
Zmluva o špecializačnej príprave lekára pri absolvovaní študijného pobytu 

č. 08/2022  
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
 

Prijímajúca organizácia: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Sídlo:    Slovenská 11 A, 940 34 Nové Zámky 
Zastúpená:   MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ  
IČO:    173 36 112 
DIČ:    2021 068324 
IČ DPH:   SK2021 068324 
Číslo účtu:   IBAN: SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
 
(ďalej len „prijímajúca organizácia“) 

 
a 
 

Vysielajúca organizácia: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s. 
Sídlo:   Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany 
IČO:   464 585 81 
DIČ:   2820 020 709 
 
(ďalej len „vysielajúca organizácia“) 

 
a 
 

   
Hosťujúci lekár:  Lászlo Pap 
     

 
  
      
(ďalej len „hosťujúci lekár“) 
 
 
uzatvorená v zmysle §269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a Nariadenia vlády SR 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) v tomto znení: 

I. 
                                                                Predmet zmluvy 
  

1. Predmetom zmluvy je výkon povinnej špecializačnej prípravy zamestnanca – lekára pred špecializačnou 

skúškou v rámci cirkulácie formou odborného študijného pobytu na Neurochirurgickej klinike prijímajúcej 

organizácie.  

2. Prijímajúca organizácia sa zaväzuje umožniť výkon povinnej špecializačnej prípravy hosťujúcemu lekárovi 

a  lekárskeho povolania poskytnutím pracovných činností na  Neurochirurgickej klinike prijímajúcej 

organizácie (ďalej len „miesto výkonu povinnej špecializačnej prípravy“) a tým ho pripraviť na 

špecializačnú skúšku.      



  
3.  Zodpovedným  vedúcim špecializačnej prípravy je primár MUDr. Martin Melišek. 

   

II. 

Čas trvania študijného pobytu a spôsob jeho ukončenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v období od 01.05.2022 do 31.05.2022. 

2. Zmluvný vzťah zanikne uplynutím dojednanej doby, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej  forme 

ukončenia vzájomného zmluvného vzťahu.  

3. V prípadoch hrubého porušovania podmienok v zmluve dohodnutých si prijímajúca organizácia 

vyhradzuje právo, aby po predchádzajúcom upozornení hosťujúceho lekára, ktoré neviedlo k náprave, bol 

ukončený zmluvný vzťah s okamžitou platnosťou. 

   III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Hosťujúci lekár  sa zaväzuje dodržiavať na mieste výkonu povinnej špecializačnej prípravy hygienické, 

bezpečnostné a protipožiarne predpisy ako aj ochranu zdravia spolupracovníkov, pacientov a prístrojovej 

techniky ako aj  majetku nachádzajúceho sa v priestoroch výkonu špecializačnej prípravy.   

2. Za škody spôsobené nešetrným a neodborným užívaním prístrojov zdravotníckej techniky bude 

zodpovedať hosťujúci lekár do výšky spôsobenej škody ohodnotenej súdnym znalcom, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak.   

3. Za prípadnú ujmu na zdraví spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

počas špecializačnej prípravy, ponesie priamu zodpovednosť zdravotnícke zariadenie, pričom si môže 

následne uplatniť náhradu škody voči vysielajúcej organizácií. 

4. Za úraz, resp. chorobu z povolania, ktorý by hosťujúci lekár utrpel počas trvania špecializačnej prípravy, 

vykoná odškodnenie vysielajúca organizácia. 

5. Hosťujúci lekár sa zaväzuje poskytovať zdravotnícku starostlivosť v súlade so súčasnými dostupnými 

poznatkami lekárskej vedy a inými biomedicínskymi vedami. 

6. Prijímajúca organizácia sa zaväzuje umožniť hosťujúcemu lekárovi získanie odbornej špecializačnej 

prípravy pred špecializačnou skúškou pod odborným dozorom  zodpovedného vedúceho špecializačnej 

prípravy.  

7. Všetky mzdové náležitosti a súvisiace úhrady počas absolvovania výkonu špecializačnej prípravy hradí 

vysielajúca organizácia. 

8. Prijímajúca organizácia zabezpečí hosťujúcemu lekárovi miesto na prezlečenie a odloženie civilného 

ošatenia. Pracovný odev si hosťujúci lekár zabezpečí na vlastné náklady (okrem ochranných pomôcok, 

ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti). 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v zmysle platných právnych predpisov na ochranu osobných 

údajov, najmä z Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a z niektorých ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  



  
 
 
 

IV. 
Ostatné dojednania k zmluve 

 
1. Výkon špecializačnej prípravy  a vzdelávacia aktivita  je spoplatnená vo výške  v zmysle cenníka a hosťujúci 

lekár  sa zaväzuje pri nástupe do prijímacej organizácie uhradiť  do pokladne alebo na číslo účtu IBAN 

SK88 8180 0000 0070 0054 0295 náklady vo výške 154 € za zabezpečenie zaškolenia a prehĺbenia 

praktických skúseností v rámci špecializačnej prípravy v dohodnutom špecializačnom odbore.  

V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy po vzájomnej dohode formou písomných 

dodatkov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení Zmluvy 

v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluvné strany  prehlasujú, že pri úprave vzájomných vzťahov v zmluve nedohodnutých sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákonníka práce a Nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti 

na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie  v tiesni alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok, obsahu zmluvy riadne porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

5. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

V Topoľčanoch,  dňa ___.___._____   V Nových Zámkoch, dňa  

 

Vysielajúca organizácia:    Prijímajúca organizácia: 

 

 

______________________________   _________________________________ 

Mgr. Viktor Dudáš     MUDr. Karol Hajnovič 

             riaditeľ                     riaditeľ  

  

 

V _____________________ dňa ___.___._____ 

 

Hosťujúci lekár  

 

__________________________________ 

Lászlo Pap 


