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Dodatok č. 1 

k Zmluve o zabezpečení materiálno-technických  

a personálnych podmienok špecializačného štúdia 

uzatvorenej dňa 12.3.2021 medzi zmluvnými stranami: 
 

 

 

1 Univerzita Komenského v Bratislave 

 Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

 IČO 00397865 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava  

Zastúpená:  prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan 

IČO: 00397865 

   (ďalej len „LF UK“) 

a 
 

2 Národný ústav detských chorôb 

 Limbová 1, 833 40 Bratislava 

IČO: 00607231 

 Zastúpená:  Ing. et Ing. Peter Magát, riaditeľ 

   (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“) 
 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.3.2021 Zmluvu o zabezpečení materiálno-technických 

a personálnych podmienok špecializačného štúdia (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom 

je úprava materiálno-technických  a personálnych podmienok špecializačného štúdia pre 

špecializačné odbory uvedené v Zozname špecializačných odborov, ktorý tvorí prílohu č. 

1 Zmluvy. 
 

2. Účelom zmeny realizovanej na základe tohto dodatku k Zmluve je rozšírenie pôsobnosti 

zmluvy aj na špecializačné odbory pediatrická reumatológia, detská psychiatria, foniatria 

a otorinolaryngológia. 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 
 

1. V súlade s čl. V ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy 

takto: 
 

I. Súčasná príloha č. 1 Zmluvy označená ako „Zoznam špecializačných odborov“ 

sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1 označenou ako „Zoznam 

špecializačných odborov“ ktorá tvorí prílohu toho dodatku. 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých  každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  
 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho príloha č. 1 – Zoznam špecializačných 

odborov 
 

Prílohy:   Príloha č. 1 – Zoznam špecializačných odborov 

 

 

V Bratislave, dňa …………..............   V Bratislave, dňa…..................…. 

 

 

................................................................  ........................................................ 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan  Ing. et Ing. Peter Magát, riaditeľ,  

Univerzita Komenského v Bratislave,  Národný ústav detských chorôb  

Lekárska fakulta      
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Príloha č. 1 

 

 

Zoznam špecializačných odborov 
 

V súlade s čl. II ods. 1 Zmluvy o zabezpečení materiálno-technických a personálnych 

podmienok špecializačného štúdia uzavretej dňa 12.3.2021 sa zmluvné strany dohodli na zabezpečení 

materiálno-technických a personálnych podmienok špecializačného štúdia pre nasledovné špecializačné 

odbory: 

 

1. Dermatovenerológia 

2. Oftalmológia 

3. Pediatrická reumatológia 

4. Detská psychiatria 

5. Foniatria 

6. Otorinolaryngológia 


