Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov
Fakulty zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Článok 1
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
31118259
2021376368

(ďalej len „TnUAD")

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

ZILPO, s.r.o.
Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., konateľ
MUDr. Rastislav Zelník, konateľ
36402630
SK2020099796

(ďalej len „zdravotnícke zariadenie")
uzatvárajú
podľa § 35 ods. 1 písm. c) aods. 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 VŠ"), 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, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „OZ"), nariadenia vlády 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, ako aj iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „zmluva").

Článok 2
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je postavenie, úprava vzájomných vzťahov, povinností
a pôsobnosť zmluvných strán v procese klinickej praxe študentov v akreditovanom
študijnom programe uskutočňovaného Fakultou zdravotníctva TnUAD v Trenčíne (ďalej
len „fakulta") na dohodnutých pracoviskách zdravotníckeho zariadenia (zákonom č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).
2. Účelom tejto zmluvy je vzájomná súčinnosť zmluvných strán pri:
a) zabezpečovaní klinickej praxe študentov fakulty v rámci prípravy na budúce povolanie
v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo a klientov/obchodných
partnerov pracovnej zdravotnej služby,
b) určenie
zodpovedných
osôb,
rozsahu
a úhrady
nákladov
súvisiacich
so zabezpečovaním klinickej praxe z pohľadu práv a povinností zmluvných strán
podľa osobitného predpisu,
c) organizácii a riadení klinickej praxe študentov fakulty v rozsahu zákonom stanovenej
pôsobnosti a zodpovednosti zmluvných strán a nimi poverených osôb.
v

Článok 3
Výučbové pracoviská
1. Klinická prax je neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou vzdelávania v akreditovanom
študijnom programe Verejné zdravotníctvo.
2. Klinická prax študentov fakulty sa uskutočňuje na výučbových pracoviskách
zdravotníckeho zariadenia a klientov/obchodných partnerov pracovnej zdravotnej služby.
3. Zoznam výučbových pracovísk zodpovedný zamestnanec zdravotníckeho zariadenia
predkladá dekanovi fakulty na základe jeho žiadosti najneskôr jeden mesiac pred začatím
nasledujúceho akademického roka. Žiadosť dekana obsahuje predpokladané nároky na
kapacitné plnenia výučbového pracoviska s uvedením celkového počtu študentov, počtu
hodín praxe pripadajúceho na jedného študenta.

Článok 4
Zabezpečenie výučby a klinickej praxe
1. Charakteristika jednotlivých druhov klinickej praxe akreditovaného študijného programu
Verejné zdravotníctvo je bližšie špecifikovaná v Záznamníku klinickej praxe, ktorý je
podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 67, bod 6 doklad na evidenciu študenta
študijného programu v zdravotníckom študijnom odbore.
2. Obsah a rozsah klinickej praxe predkladá koordinátor klinickej praxe fakulty najneskôr
mesiac pred začiatkom príslušného semestra zamestnancovi zdravotníckeho zariadenia,
zodpovednému za organizáciu klinickej praxe.
3. Klinickú prax zabezpečujú zamestnanci zdravotníckeho zariadenia a zamestnanci fakulty.
Menné zoznamy osôb zabezpečujúcich klinickú prax predložia zmluvné strany najneskôr
mesiac pred začiatkom príslušného semestra. Zdravotnícke zariadenie poverí
zodpovedného zamestnanca výučbového pracoviska zabezpečením klinickej praxe
študentov fakulty v súčinnosti s koordinátorom klinickej praxe fakulty.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Evidenciu o priebehu klinickej praxe, účasti študentov a zamestnancov, nákladov
spojených splnením zmluvy, ako aj vyhodnocovanie a kontrolu týchto skutočností
zabezpečujú zmluvné strany vzájomne dohodnutým prehľadným spôsobom v súlade
s príslušnými predpismi.
TnUAD sa podieľa na úhrade zvýšených nákladov zdravotníckeho zariadenia z dôvodu
výučby - klinickej praxe a vedecko-výskumnej činnosti v súlade s uznesením vlády
k financovaniu klinickej praxe študentov lekárskych a zdravotníckych študijných odborov
na klinických a iných odborných pracoviskách a na základe dotácie, ktorú TnUAD
poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaS SR") zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok v rámci dotácie
na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov.
TnUAD poskytne súčinnosť pri výpočte nákladov na klinickú prax. Metodika výpočtu
vychádza z vypočítaných nákladov na jednu študentohodinu klinickej praxe na jedného
študenta a počtu hodín klinickej praxe na príslušnom pracovisku.
Úhrada zvýšených nákladov zdravotníckemu zariadeniu za zabezpečenie klinickej praxe
sa bude realizovať na základe osobitného dodatku k tejto zmluve, ktorú uzavrú zmluvné
strany po zúčtovaní klinickej praxe a poskytnutí dotácie MSVVaŠ SR za dané zúčtované
obdobie.
Zdravotnícke zariadenie časť dotácie za klinickú prax použije na nákup špeciálneho
zdravotníckeho materiálu, liečiv a zdravotníckych pomôcok pre klinickú prax študentov,
ako aj na odmenu zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, ktorí sa podieľajú
na zabezpečovaní klinickej praxe študentov.
Zdravotnícke zariadenie poskytne pre študentov fakulty primerané priestory (šatne)
na prezlečenie s uzamykateľnými skrinkami, hygienickým zázemím (voda, toalety)
s primeraným komfortom (vykurovanie) a materiálno-technické vybavenie pre výkon
činnosti výučbových pracovísk.
Náklady na ubytovanie a stravovanie si hradia študenti sami.
v

