
Zmluva o praktickej výučbe 

Zmluvné strany: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Zastúpená: Pr<>f. Ing. Ivan Kneppo, DrSc, rektor 
So sídlom: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica - číslo účtu: 7000065367/8180 
(ďalej len „TnUAD") 

a 

Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová 
Zastúpená: MUDr. František Štefanec, konateľ 
So sídlom: Mierové námestie 34, 914 41 Nemšová 
IČO: 36327387 
DIČ: 2021709415 
Bankové spojenie: 272681428/0900 
(ďalej len „zdravotnícke zariadenie") 

uzatvárajú 

podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 1 písm. c) aods. 2 písm. a) 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"), zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „OZ"), ako aj iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov, túto zmluvu: 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je postavenie, úprava vzájomných vzťahov a pôsobnosť zmluvných strán 
v procese praktickej výučby študentov TnUAD v zdravotníckom zariadení, ako aj určenie 
zodpovedných osôb zmluvných strán a ich práv a povinností podľa osobitného predpisu. 

2. Účelom a cieľom tejto zmluvy je zvýšenie odbornosti, upevňovanie teoretických vedomostí 
a získavanie praktických zručností študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD (ďalej len „FZ 
TnUAD") v študijnom programe Fyzioterapia. 
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Článok II. 
Špecializované výučbové zariadenie 

1. Špecializovaným výučbovým zariadením je zdravotnícke zariadenie podľa § 35 ods. 2 písm. a) 
zákona o vysokých školách, ktoré slúži na zabezpečenie praktickej výučby študentov FZ 
TnUAD v študijnom programe Fyzioterapia. 

Článok III. 
Termín, rozsah, miesto a obsah plnenia predmetu zmluvy 

1. Praktická výučba - fyzioterapeutická prax (počas semestra), súvislá fyzioterapeutická prax 
a prázdninová fyzioterapeutická prax (ďalej len „prax") - bude prebiehať v súlade s učebnými 
plánmi schválenými Vedeckou radou FZ TnUAD. 

2. Miestom uskutočňovania praktickej výučby študentov FZ TnUAD je pracovisko: Centrum 
liečebnej rehabilitácie, s. r. o. Nemšová. 

3. Dokumentácia k praxi - počet študentov vykonávajúcich praktickú výučbu, rozpis študentov na 
jednotlivé pracoviská, rozsah hodín praktickej výučby bude aktualizovaná na začiatku semestra 
príslušného akademického roka. 

4. Študent pracuje pod dohľadom povereného fyzioterapeuta (mentorky - zamestnanca 
zdravotníckeho zariadenia), kopíruje službu fyzioterapeuta a spolu zabezpečujú komplexnú 
a individualizovanú starostlivosť o klientov (pacientov). 

5. Praktickú výučbu vedie Katedra klinických, špeciálnych a teoretických disciplín a príslušní 
odborní asistenti FZ TnUAD v spolupráci s vedúcim zdravotníckeho zariadenia. 

6. Študent je povinný viesť si „Denník praxe" v súlade s pokynmi schválenými FZ TnUAD. 

Článok IV. 
Náklady praktickej výučby 

1. TnUAD sa bude podieľať na úhrade zvýšených nákladov zdravotníckeho zariadenia po 
pridelení účelovej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá bude 
vyčlenená na zabezpečenie praktickej výučby študentov FZ TnUAD a bude vyplatená 
zdravotníckemu zariadeniu po ukončení semestra na základe dodatku k tejto zmluve. 

2. Náklady na ubytovanie, stravovanie a dopravu si hradia študenti sami. 

Článok V. 
Práva a povinnosti osôb zabezpečujúcich praktickú výučbu 

1. Práva a povinnosti zamestnancov FZ TnUAD a zdravotníckeho zariadenia, vrátane ich 
zodpovednosti za rozsah a odbornú úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom sa 
riadia príslušnými právnymi predpismi. 

2. Zamestnanci FZ TnUAD a zdravotníckeho zariadenia sa pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti vo výučbovej základni riadia pokynmi vedúceho výučbovej základne alebo ním 
poverenej osoby. 

3. Pracovnoprávnu zodpovednosť za porušenie práv a povinností pri plnení pracovných úloh 
v zdravotníckom zariadení voči zamestnancom zúčastnených strán vyvodzuje ich 
zamestnávateľ. 
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4. Pred nástupom na praktickú výučbu zodpovedný pracovník zdravotníckeho zariadenia 
oboznámi študentov FZ TnUAD s právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, o protipožiarnej ochrane a o ochrane utajovaných skutočností 
a s vnútornými predpismi zdravotníckeho zariadenia. 

