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Zmluva 
o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a  
praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy 

 
1.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  
  (ďalej len „UPJŠ LF“ alebo „lekárska fakulta“) 
  zastúpená: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. - dekan fakulty       
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica v Bratislave 
  č. ú.: IBAN: SK65 8180 0000 0070 0024 1949  
  SWIFT: SPSRSKBA 
  (ďalej len „verejná vysoká škola“) 

 
a  
 

2.Akadémia Košice, n. o. 
  so sídlom: Bačíkova 7, 040 01 Košice 
  štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH, riaditeľ 
  IČO: 45 739 897 
  DIČ: 202 366 2421 
  Bankové spojenie: UniCredit Bank 
  Č. ú.: IBAN: SK33 1111 000000 107 419 4009 
  SWIFT: UNCRSKBX 
 (ďalej len „zdravotnícke zariadenie" a spolu s verejnou vysokou školou ďalej len „zmluvné 
 strany") 
 
sa dohodli 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o vysokých školách") a § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 84/2016 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení 
neskorších predpisov, na uzatvorení tejto zmluvy o zriadení špecializovaného výučbového 
zariadenia verejnej vysokej školy a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy (ďalej 
len „zmluva"): 
 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zriadení špecializovaného 

výučbového zariadenia verejnej vysokej školy a úprava vzájomnej spolupráce verejnej 
vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia pri realizácii praktickej výučby študentov 
verejnej vysokej školy, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, vedy, 
výskumu, ako aj úprava pracovných pomerov zamestnancov a materiálneho 
zabezpečenia výučby s cieľom naplniť poslanie verejnej vysokej školy a zdravotníckeho 
zariadenia. 

 
Čl. II 

ŠPECIALIZOVANÉ VÝUČBOVÉ ZARIADENIE 
 

2.1 Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy je pracovisko 
zdravotníckeho zariadenia uvedené v tejto zmluve, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 
bude označované ako klinika alebo iným vhodným označením (ďalej len „klinika"). 
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2.2 Na základe podmienok tejto zmluvy sa v zdravotníckom zariadení zriaďuje Klinika 

stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n. o. 

  
Čl. III 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY 
 

3.1 Organizácia, obsah a rozsah výučby na klinike sa riadi študijným programom pre príslušný 
študijný odbor, ktorý stanovuje podľa zákona o vysokých školách verejná vysoká škola. 
Študijný program tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 
 

3.2 Časové zadelenie štúdia pre každý semester stanovuje študijný plán študijných odborov, 
resp. programov. Verejná vysoká škola je povinná predložiť aktuálny študijný plán 
zdravotníckemu zariadeniu najneskôr týždeň pred začiatkom príslušného semestra. 

 
3.3 Na zabezpečovaní praktickej výučby študentov sa podieľajú zamestnanci verejnej vysokej 

školy, ktorí majú pracovno-právny alebo obdobný pracovno-právny vzťah so 
zdravotníckym zariadením, doktorandi verejnej vysokej školy, ktorí majú pracovno-právny 
alebo obdobný pracovno-právny vzťah so zdravotníckym zariadením a zamestnanci 
zdravotníckeho zariadenia, ktorí majú pracovno-právny alebo obdobný pracovno-právny 
vzťah s verejnou vysokou školou. 
 

3.4 Zamestnanci verejnej vysokej školy a doktorandi poskytujú zdravotnú starostlivosť na 
klinike v súlade s ich odbornou kvalifikáciou. Odbornú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť 
(ako napríklad doklady o vzdelaní, o kontinuálnom vzdelávaní, potvrdenie o registrácii v 
Slovenskej lekárskej komore, bezúhonnosť) na výkon povolania zamestnancov verejnej 
vysokej školy a doktorandov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na klinike v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov garantuje zdravotníckemu zariadeniu verejná 
vysoká škola, pričom príslušný zamestnanec tieto doklady predloží zdravotníckemu 
zariadeniu pred uzatvorením pracovnej zmluvy. 

 
3.5 Predmet   a organizácia   výučby   v postgraduálnom   akreditovanom špecializačnom   

a certifikačnom štúdiu budú dohodnuté zmluvnými stranami v osobitnej zmluve. 
     

