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Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok 
na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho 

povolania 
 

uzatvorená medzi 

 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine  
Sídlo:   Malá Hora  10701/4A, 036 01 Martin   
Zastúpená:  prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK 
IČO:  00397865  
IČ DPH :  SK2020845332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica v Bratislave 
Č. ú. :   SK58 8180 0000 0070 0013 4502 
SWIFT: SPSRSKBA 
(ďalej len „ vzdelávacia ustanovizeň“  alebo aj „JLF UK“) 
 
a 
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Sídlo:                  Slovenská 11 A, 940 34 Nové zámky              
Zastúpená:         MUDr. Karol Hajnovič - riaditeľ              
IČO:                      17 33 6112                            
IČ DPH:                20201068324             
DIČ:                  2021068324 
IBAN:                   SK88 8180 0000 0070 0054 0295                          
SWIFT:                SPSRSKBA             
(ďalej len „ Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky“ alebo aj „zdravotnícke 
zariadenie“) 
 

uzatvárajú 
 
podľa § 35 ods. 1 písm. c) 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 v súlade s § 40 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §17 vyhlášky MZ SR č. 84/2016 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, túto dohodu o 
zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na 
získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušného zdravotníckeho 
povolania (ďalej len „dohoda“). 
 

Čl. I 
Predmet dohody 

 
Predmetom dohody je bezodplatné zabezpečenie zodpovedajúcich materiálno-
technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na 
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výkon príslušného zdravotníckeho povolania pre každého účastníka vzdelávania v 
študijných programoch ďalšieho vzdelávania. Ďalej dohoda upravuje postavenie, 
vzájomné  vzťahy a pôsobnosť účastníkov dohody v procese výučby účastníkov 
vzdelávania v jednotlivých študijných programoch  na dohodnutých pracoviskách 
zdravotníckeho zariadenia a určenie zodpovedných osôb a zodpovednosti za prípadné 
škody, ktoré môžu vzniknúť v procese výučby zameranej na získanie praktických 
zručností. 

 
 

Čl. II 
Určenie pracoviska 

 
1. Výučba účastníkov vzdelávania zameraná na získanie potrebných praktických 

 zručností na výkon príslušného zdravotníckeho povolania sa uskutočňuje na 
 pracoviskách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky podľa § 35   zákona č. 
131/2002 Z. z.   o   vysokých   školách v platnom znení a §17 vyhlášky MZ SR č. 
84/2016, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych 
zariadení, v súlade s akreditovanou náplňou študijného programu 

2. Potrebné praktické zručnosti môžu získavať zdravotnícki pracovníci vo všetkých 
 špecializačných odboroch, certifikovaných pracovných činnostiach v súlade s ich 
 zoznamom uvedeným v prílohe č. 3 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 v platnom znení a v programoch sústavného 
 vzdelávania, pokiaľ JLF UK v Martine získala právo na uskutočňovanie 
 akreditovaného  študijného programu ďalšieho vzdelávania v príslušnom 
 zdravotníckom povolaní.  

3. Praktická časť študijných programov ďalšieho vzdelávania sa bude realizovať na 
 uvedených výučbových pracoviskách zdravotníckeho zariadenia: 

Lôžkové oddelenia: 

• Urgentný príjem 1. typu 
• Centrálna sterilizácia 
• Centrálne operačné sály 
• Dermatovenerologická klinika 
• Geriatrické a doliečovacie oddelenie 
• Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
• Chirurgická klinika 
• Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 
• Klinika vnútorného lekárstva I. 
• Klinika vnútorného lekárstva II. 
• Neonatologická klinika 
• Neurochirurgická klinika 
• Neurologická klinika 
• Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 
• Klinika klinickej farmakológie 
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• Oddelenie klinickej onkológie 
• Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 
• Oddelenie úrazovej chirurgie 
• Oftalmologické oddelenie 
• Otorinolaryngologická klinika 
• Patologické oddelenie 
• Pediatrická klinika 
• Psychiatrické oddelenie 
• Urologická klinika 
• Ústav hematológie 
• Ústav klinickej mikrobiológie 
• Oddelenie hygieny a epidemiológie 

Ambulancie 

• Dermatovenerologická ambulancia 
• Geriatrická ambulancia 
• Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 
• Ambulancia rizikovej gravidity a ultrazvuk 
• Gynekologická ambulancia 
• Konziliárna vyšetrovňa 
• Onkochirurgická – mamologická ambulancia 
• Chirurgická ambulancia 
• Ambulancia cievnej chirurgie 
• Proktologická ambulancia 
• Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 
• Ambulancia vnútorného lekárstva I. a II. 
• Kardiologická ambulancia I.- III. 
• Nefrologická ambulancia 
• Hepatologická ambulancia 
• Gastroenterologická ambulancia 
• Diabetologická ambulancia 
• Endokrinologická ambulancia 
• Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom 
• Neurochirurgická ambulancia 
• Neurologická ambulancia II. 
• Ambulancia FBLR 
• Ambulancia klinickej farmakológie 
• Onkologická ambulancia I. – II. 
• Ambulancia úrazovej chirurgie I. 
• Oftalmologická ambulancia 
• Otorinolaryngologická ambulancia 
• Detská príjmová ambulancia 
• Detská imunoalergologická ambulancia 
• Detská enuretická a nefrologická ambulancia 
• Detská kardiologická ambulancia 
• Pneumologická ambulancia I. – II. 
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• Psychiatrická ambulancia 
• Ambulancia medicíny drogových závislostí 
• Ambulancia klinickej psychológie 
• Urologická ambulancia 
• Všeobecná ambulancia pre dospelých 
• Pediatrická gastroenterologická ambulancia (pozn.: po zazmluvnení ambulancie 

zdravotnými poisťovňami) 