5. Zdravotnícke zariadenie v spolupráci s FZ TnUAD zabezpečí ekonomickú amateriálno-
technickú prípravu praktickej výučby. 

6. FZ TnUAD oboznámi študentov s ich povinnosťami, a to najmä s povinnosťou: 
a) dodržiavať vnútorné predpisy zdravotníckeho zariadenia, 
b) zodpovedne a iniciatívne sa zapájať do plnenia odborných úloh, 
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri vykonávaní praktickej 

výučby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 578/2004 Z. z., 
d) zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia pri vykonávaní praktickej výučby, 
e) zabezpečiť si pre praktickú výučbu ochranno-bezpečnostný odev a obuv z vlastných 

zdrojov. 
7. TnUAD sa zaväzuje zabezpečiť v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v Trenčíne príslušné očkovanie študentov a zamestnancov FZ TnUAD, ktoré je povinné pred 
ich nástupom na praktickú výučbu. Očkovanie je hradené zo zákonného zdravotného poistenia. 

8. Za BOZP a PO študentov a zamestnancov FZ TnUAD pri praktickej výučbe zodpovedá 
zdravotnícke zariadenie v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi a vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

9. Zdravotnícke zariadenie je povinné vznik pracovných úrazov, ako aj chorôb z povolania ihneď 
nahlásiť režimovému pracovisku TnUAD. Pri registrovaných pracovných úrazoch umožní 
účasť odbornému zástupcovi režimového pracoviska TnUAD pri zisťovaní príčin vzniku 
udalostí. 

Článok VI. 
Zodpovednosť za škodu 

1. Zmluvné strany riešia následky škody (ujmy), ktorá vznikne zúčastneným stranám a osobám 
konajúcich v ich mene nezávisle od ich vôle pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s prevádzkou, 
najmä: 
a) v majetkovej sfére účastníkov, 
b) na veciach odložených podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZP"), 
c) na zdraví zamestnancov účastníkov, 
d) na zdraví pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (liečebným 

postupom). 
2. Zodpovednosť účastníkov tejto zmluvy vzniká najmä: 

a) voči sebe navzájom podľa príslušných ustanovení OZ, 
b) voči vlastným zamestnancom podľa ZP, 
c) voči študentom FZ TnUAD a tretím osobám podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 
d) voči tretím osobám, najmä pacientom v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

podľa príslušných ustanovení OZ. 
3. Za škodu spôsobenú na majetku účastníka zodpovedá druhý účastník zmluvy podľa § 420 

anasl. OZ, a to aj v prípade, ak ju spôsobili konkrétne fyzické osoby k právnom vzťahu 
k zodpovednému účastníkovi tejto zmluvy. 
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4. Za škodu na zdraví pacientov zodpovedá zdravotnícke zariadenie. V prípade, že škoda na 
zdraví pacienta bola spôsobená študentmi alebo zamestnancami FZ TnUAD v rámci praktickej 
výučby, má zdravotnícke zariadenie právo na náhradu škody voči TnUAD v rozsahu, v ktorom 
za vzniknutú škodu zodpovedá TnUAD. 

5. Za škodu spôsobenú študentovi alebo zamestnancovi FZ TnUAD na veciach odložených 
zodpovedá TnUAD podľa OZ. V prípade, že táto škoda bola spôsobená zavinením 
zdravotníckeho zariadenia má TnUAD voči nej právo na náhradu škody. 

6. Práva a povinnosti účastníkov zo zodpovednosti za vznik prípadných škôd, ktoré nie sú 
upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

Spory alebo sporné otázky, ktoré vzniknú pri plnení záväzkov tejto zmluvy, sa jej účastníci 
zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním. 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom, nasledujúcom po dni zverejnenia v centrálnom registri 
zmlúv. 

2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť vzájomnou písomnou dohodou k dohodnutému 
dňu. Zmluva môže byť ukončená aj jednostrannou písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán s dvojmesačnou výpovednou lehotou začínajúcou plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po jej doručení tak, aby výpovedná lehota neuplynula pred koncom 
prebiehajúceho semestra akademického roka a nenarušila študijný proces. 

3. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo forme datovaných 
a číslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi orgánmi jej účastníkov alebo nimi 
splnomocnenými zástupcami. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých sa po jednom vyhotovení doručuje 
Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a p o 
jednom vyhotovení zostáva u každého jej účastníka. 

Trenčín, 21. september 2011 

Článok VII. 
Riešenie sporných otázok 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíi 

MTJDr. Štefanec František 
C E N T R U M L I E Č E B N E J 
REHABILITÁCIE, s.r.o. 

Mierové námesjie č^3A / • 

Studentská 2 
91JJ0_Trenan 
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