určenom 
špecializačnom odbore. 
 

Článok III 
Povinnosti poskytovateľa a prijímateľa 

 
(1) Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi finančné prostriedky za účelom podpory  

a uskutočňovania rezidentského štúdia na základe podmienok a v rozsahu stanovených 
v tejto zmluve. 

(2) Poskytovateľ je povinný uhradiť prijímateľovi oprávnené výdavky: 
a) výdavky prijímateľa za celkovú cenu práce rezidenta zaradeného do rezidentského 

štúdia, ktoré sa určia najmenej 1,25-násobkom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu 
roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje 
a odvodov poistného podľa osobitných predpisov zamestnávateľa za poskytnutú 
náhradu mzdy. 

(3) Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na účet prijímateľa uvedený v tejto zmluve 
a to formou transferu v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

(4) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na úhradu 
oprávnených výdavkov podľa bodu 2 tohto článku zmluvy formou refundácie do 60 
pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, pričom za kalendárne 
mesiace november a december príslušného rozpočtového roka formou zálohovej platby 
do 31.12. príslušného rozpočtového roka. 



3 
 

(5) Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi kompletnú žiadosť o refundáciu 
v súlade s bodom 8 tohto článku zmluvy do 40 kalendárnych dní po skončení 
príslušného kalendárneho mesiaca s výnimkou mesiacov november a december 
príslušného rozpočtového roka. 

(6) Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi predbežnú žiadosť o zálohovú platbu 
za kalendárne mesiace november a december príslušného rozpočtového roka  
s vyčíslením predpokladaného objemu finančných prostriedkov určených na tento účel 
najneskôr do 15.12. príslušného rozpočtového roka. 

(7) Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi doklady za mesiace november 
a december príslušného rozpočtového roka podľa bodu 8 tohto článku zmluvy v termíne 
do 30.01. nasledujúceho rozpočtového roka. 

(8) Poskytovateľ refunduje oprávnené výdavky podľa bodu 2 tohto článku zmluvy  
na základe predloženia úplnej a správnej žiadosti o refundáciu prijímateľom, ktorej 
súčasťou sú minimálne tieto doklady elektronicky poslané za príslušný mesiac 
a) platový dekrét rezidenta, ktorý treba dokladovať vždy ak sa zmení tarifný plat,  
b) mesačný výkaz preddavkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne bez príloh, 
c) doklad o mzde rezidentov za každý mesiac, 
d) doklad o vyplatení mzdy rezidentovi za každý mesiac, 
e) tabuľka výpočtu mzdy za príslušný mesiac pre rezidentov,  
f) zoznam rezidentov za príslušný mesiac zaradených do akreditovaného 

špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore určenom 
poskytovateľom.  

(9) Výdavky sa stanú oprávnenými iba v prípade, ak budú identifikovateľné, preukázateľné 
a doložené príslušnými účtovnými dokladmi v súlade s bodom 8 a s bodom 11  
tohto článku zmluvy, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

(10) V prípade neúčelného, nehospodárneho, neefektívneho alebo neúčinného čerpania 
a použitia finančných prostriedkov respektíve čerpania a použitia finančných 
prostriedkov v rozpore s podmienkami stanovenými v zmluve a podmienkami 
stanovenými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky je prijímateľ povinný 
na základe oznámenia poskytovateľa vrátiť tieto finančné prostriedky v lehote a na účet 
poskytovateľa stanovenými oznámením. 

(11) Poskytovateľ je oprávnený vyžadovať aj ďalšie potrebné doklady, okrem dokladov 
uvedených v bode 8 tohto článku zmluvy, preukazujúce účel použitia poskytnutých 
finančných prostriedkov vrátane vyžiadania odstránenia zistených nedostatkov 
v predložených dokladoch.  

(12) Prijímateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že poskytnuté finančné prostriedky budú 
použité v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

(13) V prípade, že prijímateľ nedoplní požadované doklady alebo neodstráni zistené 
nedostatky v stanovenom termíne, tieto výdavky nebudú prijímateľovi refundované 
z rozpočtu kapitoly poskytovateľa. 

(14) Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi akékoľvek 
prekážky, ktoré zabraňujú rezidentovi vo výkone špecializovaných pracovných činností 
a v realizácii praktickej časti štúdia.  
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(15) Prijímateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o pracovnej neschopnosti 
rezidenta a koordinovať čerpanie dovolenky tak, aby bola odborná zdravotníctva prax 
zabezpečená v plnom rozsahu v súlade so študijným plánom odboru. 

(16) Prijímateľ sa zaväzuje, že počas zaradenia rezidenta do rezidentského štúdia 
neodsúhlasí rezidentovi zmenu špecializačného študijného odboru. 

(17) Prijímateľ je povinný uzatvoriť s každým rezidentom zaradeným do rezidentského 
štúdia dohodu o zvýšení kvalifikácie v súlade s § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov. 

(18) Prijímateľ je povinný poskytnúť rezidentovi pracovné voľno a náhradu mzdy najmenej: 
a) v rozsahu potrebnom na účasť na teoretickej a praktickej zložke vzdelávania, 
b) päť dní na prípadu a vykonanie špecializačnej skúšky, 
c) desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce. 

 
Článok IV 

Záverečné ustanovenia 
(1) Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami, po vyrovnaní všetkých záväzkov 
oboch zmluvných strán navzájom,  

b) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená s tým, že sú vyrovnané vzájomné 
záväzky oboch zmluvných strán. 

(2) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.03.2022. 
(3) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať výlučne po dohode oboch 

zmluvných strán formou písomného dodatku. 
(4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu,  

ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie sú žiadnym spôsobom 
obmedzené alebo vylúčené. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne a vážne podpisujú. 

(6) Prijímateľ čestne vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tejto zmluve sú úplné, pravdivé, 
presné a poskytnuté dobrovoľne. 

(7) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane  
po dvoch vyhotoveniach rovnopisu. 

 

V Bratislave dňa     V Nových Zámkoch dňa 

.....................................                                  ..................................... 
MUDr. Marek Krajčí    JUDr. Bc. Marian Viskup 
minister zdravotníctva   riaditeľ 
poskytovateľ     prijímateľ 


