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Dohoda o zvýšení kvalifikácie 
v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka 

podľa § 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 uzatvorená podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 
práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“)  

(ďalej len „dohoda“) 
 

medzi 
 

Zamestnávateľom 
Obchodné meno/Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Sídlo: Slovenská 11 A, 940 34 Nové Zámky 
IČO: 17336112 
IČ DPH: SK2021068324 
Bankové spojenie: Banka: Štátna pokladnica číslo účtu:  SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
Zastúpený: MUDr. Karol Hajnovič - riaditeľ 
Zápis v registri: register organizácií vedený Štatistickým úradom SR a živnostenský register 
Okresného súdu Nové Zámky pod č. 404-9729 
 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 
 

a 
Zamestnancom 
Titul, meno a priezvisko: MUDr. Barbora Slobodníková 
Dátum narodenia: XXXXX 
Adresa trvalého pobytu: XXXXX 
Telefón: XXXXX 
E-mail:  XXXXX 
Bankové spojenie: XXXXX  
Číslo účtu: IBAN: XXXXX 

(ďalej len „rezident”, spolu so zamestnávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
uzatvárajú túto dohodu: 

 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zamestnávateľ a rezident sú zmluvnými stranami pracovnej zmluvy zo dňa 28.9.2021, ktorá 
upravuje pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a rezidentom. 
2. Rezidentské štúdium je špecializačné štúdium v špecializačnom odbore určenom Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne pri 
splnení podmienok podľa 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 „zákon o poskytovateľoch“) financované 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  
3. Obdobie špecializačného štúdia financovaného zo štátneho rozpočtu je časový úsek 
špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa tejto dohody, uskutočňované v rozsahu a za 
podmienok určených v príslušnom akreditovanom špecializačnom študijnom programe 
v špecializačnom odbore pediatria. 
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Článok II 
Predmet dohody 

 
Predmetom tejto dohody je vzájomná úprava práv a povinností účastníkov dohody, súvisiacich so 
zvýšením kvalifikácie rezidenta absolvovaním špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom 
študijnom programe v špecializačnom odbore pediatria v zdravotníckom povolaní lekár v rámci 
rezidentského štúdia na vzdelávacej ustanovizni: Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave. Podľa dĺžky špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore 
ustanovenej podľa osobitného predpisu špecializačné štúdium trvá 4 roky a končí získaním diplomu o 
špecializácii. Špecializačné štúdium (ďalej len „rezidentské štúdium“), začína dňa 1. októbra 2021.  

Článok III 
    Povinnosti zamestnávateľa 

 
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť rezidentovi zvýšenie kvalifikácie formou rezidentského štúdia, 
2. Zamestnávateľ je povinný poskytovať rezidentovi pracovné voľno s náhradou mzdy na absolvovanie 
teoretickej časti a praktickej časti rezidentského štúdia podľa akreditovaného špecializačného 
študijného programu v súlade so Študijným plánom, ktorý tvorí Prílohu č.1, a tá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto dohody. 
3. Zamestnávateľ je povinný umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke 
ustanovenej v článku II tejto dohody. 
4. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať rezidentovi pracovné voľno s náhradou mzdy  v 
termínoch určených študijným plánom tak, aby zamestnanec-rezident neprekročil dĺžku trvania 
špecializačného štúdia ustanovenú pre dané špecializačné štúdium všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
5. Zamestnávateľ poskytne rezidentovi v súlade s § 140 ods. 3 Zákonníka práce pracovné voľno 
s náhradou mzdy najmenej : 

a) v rozsahu potrebnom  na účasť na praktickej a teoretickej časti rezidentského štúdia,  
b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,  
c) päť dní na prípravu a vykonanie špecializačnej skúšky. 

6. Ak zamestnávateľ neumožní rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium podľa § 39b ods. 11 písm. 
c) zákona o poskytovateľoch, je povinný v zmysle § 39b ods. 24 zákona o poskytovateľoch uhradiť 
ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia. 

Článok IV 
                              Povinnosti rezidenta  

    
1. Rezident je povinný absolvovať rezidentské štúdium podľa čl. II. 
2. Rezident je okrem plnenia povinností vyplývajúcich z akreditovaného špecializačného študijného 
programu v  špecializačnom odbore pediatria povinný aj  

a) písomne sa prihlásiť na špecializačnú skúšku do 14 dní od splnenia podmienok určených                 
v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v predmetnom špecializačnom odbore,  

b) úspešne ukončiť rezidentské štúdium,  
c) ak rezident úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 

je povinný: 
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ca) do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky požiadať o vydanie 
povolenia v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium a do 12 
mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať špecializované 
pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona        
o poskytovateľoch v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho 
pracovníka do rezidentského štúdia podľa § 39b ods. 6 písm. f) zákona  o poskytovateľoch alebo 
do troch mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky začať vykonávať 
špecializované pracovné činnosti pri vykonávaní zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4 
písm. a) zákona o poskytovateľoch v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie 
zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa § 39b ods. 6 písm. f) zákona                      
o poskytovateľoch v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium,  
a zároveň je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom 
úspešne ukončil rezidentské štúdium úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od 
úspešného absolvovania špecializačnej skúšky v samosprávnom kraji označenom v žiadosti           
o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podľa § 39b ods. 6 písm. f) 
zákona o poskytovateľoch, ak vykonáva špecializované činnosti podľa písmena a) najmenej v 
rozsahu ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. aj) zákona o poskytovateľoch alebo úhrnne 
päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky                               
v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do 
rezidentského štúdia podľa § 39b ods. 6 písm. f) zákona o poskytovateľoch, ak vykonáva 
špecializované činnosti podľa § 39b ods. 13 písm. a) zákona o poskytovateľoch najmenej v 
rozsahu polovice ordinačných hodín podľa § 79 ods. 1 písm. aj) zákona o poskytovateľoch, 
cb) oznámiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky do 30 dní od začatia vykonávania 
zdravotníckeho povolania názov a adresu sídla zamestnávateľa, dohodnutý pracovný čas, dátum 
začatia vykonávania zdravotníckeho povolania a každú zmenu týchto údajov. 