       Čl. IV 
ROZSAH PÔSOBNOSTI 

 
4.1 Zdravotnú starostlivosť pacientom na klinike poskytujú: 

4.1.1 zamestnanci zdravotníckeho zariadenia v rozsahu opisu svojich pracovných 
činností (pracovná náplň), ktorý je súčasťou ich pracovnej zmluvy so 
zdravotníckym zariadením; 

4.1.2 zamestnanci verejnej vysokej školy v rozsahu určenom prednostami kliník a 
vedúcich pracovísk a v rozsahu: 
4.1.2.1 opisu pracovných činností, ktorý je súčasťou ich pracovnej zmluvy so 
zdravotníckym zariadením, 
4.1.2.2 zabezpečovania výučby podľa príslušného študijného programu a 
študijného plánu študijných odborov podľa bodu 3.2 zmluvy; 
4.1.2.3 svojej odbornej spôsobilosti; 

4.1.3 študenti doktorandského štúdia s požadovanou odbornou kvalifikáciou 
a odbornou spôsobilosťou v rozsahu opisu svojich pracovných činností 
(pracovná náplň), ktorý je súčasťou ich pracovnej zmluvy so zdravotníckym 
zariadením. 

4.2 Práva a povinnosti zamestnancov zdravotníckeho zariadenia a zamestnancov verejnej 
vysokej školy, vrátane zodpovednosti za rozsah a odbornú úroveň zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej pacientom sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Zamestnanci sú za chod kliniky v otázkach vysokoškolského vzdelávania zodpovední 
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verejnej vysokej škole a za poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckemu 
zariadeniu. Pracovnoprávnu zodpovednosť za porušenie práv a povinností pri plnení 
pracovných úloh na klinike voči zamestnancom zmluvných strán vyvodzuje príslušný 
zamestnávateľ z vlastného podnetu alebo na návrh druhej zmluvnej strany. 
 

4.3 Zdravotnícke zariadenie uzatvorí so zamestnancami verejnej vysokej školy, ktorých 
zoznam bude odsúhlasený oboma zmluvnými stranami pracovnú zmluvu na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje, že pracovná zmluva so 
zamestnancami verejnej vysokej školy bude dojednaná ako pracovný pomer na kratší 
pracovný čas v rozsahu najmenej 20% ustanoveného týždenného pracovného času; 
harmonogram pracovného času je ustanovený Pracovným poriadkom, Prevádzkovým 
poriadkom a rozvrhom práce kliniky zdravotníckeho zariadenia. Výška mzdy bude určená 
na základe interného mzdového predpisu zdravotníckeho zariadenia podľa rovnakých 
kritérií (kvalifikácia, odborná prax) ako používa zdravotnícke zariadenie pre svojich 
zamestnancov pri zaraďovaní do príslušných taríf a stupňov náročnosti práce. Doktorandi 
budú mať uzatvorené pracovné pomery na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej 5% 
ustanoveného týždenného pracovného času. Uzatvorenie pracovných pomerov medzi 
zdravotníckym zariadením a zamestnancami verejnej vysokej školy na kratší pracovný čas 
v rozsahu menej ako 20% ustanoveného pracovného času (s výnimkou doktorandov) 
podlieha predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. 
 

4.4 Zmenu umiestnenia kliniky, zlúčenia kliník alebo iné úpravy, zmenu organizačnej štruktúry 
kliniky a zmenu počtu lôžok je zdravotnícke zariadenie povinné vopred prerokovať s 
verejnou vysokou školou. V priebehu semestra môže zdravotnícke zariadenie vykonať 
vyššie uvedené zmeny na klinike len po predchádzajúcom súhlase verejnej vysokej školy. 
Zrušenie kliniky alebo inej spoločnej organizačnej zložky verejnej vysokej školy a 
zdravotníckeho zariadenia bez náhrady alebo zriadenie novej kliniky alebo inej spoločnej 
organizačnej zložky verejnej vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia, s výnimkou 
zlúčenia existujúcich kliník, prerokuje a písomne dohodne verejná vysoká škola a 
zdravotnícke zariadenie. Umiestnenie prístrojového vybavenia, jeho premiestnenie, 
delimitácia prístrojového vybavenia kliniky a ich využívanie na pôde kliník zdravotníckeho 
zariadenia, ktoré bolo zakúpené z poskytnutých finančných prostriedkov od verejnej 
vysokej školy, podlieha predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán. 
 

