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DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH 

PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON 
ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA 

 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
so sídlom:    Šrobárova 2, 041 80 Košice 
IČO:    00397768 
štatutárny orgán:  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. rektor 
zriadená: zákonom č. 361/1996 Z. z. 
  
Pracovisko:   Lekárska fakulta so sídlom: Trieda SNP 1, 040 11 Košice 
zastúpená:   prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – dekan 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica v Bratislave 
č. ú.: IBAN:   SK65 8180 0000 0070 0024 1949 
(ďalej len „UPJŠ LF“ alebo „verejná vysoká škola“)  

 
a 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
sídlo:   Ipeľská 1, 040 11 Košice 
v zastúpení:  MUDr. Zuzana Dietzová, PhD., regionálna hygienička 
IČO:    0060672 

DIČ:    202092805 
(ďalej len „RÚVZ  so sídlom v Košiciach“)  
(vysoká škola a RÚVZ so sídlom v Košiciach ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 
 

u z a t v á r a j ú 
 

v súlade s § 35 ods. 1 písm. c) 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“), s § 40 ods. 6 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, Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov 
a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení a Výnosu MZ SR zo dňa 
17.09.2010 č. 12422/2010-OL, programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné 
programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich 
štruktúra, túto Dohodu o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok 
potrebných na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania 
(ďalej len „dohoda“). 
 

Článok I. 
PREDMET DOHODY 

 
(1) Predmetom tejto dohody je zabezpečenie zodpovedajúcich materiálno-technických a 

personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon 
príslušného zdravotníckeho povolania pre každého účastníka vzdelávania zaradeného 
do študijného programu ďalšieho vzdelávania podľa pedagogickej dokumentácie. Ďalej 
dohoda upravuje postavenie, vzájomné vzťahy a pôsobnosť účastníkov dohody v 
procese výučby účastníkov vzdelávania zaradených účastníkov vzdelávania na 
dohodnutom pracovisku. 
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Článok II.  

VÝUČBOVÉ ZARIADENIE 
 

(1) Výučba účastníkov vzdelávania zameraná na získanie potrebných praktických zručností 
na výkon príslušného zdravotníckeho povolania sa uskutočňuje na pracoviskách 
výučbového zariadenia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, 
Ipeľská 1, 040 11 Košice v súlade s náplňou špecializačného študijného programu. 

(2) Praktická výučba účastníkov vzdelávania sa uskutočňuje: 
- v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár, 
- v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v zdravotníckom povolaní lekár. 

 
 

Článok III. 
ORGANIZÁCIA A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PRAKTICKEJ VÝUČBY 

 
(1) Organizácia, obsah a rozsah praktickej výučby sa riadi špecializačným študijným plánom 

pre príslušný študijný program v rozsahu predpísanej odbornej zdravotníckej praxe 
a povinných zdravotníckych výkonov v zmysle Výnosu MZ SR zo dňa 17.09.2010 č. 
12422/2010-OL, programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy 
a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra 

(2) Praktickú časť výučby účastníkov špecializačného štúdia zabezpečuje odborný garant a 
lektorský zbor pre praktickú výučbu (školitelia). Kreovanie a schválenie návrhu na 
zloženie lektorského zboru podlieha obojstrannému písomnému súhlasu zmluvných 
strán. Menný zoznam odborných garantov a členov lektorského zboru s uvedením 
identifikačných a kvalifikačných predpokladov je súčasťou príslušného Rozhodnutia o 
vydaní osvedčenia o akreditácii. 

(3) Odborný garant v celom rozsahu zodpovedá za organizáciu a odbornú úroveň praktickej 
výučby, vydáva odporúčania pre zaradenie do špecializačného štúdia, posudzuje a 
schvaľuje študijné plány, navrhuje školiteľov, určuje témy špecializačných prác, 
posudzuje odbornú zdravotnícku prax a realizované zdravotnícke výkony na účely 
špecializačného štúdia a predsedá komisii pre špecializačnú skúšku. Kvalifikačné kritériá 
pre odborného garanta určujú Zásady na uskutočňovanie študijných programov. 

(4) Člen lektorského zboru pre praktickú výučbu (školiteľ), v celom rozsahu zodpovedá za 
organizáciu a odbornú úroveň praktickej výučby u študenta, ktorý mu bol pridelený na 
základe návrhu odborného garanta. Realizáciu povinných výkonov potvrdzuje školiteľ do 
záznamníka.  

