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Zmluva 

o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore 
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra 

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení 

Zmluvné strany. 

Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
Zastúpený: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
Oprávnený konať 
vo veciach zmluvy: PhDr. Iveta Matišáková, PhD., dekanka FZ TnUAD v Trenčíne 
IČO: 311 182 59 
DIČ: 202 137 63 68 

Zriadená: zákonom NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení zákona 
NR SR č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002 

(ďalej len „univerzita") 

# v 

Meno a priezvisko: Andrea Sibíková 

(ďalej len „účastník štúdia") 

uzatvárajú 

túto zmluvu o poskytnutí špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská 
starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra (ďalej len „zmluva o štúdiu") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy o štúdiu je zabezpečiť účastníkovi štúdia vzdelanie v rámci ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských 
organizáciách a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky 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. Štúdium bude realizované na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FZ TnUAD") a vo Fakultnej nemocnici 
Trenčín (ďalej len „FN TN"). 



2. Účastník štúdia sa zaväzuje za štúdium uhradiť na účet univerzity finančný poplatok uvedený 
v článku III. Cena a platobné podmienky. 

v 

Článok II. 
Poskytovanie vzdelávacích služieb 

1. TnUAD poskytne účastníkovi štúdia: 
a) zoznam predmetov a rozvrh štúdia, 
b) študijné materiály, 
c) po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky „Diplom o špecializácii v špecializačnom 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii". 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Účastník štúdia zaplatí finančný poplatok za štúdium vo výške 400,00 EUR, slovom štyristo 
EUR, ktorý zahŕňa: 
a) poplatok za špecializačné štúdium vo výške 150,00 EUR, 
b) poplatok za vzdelávaciu aktivitu vo výške 170,00 EUR (4 bloky á 42,50 EUR), 
c) poplatok za vydanie diplomu vo výške 80,00 EUR. 
bankovým prevodom na účet univerzity uvedený v záhlaví zmluvy do 14 dní od dátumu, 
kedy zmluva nadobudla účinnosť. 
Variabilný symbol: 10907, 
Špecifický symbol: celé rodné číslo bez znaku lomítko „/", 
Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko účastníka. 

2. Pri omeškaní účastníka štúdia so zaplatením finančného poplatku za štúdium zaplatí účastník 
štúdia univerzite za každý omeškaný deň 0,05 % dlžnej sumy. 

3. Pri nenastúpení do štúdia alebo prerušení štúdia sa finančný poplatok účastníkovi štúdia 
nevracia. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti účastníka štúdia 

1. Účastník štúdia sa riadi pokynmi lektora zodpovedného za praktickú časť štúdia vo FN TN. 
2. Účastník štúdia má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri vykonávaní praktickej časti štúdia vo FN TN v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov. 

3. Účastník štúdia má povinnosť zabezpečiť si pre praktickú časť štúdia vo FN TN ochranno-
bezpečnostný zdravotnícky odev a obuv z vlastných zdrojov. 

4. Práva a povinnosti účastníka štúdia zo zodpovednosti za vznik prípadných škôd, ktoré nie sú 
upravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných predpisov. 



Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

v 
1. Táto zmluva je napísaná vo dvoch vyhotoveniach, ktoré majú rovnakú platnosť a z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 
2. Zmluva o štúdiu nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 
3. Zmluva o štúdiu je účinná dňom, nasledujúcom po dni zverejnenia v centrálnom registri 

zmlúv. 
4. Zmluva o štúdiu sa uzatvára na dobu určitú - do ukončenia štúdia. 
5. Súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Študijný plán špecializačného štúdia v špecializačnom 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra. 
6. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a Nariadenia vlády Slovenskej republiky 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. 

Dátum: Dátum: 

Andrea Šibíková 
účastník štúdia 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor 