4.5 Každú zmenu počtu systematizovaných miest zamestnancov verejnej vysokej školy 
pracujúcich na klinike je verejná vysoká škola povinná vopred prerokovať so 
zdravotníckym zariadením. V priebehu semestra môže verejná vysoká škola vykonať 
vyššie uvedené zmeny na klinike len po predchádzajúcom súhlase zdravotníckeho 
zariadenia. 

 
4.6 Každú zmenu počtu doktorandov pracujúcich pre zdravotnícke zariadenie s uzatvorenou 

pracovnou zmluvou na kratší pracovný čas je verejná vysoká škola povinná vopred 
prerokovať so zdravotníckym zariadením. Zoznam plánovaných doktorandov je verejná 
vysoká škola povinná predložiť zdravotníckemu zariadeniu najneskôr do 31. mája 
príslušného kalendárneho roka a definitívny zoznam doktorandov je verejná vysoká škola 
povinná predložiť zdravotníckemu zariadeniu najneskôr do 30. septembra príslušného 
kalendárneho roka. V priebehu semestra môže verejná vysoká škola vykonať vyššie 
uvedené zmeny na klinike len po predchádzajúcom súhlase zdravotníckeho zariadenia. 

 
Čl. V 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE KLINIKY 
 

5.1 Prednosta kliniky je vedúcim zamestnancom verejnej vysokej školy, s ktorou je v 
pracovnom pomere a zároveň je vedúcim zamestnancom zdravotníckeho zariadenia v 
pracovnom pomere so zdravotníckym zariadením (ďalej len „prednosta"). Prednostu 
ustanovuje do funkcie verejná vysoká škola v súlade so zákonom o vysokých školách. 
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Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so štatútom verejnej vysokej školy,  pracovným 
poriadkom  vysokej školy a v súlade s osobitnou zmluvou upravujúcou podmienky 
výberového konania, ktorú uzatvoria zmluvné strany. Podmienkou výkonu práce prednostu 
je súhlasné kladné stanovisko verejnej vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia 
vyjadrené v spoločnom dekréte o ustanovení do funkcie prednostu. Ku dňu ustanovenia 
prednostu do funkcie, zdravotnícke zariadenie uzatvorí s prednostom pracovnú zmluvu na 
pracovný pomer na kratší pracovný čas v rozsahu minimálne 40% ustanoveného 
týždenného pracovného času. V pracovnej zmluve medzi prednostom a verejnou vysokou 
školou musí byť ako miesto výkonu práce dohodnutá klinika. Voľné funkčné miesto 
prednostu obsadzuje dekan po dohovore s riaditeľom zdravotníckeho zariadenia bez 
výberového konania poverením len do ustanovenia do funkcie prednostu po úspešnom 
vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na dobu šesť mesiacov.  

 
 
5.2 Prednosta je zodpovedný za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň výučby a vedecko-

výskumnej činnosti v rámci príslušného študijného programu a študijného plánu študijných 
odborov podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, za odbornú úroveň poskytovania zdravotnej 
starostlivosti počas výučby. Prednosta zodpovedá za chod kliniky v otázkach 
vysokoškolského vzdelávania verejnej vysokej škole a v otázkach poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zdravotníckemu zariadeniu. Zodpovednosť prednostu upravujú ustanovenia 
pracovnej zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy a štatúty, resp. organizačné 
poriadky zdravotníckeho zariadenia a verejnej vysokej školy. V čase neprítomnosti 
prednostu ho vo veciach výučby zastupuje zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť 
za podmienky, že je zároveň v pracovnom pomere s lekárskou fakultou verejnej vysokej 
školy; v opačnom prípade prednostu voči zamestnávateľovi - lekárskej fakulte verejnej 
vysokej školy zastupuje iný určený zamestnanec, ktorý je zamestnancom lekárskej fakulty 
verejnej vysokej školy. 
 