(5) Za služby spojené s  absolvovaním praktickej výučby v rámci špecializačného študijného 
programu na RUVZ so sídlom v Košiciach účastník vzdelávania uhrádza účastnícky 
poplatok RÚVZ so sídlom v Košiciach v zmysle Cenníka odborných a laboratórnych 
výkonov poskytovaných RÚVZ so sídlom v Košiciach zo dňa 01.01.2012. 

 
Článok IV. 

MATERIÁLNO –TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE PRAKTICKEJ VÝUČBY 
 

(1) RÚVZ so sídlom v Košiciach sa v súlade s platnými právnymi predpismi zaväzuje 
zabezpečiť materiálno – technické vybavenie, ktoré je funkčné a účelné vo vzťahu k 
špecializačnému študijnému programu a umožňuje realizáciu výkonov, ktoré je povinný 
účastník špecializačného študijného programu absolvovať podľa príslušného 
Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii. 
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Článok V. 
ÚČASTNÍCI ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA 

 
(1) Zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia UPJŠ LF na základe 

písomnej žiadosti, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
(2) UPJŠ LF zdravotníckeho pracovníka zaradí do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo 

k 1. februáru príslušného kalendárneho roka. Tento dátum je začiatkom špecializačného 
štúdia. 

(3) Menný zoznam účastníkov špecializačného štúdia, ktorí absolvujú praktickú výučbu, 
predloží UPJŠ LF najneskôr do 5 pracovných dní po dátume, ku ktorému je realizované 
zaradenie do špecializačného štúdia. 

 
Článok VI.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

(1) Táto dohoda upravuje postup, ktorým zmluvné strany riešia následky škody (ujmy), ktorá 
vznikne zmluvným stranám a osobám konajúcim v ich mene nezávisle od ich vôle pri ich 
spoločnej činnosti súvisiacej s SVZ, najmä : 
a)   v majetkovej sfére zmluvných strán, 
b)  na veciach odložených podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 
Z.z., Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP"), 
c)  na zdraví zamestnancov zmluvných strán podľa ZP- 

 (2)    Zodpovednosť zmluvných strán vzniká najmä : 
a)  voči sebe navzájom podľa príslušných ustanovení OZ, 
b)  voči vlastným zamestnancom podľa ZP, 
c)  voči študentom UPJŠ LF a tretím osobám podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 (3) Za škodu spôsobenú na majetku zmluvnej strany zodpovedá druhá zmluvná strana 
podľa § 420, a nasl. OZ, a to aj v prípade, ak ju spôsobili konkrétne fyzické osoby v 
právnom vzťahu k zodpovednej zmluvnej strane. 

 (4) Za škodu spôsobenú účastníkom špecializačného štúdia na veciach odložených 
zodpovedá vysoká škola podľa OZ. V prípade, že táto škoda bola spôsobená zavinením 
RÚVZ so sídlom v Košiciach má vysoká škola voči nemu právo na postih. 

 (5) Za škodu spôsobenú svojim zamestnancom zodpovedajú zmluvné strany týmto svojim 
zamestnancom podľa ZP. V prípade, že táto škoda bola spôsobená zavinením druhej 
zmluvnej strany má dotknutá zmluvná strana voči nemu právo na postih. 

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

 
Článok VII. 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán 
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

(2) Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých  jedno vyhotovenie verejná 
vysoká škola doručí Ministerstvu zdravotníctva SR a po dvoch vyhotoveniach obdrží 
každá zmluvná strana. 

(3) Všetky zmeny a doplnky k tejto dohode musia byť vyhotovené v písomnej podobe vo 
forme číslovaných a datovaných dodatkov, podpísané štatutárnymi orgánmi zmluvných 
strán alebo nimi splnomocnenými zástupcami. 

(4) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená 
dohodu vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 
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(5) Zmluvné strany  sa zaväzujú vzájomne sa bez zbytočného  odkladu informovať o 
akýchkoľvek zmenách údajov, uvedených v záhlaví tejto dohody. 

 

 

V Košiciach, dňa                                    V Košiciach, dňa 
 
 
_______________________________ ______________________________________ 
MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
regionálna hygienička   rektor UPJŠ v Košiciach 
RÚVZ so sídlom v Košiciach 
 
 
                                                                     V Košiciach, dňa 
 
 
      ______________________________________ 
      prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
      dekan UPJŠ  LF 
 


