
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov 
Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Zmluvné strany: 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený konať 
v mene zmluvy: 

IČO: 
DIČ: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD., dekanka Fakulty zdravotníctva 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
31 118 259 
2021376368 

(ďalej len „TnUAD") 

a 

Názov: AquaKlim, s. r. o. 
Sídlo: Gorkého 3037/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
Provozovna: Sanatória Klimkovice, 742 84 Klimkovice 
Štatutárny orgán: Márie Muroňová, jednatelka společnosti 
IČO: 278 49 562 
DIČ: CZ27849562 
Zapísaná: Obchodní rejstŕík u Krajského soudu v Ostrave, Oddíl C, vložka 31571 

(ďalej len „zdravotnícke zariadenie") 

uzatvárajú -

v súlade s § 35 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách") 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 Trenčíne 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 
v Trenčíne (ďalej len „FZ TnUAD") v študijnom programe Fyzioterapia. 

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 - klinická prax (počas semestra), súvislá prax, prázdninová prax - bude 
prebiehať v súlade s učebnými plánmi schválenými Vedeckou radou FZ TnUAD. 

2. Miestom uskutočňovania praktickej výučby študentov FZ TnUAD je príslušné oddelenie 
zdravotníckeho zariadenia. 

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 zdravotníckeho personálu (mentorky -
zamestnankyne zdravotníckeho zariadenia). 

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

Článok IV. 
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 sa riadia príslušnými právnymi predpismi. 

2. Zamestnanci FZ TnUAD a zdravotníckeho zariadenia sa počas klinickej praxe 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. 

4. Zodpovedný pracovník FZ TnUAD nahlási zdravotnickému zariadeniu v predstihu min. 1 
mesiac počet študentov na praxi a konkrétne dátumy nástupu. 

5. 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 s vnútornými predpismi 
zdravotníckeho zariadenia. 

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 zákonov ČR 
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 o bezpečnosti práce na pracovisku podľa 
zákonov ČR. 

9. Zdravotnícke zariadenie je povinné vznik pracovných úrazov, ako aj chorôb z povolania 
ihneď nahlásiť koordinátorovi klinickej praxe fakulty. Pri registrovaných pracovných 
úrazoch umožní účasť odbornému zástupcovi TnUAD pri zisťovaní príčin vzniku 
udalostí. 

10. Zdravotnícke zariadenie umožní študentom vstup do zariadenia, kde budú vykonávať prax 
a do ďalších priestorov súvisiacich s vykonávaním praxe. Ďalej im umožní priestory na 
odkladanie osobných vecí a používanie hygienického zariadenia. 

11. Zdravotnícke zariadenie umožní plniť študentom požiadavky univerzity vyplývajúce 
z cieľov a obsahu klinickej praxe. 

12. Za prácu, ktorú bude vykonávať študent počas praxe, im nebude vyplácaná mzda. 
13. TnUAD v Trenčíne sa nebude podieľať na zvýšených nákladoch súvisiacich so 

zabezpečením fyzioterapeutickej praxe. 
14. Zdravotnícke zariadenie zaistí študentom ubytovanie a stravovanie. Náklady na 

ubytovanie a stravovanie si hradí študent sám 

Článok IV. 
Zodpovednosť za škodu 

Zodpovednosť za škodu sa riadi podľa príslušného Zákonníka práce ČR Z.č.262 /2006 Sb. 
v platnom znení, zákonom o starostlivosti o zdravie ľudu a Zákona č. 160/1992 o zdravotnej 
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení. V prípade porušenia má zdravotnícke 
zariadenie právo študentov vylúčiť z klinickej praxe. 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
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. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, nasledujúcom po dni zverejnenia v centrálnom 
registri zmlúv podľa Nariadenia vlády SR v zmysle zákona č. 10/1964 Zb. v znení 
občianskeho zákona a zákona č. 311/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe informácií). 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, 



že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si 
zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, a po jednom vyhotovení zostáva u každého 
jej účastníka. 

Trenčín . Klimkovice 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor TnUAD v Trenčíne 

Márie Muroňoyá 
jednatel / 