5.3  Každá zmluvná strana je oprávnená písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje 
rozhodnutie o odvolaní  súhlasu s výkonom funkcie prednostu, ktorý bol udelený v 
spoločnom dekréte o ustanovení do funkcie prednostu. Dekan lekárskej fakulty verejnej 
vysokej školy je oprávnený oznámiť odvolanie súhlasu s výkonom funkcie prednostu za 
podmienky,  že bol daný súhlas Akademického senátu lekárskej fakulty  a z dôvodov, že 
sa prednosta dopustil niektorého z konaní uvedených Čl. 21 bod 6. písm. a) až e) Štatútu 
lekárskej fakulty. Generálny riaditeľ zdravotníckeho zariadenia je oprávnený  oznámiť 
odvolanie súhlasu s výkonom funkcie prednostu  v prípade,  že sa prednosta dopustil 
závažného porušenia pracovnej disciplíny alebo opakovane porušil  pracovnú disciplínu 
menej závažným spôsobom alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo 
mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo prestal spĺňať podmienky pre 
výkon zdravotníckeho povolania. Po doručení oznámenia o odvolaní súhlasu je druhá 
zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, oznámiť svoje 
stanovisko k odvolaniu súhlasu a záväzne dohodnúť spoločný postup.  
  
 

5.4  Prednosta kliniky sa môže svojej funkcie vzdať a to písomne, pričom úkon vzdania sa 
funkcie prednostu  adresuje jednak  dekanovi lekárskej fakulty verejnej vysokej školy 
a zároveň aj riaditeľovi zdravotníckeho zariadenia.  

 
 
5.5 Za porušenie pracovných povinností zodpovedajú zamestnanci vykonávajúci prácu na 

klinike tomu zamestnávateľovi, u ktorého povinnosť porušili. 
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Čl. VI 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
6.1 V súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy môže vzniknúť zmluvným stranám škoda 

najmä: 
a) v majetkovej sfére účastníkov, 
b) na veciach odložených podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce"), 
c) na zdraví zamestnancov zmluvných strán podľa Zákonníka práce, 
d) na   zdraví   pacientov   špecializovaného   výučbového   zariadenia   v 

súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 
 
6.2 Zodpovednosť zmluvných strán vzniká najmä: 

a) voči sebe navzájom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, 
b) voči vlastným zamestnancom podľa Zákonníka práce, 
c) voči študentom verejnej vysokej školy a tretím osobám podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, 
d) voči pacientom v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka. 
 

6.3 Za škodu spôsobenú na majetku poškodeného zodpovedá tá strana, ktorá túto škodu 
spôsobila podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak ju spôsobili 
konkrétne fyzické osoby v akomkoľvek právnom vzťahu k zodpovednej zmluvnej strane. 
 

6.4 Za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zodpovedá zdravotnícke 
zariadenie. V prípade, že škoda bola spôsobená v rámci procesu praktickej výučby, alebo 
pri výkone inej činnosti uskutočňovanej podľa pracovných zmlúv medzi verejnou vysokou 
školou a jej zamestnancami v špecializovanom výučbovom zariadení, má zdravotnícke 
zariadenie právo na uplatnenie zodpovednosti za vzniknutú škodu voči verejnej vysokej 
škole v rozsahu, v ktorom za vzniknutú škodu zodpovedá verejná vysoká škola. 
Zodpovednosť zamestnancov verejnej vysokej školy za škodu podľa Zákonníka práce tým 
nie je dotknutá. Touto zmluvou rovnako nie je dotknutá ani zodpovednosť za škodu podľa 
Zákonníka práce zo strany zamestnancov zdravotníckeho zariadenia. 

 
6.5 Za škodu spôsobenú tretím osobám na veciach odložených zodpovedá zdravotnícke 

zariadenie podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že táto škoda bola spôsobená 
zavinením verejnej vysokej školy má zdravotnícke zariadenie právo na náhradu 
spôsobenej škody. 

 
6.6 Za škodu spôsobenú študentom verejnej vysokej školy na veciach odložených zodpovedá 

verejná vysoká škola podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že táto škoda bola 
spôsobená zavinením zdravotníckeho zariadenia, má verejná vysoká škola právo na 
náhradu spôsobenej škody. 

 
6.7 Za škodu spôsobenú svojim zamestnancom zodpovedajú zmluvné strany ako 

zamestnávatelia podľa Zákonníka práce. V prípade, že táto škoda bola spôsobená druhou 
zmluvnou stranou má poškodená zmluvná strana právo na náhradu spôsobenej škody. 