Článok 5
Rozsah pôsobnosti
1.
2.

Klinickú prax na výučbových pracoviskách v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto zmluvy
poskytujú zamestnanci zdravotníckeho zariadenia v rozsahu popisu pracovnej činnosti,
ktorý je súčasťou ich pracovnej zmluvy.
Za rozsah a úroveň klinickej praxe a za ich závery a rozhodnutia v oblasti verejného
zdravotníctva zodpovedá zo zákona zdravotnícke zariadenie.
v

Článok 6
Práva a povinnosti osôb zabezpečujúcich klinickú prax
1.
2.
3.

Práva a povinnosti zamestnancov fakulty a zdravotníckeho zariadenia, vrátane ich
zodpovednosti za rozsah a odbornú úroveň klinickej praxe, sa riadia príslušnými
právnymi predpismi.
Zamestnanci fakulty a zdravotníckeho zariadenia sa v klinickej praxi riadia pokynmi
vedúceho výučbového pracoviska alebo ním poverenej osoby.
Zdravotnícke zariadenie zabezpečí požadovaný spôsob odborného vedenia študentov
počas klinickej praxe primerane jej cieľom a úlohám.
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

TnUAD sa zaväzuje zabezpečiť v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne príslušné očkovanie študentov fakulty, ktoré je
povinné pred ich nástupom na klinickú prax.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnu ochranu študentov
pri klinickej praxi vo výučbových pracoviskách zodpovedá zdravotnícke zariadenie
súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi a vyhláške číslo 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov.
Pred nástupom na klinickú prax zodpovedný pracovník zdravotníckeho zariadenia
oboznámi študentov s právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, o protipožiarnej ochrane a o ochrane utajovaných skutočností
a s vnútornými predpismi zdravotníckeho zariadenia.
Fakulta oboznámi študentov s ich povinnosťami a to najmä s povinnosťou:
a) dodržiavať vnútorné predpisy platné v zdravotníckom zariadení,
b) zodpovedne a iniciatívne sa zapájať do plnenia odborných úloh,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri vykonávaní
klinickej praxe v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR 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,
d) zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia pri vykonávaní klinickej praxe,
e) zabezpečiť si pre praktickú výučbu ochranno-bezpečnostný zdravotnícky odev
a obuv z vlastných zdrojov.
Zdravotnícke zariadenie je povinné vznik pracovných úrazov, ako aj chorôb z povolania
ihneď hlásiť koordinátorovi klinickej praxe. Pri registrovaných pracovných úrazoch
umožní účasť odbornému zástupcovi TnUAD pri zisťovaní príčin vzniku udalosti.
Pracovnoprávnu zodpovednosť za porušenie práv a povinností pri plnení pracovných
úloh na výučbových pracoviskách voči zamestnancom zmluvných strán vyvodzuje
príslušný zamestnávateľ.
Článok 7
Zodpovednosť za škodu

1.