d) na rezidenta, ktorý úspešne ukončil rezidentské štúdium, v špecializačnom odbore inom ako 
všeobecné lekárstvo, sa vzťahujú povinnosti podľa čl. IV ods. 2 písm. c) tejto dohody alebo 
nasledujúce povinnosti: 
da) bezodkladne začať vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona o 
poskytovateľoch v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium u 
zamestnávateľa, ktorý podal žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského 
štúdia, a to úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania 
špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo 
úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky 
najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, 
db) oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia 
poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov.  

3. Ak rezident skončí pracovný pomer so zamestnávateľom pred riadnym skončením rezidentského 
štúdia, rezident sa zaväzuje uhradiť finančné náklady súvisiace s rezidentským štúdiom vynaložené 
zamestnávateľom, a to náklady vynaložené zamestnávateľom do doby skončenia pracovného pomeru 
rezidenta u daného zamestnávateľa. 
4. Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v zákonnej lehote alebo úspešne neukončil 
rezidentské štúdium špecializačnou skúškou najneskôr v opravnom termíne, je povinný podľa § 39b 
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ods. 19 zákona o poskytovateľoch, uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 Eur za každý začatý rok 
rezidentského štúdia. 
5. Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia nezačal poskytovať 
zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 13 písm. a) alebo podľa §39b ods. 23 písm. a) zákona 
o poskytovateľoch, je povinný uhradiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky 5 000 Eur za 
každý rok rezidentského štúdia v zmysle § 39b ods. 20 zákona o poskytovateľoch. 
6. Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia neposkytoval 
zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 13 písm. b) alebo ods. 23 písm. a) zákona o poskytovateľoch, 
je povinný podľa § 39b ods. 21 zákona o poskytovateľoch uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 
Eur za každý rok, v ktorom neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 13 písm. b) alebo 
podľa § 39b ods. 23 a) zákona o poskytovateľoch. 
7. Povinnosť úhrady finančných prostriedkov podľa ods. 4 a ods. 5 rezidentovi nevzniká, ak: 

a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pozastavilo poskytovanie finančných 
prostriedkov na rezidentské štúdium, 

b) rezident prestal spĺňať podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. 
b) zákona o poskytovateľoch, 

c) rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa 
podľa § 39b ods. 22 zákona o poskytovateľoch. 

Článok V 
Zánik dohody 

 
1.Táto dohoda zaniká: 
a) písomnou dohodou medzi účastníkmi dohody po vyrovnaní všetkých svojich záväzkov, 
vyplývajúcich z tejto dohody alebo 
b) odstúpením niektorého účastníka dohody od tejto dohody pre podstatné porušenie ustanovení tejto 
dohody. Za podstatné porušenie dohody sa považuje najmä porušenie povinností ustanovených v čl. 
III a čl. IV tejto dohody. Účinky odstúpenia od dohody nastanú dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy 
bolo druhému účastníkovi dohody doručené písomné oznámenie o odstúpení od tejto dohody. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody.  
2. Túto dohodu môžu účastníci dohody meniť a dopĺňať písomne, a to po dohode oboch účastníkov 
dohody. Zmeny nesmú byť v rozpore s podmienkami určenými v príslušnom akreditovanom 
špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore špecializačného štúdia pediatria a musia 
byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
3. Zmluvné strany sú povinné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679                                   
z  27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, s ktorými prišli do styku v súvislosti     
s plnením dohody. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle tejto dohody trvá aj po uplynutí doby 
trvania tejto dohody. 
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4. Rezident poskytuje osobné údaje zamestnávateľovi, v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov, môže zamestnávateľ spracovávať na účely  rezidentského štúdia 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, vzdelanie a špecializačný odbor) a zároveň ich poskytne  
vzdelávacej ustanovizni podľa § 40 zákona o  poskytovateľoch a Ministerstvu zdravotníctva 
Slovenskej republiky, a to podľa § 92a zákona o poskytovateľoch. 
5. Práva a povinnosti účastníkov dohody, ktoré nie sú výslovne upravené touto dohodou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, zákona o poskytovateľoch a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
6. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto dohody stane neplatným, nevymožiteľným či neúčinným, 
nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení dohody. Namiesto 
neplatného, nevymožiteľného či neúčinného ustanovenia dohody sa použijú ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu účastníkov dohody. Účastníci 
dohody sa následne zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia dohody, ktorý svojim 
obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného, nevymožiteľného či neúčinného 
ustanovenia. 
7. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody dostane jeden 
rovnopis. 
8. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej 
vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu 
neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
V Nových Zámkoch,  dňa  1.10.2021    V Nových Zámkoch,  dňa 1.10.2021 
 
 
 
 
_____________________________               _____________________________ 
            podpis zamestnanca                             podpis a pečiatka zamestnávateľa 
 