 
6.8 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. 
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Čl. VII 
PODIEL NA NÁKLADOCH SÚVISIACICH S VYKONÁVANÍM PRAKTICKEJ 

VÝUCBY ŠTUDENTOV 
 
7.1 Zdravotnícke zariadenie umožní prístup na príslušné špecializované výučbové pracovisko 

a zabezpečí minimálne nevyhnutné materiálno-technické vybavenie kliniky pre 
vykonávanie praktickej výučby študentov verejnej vysokej školy v rozsahu zákona o 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lieky, zdravotnícke pomôcky a iný zdravotnícky 
materiál nevyhnutný pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečuje zdravotnícke 
zariadenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Materiál pre vykonávanie 
vedeckého výskumu zabezpečuje nositeľ projektu alebo organizácia, ktorej boli pridelené 
prostriedky na výkon vedeckého výskumu. Vykonávanie experimentálneho 
biomedicínskeho vedeckého výskumu na klinike je možné len na základe spoločnej 
dohody/zmluvy o vykonávaní vedeckého výskumu medzi verejnou vysokou školou a 
zdravotníckym zariadením. Použitie všetkých diagnostických a liečebných výsledkov, ktoré 
vznikli na klinike v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti hradenej zo zdravotného 
poistenia, pre publikačné účely, písomne povoľuje zamestnancom prednosta kliniky, 
pričom na publikácii je v takýchto prípadoch uvedené aj zdravotnícke zariadenie, na ktorom 
boli diagnostické a klinické výsledky vytvorené. Prístrojovú techniku, ktorá bola zakúpená 
z prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole, je možné umiestniť na klinike iba na 
základe zmluvy o partnerstve v projekte alebo na základe zmluvy o umiestnení a 
spoločnom používaní prístrojovej techniky pre diagnostické a liečebné použitie, alebo na 
základe zmluvy o experimentálnom biomedicínskom výskume. Náklady na experimentálne 
používanie takto zakúpených zariadení - majetku verejnej vysokej školy - hradí verejná 
vysoká škola z prostriedkov poskytovaných na riešenie vedeckých a výskumných úloh. Ak 
je používanie týchto zariadení a prístrojovej techniky zmluvne upravené aj pre zdravotnícke 
zariadenie, tak prevádzku zariadení pre klinické účely hradí aj zdravotnícke zariadenie. 

 
7.2 Verejnej vysokej škole je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so 

zmluvou o poskytnutí dotácie prideľovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na príslušný 
akademický rok na zabezpečenie praktickej výučby študentov lekárskych a zdravotníckych 
odborov vo výučbových zariadeniach verejných vysokých škôl v zdravotníckych 
zariadeniach. 
 

7.3 Verejná vysoká škola sa zaväzuje uhradiť podiel na nákladoch na zabezpečenie praktickej 
výučby študentov verejnej vysokej školy v zdravotníckom zariadení podľa tejto zmluvy 
nasledovne: 
 
Stanovenie ceny za praktickú výučbu vychádza z určenia nákladov na jednu hodinu 
výučby na jedného študenta (nv) a počtu hodín praktickej výučby na príslušnej klinike (ph). 
Náklady na jednu hodinu výučby na jedného študenta (nv) sa vyrátajú ako podiel čiastky 
určenej zo štátneho rozpočtu na príslušný semester na pokrytie nákladov vzniknutých v 
súvislosti so zabezpečením praktickej výučby (čiastka zo štátneho rozpočtu: čsr) a počtu 
študentov, ktorí v semestri budú absolvovať výučbu (pš), násobený počtom hodín 
praktickej výučby: 

 
čsr 

 
nv = ------------------  

pš x ph 
 
Takto vypočítaná výška úhrady sa rovná sume, ktorá bude vypočítaná zo sumy pridelenej 
verejnej vysokej škole Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na príslušný akademický rok. Pre 
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zdravotnícke zariadenie a verejnú vysokú školu pri rozdelení dotačných prostriedkov 
pridelených verejnej vysokej škole zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR je záväzná zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príslušný akademický rok. 
Verejná vysoká škola je povinná písomne oznámiť zdravotníckemu zariadeniu obdržanie 
dotácie zo štátneho rozpočtu a jej výšku. 
 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že verejná vysoká škola bude okrem sumy vypočítanej podľa 
bodu 7.3 vyššie uhrádzať zdravotníckemu zariadeniu aj podiel na nákladoch 
zdravotníckeho zariadenia súvisiacich s vykonávaním praktickej výučby zahraničných 
študentov, pričom hodinová sadzba na jedného zahraničného študenta sa rovná hodinovej 
sadzbe študenta podľa bodu 7.3 vyššie. 
 
