
Dodatok č. 1 
k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
zo dňa 08.05.2018 

medzi zmluvnými stranami: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habáttik, PhD. 

rektor 
So sídlom: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31118259 

(ďalej len „univerzita") 

ZILPO, s.r.o. 
Zastúpená: 

So sídlom: 
IČO: 
DIČ: 

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

(ďalej len „zdravotnícke zariadenie") 

v 

Článok I. 
Predmet dodatku 

Predmetom tohto dodatku č. 1 je určenie výšky dotácie na financovanie praktickej výučby 
študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
(ďalej len „FZ TnUAD") v zdravotníckom zariadení. Výška pridelenej dotácie bola určená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe zúčtovania klinickej praxe 
k 30.06.2018, ktorá bola oznámená listom číslo 2018/9047:8-41 AA zo dňa 07.08.2018. 
Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s článkom IV. Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení 
klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne zo dňa 08.05.2018 uzatvorenej medzi univerzitou a zdravotníckym zariadením. 

Článok II. 
Účel a výška finančného príspevku 

Na základe uzavretej zmluvy medzi univerzitou a zdravotníckym zariadením, v ktorom 
vykonávali študenti FZ TnUAD povinnú praktickú výučbu v stanovenom rozsahu hodín 



a v závislosti od koeficientu nákladovosti pre študijný program Verejné zdravotníctvo sa 
prideľuje zdravotníckemu zariadeniu konkrétna výška príspevku nasledovne: 

v <• 

a) Študenti 1. ročníka denného štúdia - Verejné zdravotníctvo: 
Počet študentohodín: 30 
Výška dotácie: 39,00 € 
v 

b) Študenti 2. ročníka denného štúdia - Verejné zdravotníctvo: 
Počet študentohodín: 90 
Výška dotácie: 117,00 € 

Celková výška dotácie: 156,00 EUR. 
Slovom: jednostopäťdesiatšesť EUR, nula eurocentov 

Článok III. 
Spôsob financovania praktickej výučby 

1. Zdravotnícke zariadenie poskytuje priestory a materiálno-technické vybavenie pre výkon 
činnosti povinnej praktickej výučby. 

2. Zdravotnícke zariadenie, v ktorom je povinná praktická výučba, je povinné sledovať, 
kontrolovať a vyhodnocovať najmä zvýšené náklady súvisiace so zabezpečovaním 
praktickej výučby. 

3. Univerzita sa podieľa na úhrade zvýšených nákladov zdravotníckeho zariadenia z dôvodu 
klinickej praxe a vedecko-výskumnej činnosti podľa jednotlivých ustanovení tohto 
článku. V súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na príslušný kalendárny rok a Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
na príslušný kalendárny rok, MŠVVaŠ SR poskytuje v rámci dotácie na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov príspevok na zabezpečenie klinickej praxe 
študentov v zdravotníckych študijných odboroch. 

4. Univerzita poskytne súčinnosť pri výpočte nákladov na praktickú výučbu podľa ods. 5 
tohto článku. Univerzita pridelenú výšku finančného príspevku zašle na účet 
zdravotníckeho zariadenia do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. 

5. Metodika výpočtu vychádza z vypočítaných nákladov na jednu študetohodinu praktickej 
výučby na jedného študenta a počtu študentohodín klinickej praxe na príslušnom 
oddelení / klinike zdravotníckeho zariadenia. Náklady na jednu študentohodinu klinickej 
praxe na jedného študenta sa vypočítajú ako podiel sumy poskytnutých štátnych 
rozpočtových prostriedkov účelovo určených na financovanie zvýšených nákladov 
v súvislosti so zabezpečením klinickej praxe a vedecko-výskumnej činnosti v študijnom 
programe verejné zdravotníctvo a počtu študentov študijného programu verejné 
zdravotníctvo, ktorí majú povinnú klinickú prax. Výška dotácie, ktorá je poukázaná 
zdravotníckemu zariadeniu, je stanovená ako násobok nákladov na jednu študentohodinu 
praktickej výučby na jedného študenta a počtu študentov študijného programu verejné 
zdravotníctvo, ktorí majú povinnú klinickú prax v zdravotníckom zariadení a počtu 
študentohodín klinickej praxe v tomto študijnom programe v závislosti od koeficientu 