2.

3.

4.

Zmluvné strany riešia následky škody (ujmy), ktorá vznikne zúčastneným stranám
a osobám konajúcim v ich mene nezávisle od ich vôle pri ich spoločnej činnosti
súvisiacej s prevádzkou príslušnej výučbovej základne, najmä:
a) v majetkovej sfére účastníkov,
b) na veciach odložených,
c) na zdraví zamestnancov účastníkov.
Zodpovednosť účastníkov tejto zmluvy vzniká najmä:
a) voči sebe navzájom podľa príslušných ustanovení OZ,
b) voči vlastným zamestnancom podľa Zákonníka práce (ďalej len „ZP"),
c) voči študentom fakulty a tretím osobám podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov,
Za škodu spôsobenú na majetku účastníka zodpovedá druhý účastník zmluvy podľa §
420 a násl. OZ, a to aj v prípade, ak ju spôsobili konkrétne fyzické osoby v právnom
vzťahu k zodpovednému účastníkovi tejto zmluvy,
Za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím zdravotníckeho zariadenia alebo
nesprávnym klinickej praxe zodpovedá zdravotnícke zariadenie.

5.

6.
7.

Za škodu spôsobenú návštevníkom zdravotníckeho zariadenia na veciach odložených
zodpovedá zdravotnícke zariadenie podľa OZ. V prípade, že táto škoda bola spôsobená
zavinením študentov alebo zamestnancov fakulty, má zdravotnícke zariadenie voči
TnUAD právo na náhradu škody.
Za škodu spôsobenú študentovi alebo zamestnancovi fakulty na veciach odložených
zodpovedá TnUAD podľa OZ. V prípade, že táto škoda bola spôsobená zavinením
zdravotníckeho zariadenia, má TnUAD voči nej právo na náhradu škody.
Práva a povinnosti účastníkov zo zodpovednosti za vznik prípadných škôd, ktoré nie sú
upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Článok 8
Riešenie sporných otázok

Spory alebo sporné otázky týkajúce sa napĺňania obsahu tejto zmluvy sa zmluvné strany
zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou. Spory odborného
a organizačného charakteru riešia prednostne zástupcovia zmluvných strán alebo nimi
poverené osoby.
Článok 9
Osobitné ustanovenie
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr 30 dní pred začiatkom každého semestra sa
zmluvné strany písomne dohodnú na aktualizácii:
a) počtu študentov v akreditovanom študijnom programe Verejné zdravotníctvo pre
nasledujúci semester,
b) počtu hodín klinickej praxe študentov v nasledujúcom semestri v akreditovanom
študijnom programe Verejné zdravotníctvo,
c) menného zoznamu zamestnancov fakulty, ktorí budú zabezpečovať klinickú prax
na príslušných výučbových pracoviskách v nasledujúcom semestri,
d) menný zoznam zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, ktorí sa budú podieľať na
zabezpečovaní klinickej praxe na príslušnom výučbovom pracovisku
v nasledujúcom semestri,
e) rozsahu klinickej praxe akreditovaného študijného programu Verejné zdravotníctvo
pre nasledujúci semester.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane
zdravotnícke zariadenie a jedno vyhotovenie TnUAD.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia TnUAD v Centrálnom registri zmlúv.
Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou
ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôVodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace,
ktorá neskončí pred koncom prebiehajúceho semestra akademického roka, aby nedošlo
k narušeniu klinickej praxe. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca

5.
6.

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť jedine formou písomných dodatkov
k tejto zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
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.

V Trenčíne dňa

Za zdravotnícke zariadenie:

Za TnUAD:

doc. Itté- Jozef Habánik, PhD.
rektor

,elník
konateľ