Čiastka, ktorú bude zdravotnícke zariadenie fakturovať (F) je stanovená násobkom 
nákladov na jednu hodinu výučby na jedného študenta (nv) a počtu študentov príslušného 
študijného odboru, ktorí majú v príslušnom semestri povinnú praktickú výučbu v 
zdravotníckom zariadení vrátane zahraničných študentov (pš) a počtu hodín praktickej 
výučby (ph) :  
 
F = nv x pš x ph 
 

7.5 Verejná vysoká škola je povinná spolu so zoznamom študentov v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, 
ktorý je povinná najneskôr deň pred začiatkom praktickej výučby v príslušnom semestri 
aktualizovať, uviesť v tomto zozname oddelene zoznam zahraničných študentov a pri 
všetkých študentoch uviesť predpokladaný počet hodín výučby podľa jednotlivých 
študijných odborov a na príslušných špecializovaných výučbových pracoviskách. 
 

7.6 Verejná vysoká škola poskytne zdravotníckemu zariadeniu preddavok na obdobie troch 
mesiacov z predpokladanej sumy na zabezpečenie praktickej výučby študentov v tomto 
období, a to vždy do 30 dní po začatí príslušného kalendárneho štvrťroka. Zdravotnícke 
zariadenie bude fakturovať príslušnú sumu po ukončení kalendárneho polroka na základe 
výkazu skutočného počtu hodín praktickej výučby a skutočného počtu študentov, ktorí 
absolvovali praktickú výučbu počas semestra, a to v členení podľa študijných odborov. 
Výkaz vyhotovuje lekárska fakulta verejnej vysokej školy, podpisom ho vecne odsúhlasuje 
prednosta kliniky a potvrdzuje podpisom dekan lekárskej fakulty na jednej strane 
a generálny riaditeľ zdravotníckeho zariadenia na druhej strane. Fakturácia bude 
vykonaná do 30 dní po skončení letného semestra a do 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka za zimný semester. 

 
7.7 Za účelom zvýšenia kvality klinického výskumu vykonávaného na klinickej výučbovej 

základni (zdravotníckom zariadení v spolupráci s verejnou vysokou školou) vstupuje 
verejná vysoká škola a zdravotnícke zariadenie do vedeckých projektov spoločne, na 
základe zmluvy o partnerstve, čím sa umožní umiestňovanie CE certifikovaných klinických 
prístrojov a zariadení na klinikách a ich klinické používanie za účelom vedeckého výskumu 
a liečby pacientov - poistencov zdravotných poisťovní a klientov zdravotníckeho 
zariadenia. 

 
 

Čl. VIII 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
8.1 Spory alebo sporné otázky týkajúce sa napĺňania obsahu a plnenia tejto zmluvy sa 

zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou, vo forme 
písomného dodatku k tejto zmluve. 
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8.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán 
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 
8.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená 

zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Pokiaľ 
by výpovedná lehota uplynula pred ukončením akademického roku, výpovedná lehota sa 
predlžuje a skončí posledným dňom akademického roku, najneskôr však 31. augusta 
príslušného roka. 

 
8.4 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej podobe vo forme 

číslovaných a datovaných dodatkov, podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán. 
 

8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať o 
akýchkoľvek zmenách údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 

 
8.8 Ak sú interné predpisy zmluvných strán v rozpore s touto zmluvou, sú zmluvné strany 

povinné ich uviesť do súladu s touto zmluvou do 90 dní odo dňa jej účinnosti. Ak sa niektoré 
ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nedotýka sa to platnosti ostatných ustanovení 
tejto zmluvy. 
 

8.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach 
dostane každá zmluvná strana. 

 
 
V Košiciach dňa           V Košiciach dňa 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.    
rektor UPJŠ v Košiciach 

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH 
riaditeľ 

                                              
 
 
 
 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.          
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ    
 
 
 
 