 
Čl. III 

Predmet a organizácia výučby 
 

1. Organizácia, obsah a rozsah výučby zameranej na získanie potrebných praktických 
činností  sa riadi náplňou študijného programu ďalšieho vzdelávania, ktorá je 
rozpracovaná v študijnom pláne a je súčasťou žiadosti o akreditáciu študijného 
programu. 

2. Na zabezpečení praktickej výučby účastníkov vzdelávania sa podieľajú zamestnanci 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky - školitelia, špecialisti 
v špecializačných odboroch podľa rozsahu a zamerania odbornej praxe určenej 
špecializačným študijným plánom pre príslušný študijný program, ktorí sú 
menovaní školiteľom JLF UK. 

 
Čl. IV 

Zabezpečenie materiálno-technických podmienok  
 

1. Zdravotnícke zariadenie umožní prístup na príslušné výučbové pracovisko a 
zabezpečí priestory a nevyhnutné materiálno-technické vybavenie, ktoré je v 
súlade s Výnosom MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych 
požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení, potrebné pre 
zabezpečenie výučby na získanie praktických zručností na výkon zdravotníckeho 
povolania pre účastníkov vzdelávania zaradených do študijného programu ďalšieho 
vzdelávania na JLF UK v Martine. 

2. Lieky, zdravotnícke pomôcky a iný zdravotnícky materiál nevyhnutný pre 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečuje zdravotnícke zariadenie vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

Čl. V 
Zodpovednosť za škody 

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“),  
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c) na zdraví zamestnancov strán dohody podľa Zákonníka práce,  
d) na zdraví pacientov zdravotníckeho zariadenia v súvislosti s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. 

2. Zodpovednosť zmluvných strán vzniká najmä: 
a) voči sebe navzájom podľa  príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,  
b) voči vlastným zamestnancom podľa Zákonníka práce,  
c) voči účastníkom vzdelávania JLF UK a tretím osobám podľa všeobecne 

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

príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

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. 

4. Za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zodpovedá 
zdravotnícke zariadenie. V prípade, že škoda bola spôsobená v rámci procesu 
praktickej výučby, má zdravotnícke zariadenie právo na uplatnenie zodpovednosti 
za vzniknutú škodu voči vzdelávacej ustanovizni v rozsahu, v ktorom za vzniknutú 
škodu zodpovedá vzdelávacia ustanovizeň. Touto zmluvou rovnako nie je dotknutá 
ani zodpovednosť za škodu podľa Zákonníka práce zo strany zamestnancov 
zdravotníckeho zariadenia. 

5. Za škodu spôsobenú tretím osobám na veciach odložených zodpovedá 
zdravotnícke zariadenie podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že táto škoda 
bola spôsobená zavinením účastníka vzdelávania má zdravotnícke zariadenie právo 
na náhradu spôsobenej škody.  

6. Za škodu spôsobenú účastníkom vzdelávania na veciach odložených zodpovedá 
vzdelávacia ustanovizeň podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že táto škoda 
bola spôsobená zavinením zdravotníckeho zariadenia, má vzdelávacia ustanovizeň 
právo na náhradu spôsobenej škody, za predpokladu, že účastník vzdelávania 
dodržal všetky interné predpisy a pokyny zdravotníckeho zariadenia.  

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. 

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. 

9. Za akúkoľvek škodu spôsobenú účastníkom vzdelávania zodpovedá účastník 
vzdelávania a vzdelávacia ustanovizeň spoločne a nerozdielne, a to podľa 
príslušných ustanovení právnych predpisov. 
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Čl. VI 
Spoločné a záverečné ustanovenia  

 
1. Spory alebo sporné otázky týkajúce sa napĺňania obsahu a zmyslu tejto dohody sa 

účastníci dohody zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a prípadné, 
ustanoveniami tejto dohody nepredvídané situácie, upraviť formou písomného 
dodatku k tejto dohode. Spory odborného a organizačného charakteru riešia 
prednostne zástupcovia účastníkov dohody alebo nimi poverené fyzické osoby. 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi 
účastníkov dohody a účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení 
zostáva u každého účastníka dohody.  

4. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená 
dohodu vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane.  

5. Všetky zmeny a doplnenia tejto dohody musia byť vyhotovené v písomnej podobe 
vo forme číslovaných a datovaných dodatkov, podpísané oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 

 
 
V Martine dňa      V Nových Zámkoch dňa   
 
Za JLF UK Martin:    Za FNsP Nové Zámky: 
 
 
 
 
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.                       MUDr. Karol Hajnovič 
dekanka      riaditeľ 
   
 
               
 
 
               
 
 
 
 


