
Zmluva o zabezpečení praxe 
študenta vysokej školy

Univerzita Komcnského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
IČO: 397 865 07
DIČ:2020845332
IČ DPH: SK 2020845332
zastúpená: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan
(ďalej len „FMFI UK“)

a

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
IČO: 35 681 462
DIČ:2020812343
IČ DPH: SK2020812343
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 10184/B 
osoba oprávnená konať: Doc. MUDr. Juraj Kaušitz. CSc., konateľ
(ďalej len „zdravotnícke zariadenie“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a vyhlášky MZ SR č. 84/2016 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení 
neskorších predpisov túto

zmluvu o zabezpečení praxe študenta vysokej školy 
(ďalej len „zmluva“)

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zdravotníckeho zariadenia ako výučbového 
zdravotníckeho zariadenia umožniť vykonanie letnej odbornej praxe študenta programu 
Biomedicínska fyzika na FMFI UK:
Bc. Lucia Strížencová, nar. , trvalé bytom Višňová 16, 900 45 Malinovo,
(ďalej len „študent“) na svojom pracovisku, a záväzok FMFI UK zabezpečiť, aby študent 
vykonal prax podľa podmienok tejto zmluvy.

2. Študent študuje v odbore „Biomedicínska fyzika“. Absolvovaním praxe si študent upevní 
teoretické a praktické vedomosti a schopnosť tvorivo pracovať v danom študijnom 
odbore.

3. Študent bude vykonávať prax na pracovisku zdravotníckeho zariadenia: Ústav klinickej 
fyziky SZU a OÚSA, pod vedením prednostu: Doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD..
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4. Umožnenie vykonania povinnej praxe je bezplatné.
5. FMFI UK berie na vedomie, že počas vykonávania povinnej praxe nie je študent 

v pracovnoprávnom vzťahu so zdravotníckym zariadením, a preto im voči 
zdravotníckemu zariadeniu nevznikajú žiadne nároky finančnej alebo inej povahy.

Článok II
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to s účinnosťou od 03.02.2020 do 31.8.2020.

Článok III
Podmienky vykonania praxe

1. Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje, že:
a) umožní bezplatne vykonanie praxe študenta na svojom pracovisku uvedenom v článku

I. tejto zmluvy v súlade a v rozsahu určenom v odbornom programe FMFI UK,
b) poverí zodpovedného pracovníka pracoviska odborným vedením a dohľadom študenta.
c) umožní študentovi účasť na odborných seminároch, ktoré súvisia s predmetom praxe,
d) oboznámi študenta s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku 

v zmysle ust. § 146 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.,
e) po ukončení praxe vypracuje na požiadanie hodnotenie, v ktorom posúdi výkon praxe 

študenta.
2. FMFI UK sa zaväzuje zabezpečiť, aby študent:

a) dodržiaval prevádzkový režim objektu zdravotníckeho zariadenia, všetky interné 
predpisy vzťahujúce sa na pracovisko uvedené v článku I. tejto zmluvy a všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy,

b) sa riadil pri absolvovaní praxe pokynmi zodpovedného zamestnanca pracoviska 
uvedeného v článku 1. tejto zmluvy, a prípadne aj pokynmi ďalších odborne spôsobilých 
osôb,

c) absolvoval prax s odbornou starostlivosťou a vykonával len tie úkony alebo činnosti, 
ktoré mu budú zodpovednými zamestnancami zdravotníckeho zariadenia zverené,

d) si počínal tak, aby nedošlo k škodám na majetku a zdraví najmä/nie však výlučne 
zamestnancov zdravotníckeho zariadenia a/alebo jeho pacientov,

e) zachovával mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, na ktoré sa podľa predpisov 
platných v SR vzťahuje pre zdravotníckych pracovníkov povinnosť zachovávať 
mlčanlivosť, aj ako o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zdravotníckeho zariadenia, 
ktoré tvoria alebo by mohli tvoriť predmet obchodného tajomstva, aby tieto informácie 
nerozširoval, nesprístupňoval tretím osobám akýmkoľvek spôsobom a nepoužil ich ani 
pre vlastnú potrebu alebo pre účely tretej osoby.

3. FMFI UK berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti študenta podľa tejto 
zmluvy je zdravotnícke zariadenie oprávnené prax študenta okamžite ukončiť.

Článok IV
Zodpovednosť za škodu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku škody spôsobenej študentom zavinenej 
porušením jeho povinností pri výkone praxe alebo v priamej súvislosti s ním budú 
zdravotníckemu zariadeniu za ňu zodpovedať FMFI UK spoločne a nerozdielne so 
študentom v zmysle ustanovenia § 420 a nasl., ako aj ustanovenia § 438 až § 440 
Občianskeho zákonníka. V prípade, že náhradu škody uhradí zdravotníckemu zariadeniu 
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FMFI UK, bude mať táto voči študentovi, ktorého zavinením škoda vznikla, právo na 
postih i na vysporiadanie. do výšky plnenia poskytnutého zdravotníckemu zariadeniu.

2. Pri určení spôsobu a rozsahu náhrady i v ostatných otázkach zodpovednosti za škodu sa 
zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 415 až § 450 Občianskeho zákonníka.

Článok V 
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a ostatnými právnymi predpismi.

2. Meniť túto zmluvu je možné len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou 
písomného dodatku.

3. Táto zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom účinnosť 
nadobúda dňa 03.02.2020, za predpokladu jej skoršieho zverejnenia v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka, ak sa tak stanovuje osobitný predpis.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá 
zmluvná strana.

5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 
vlastnoručne podpísali.

Za FMFI UK: Za zdravotnícke zariadenie:

V Bratislave, dm Bratislave, dňa

proť. RNDŕ/Dániel Sevčovič, DrSc. 
dekan FMFI UK

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz. CSc. 
konateľ

Študent vyhlasuje, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámil, a zaväzuje sa plniť všetky povinnosti v nej uvedené. 
Študent svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s prevádzkovým režimom objektu zdravotníckeho 
zariadenia a s internými predpismi platnými na pracovisku uvedenom v čl. I tejto zmluvy. Zároveň sa zaväzuje 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a predpisy PO, s ktorými bol taktiež oboznámený, a plniť svoje povinnosti 
uvedené v tejto zmluve riadne a včas.
Študent je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, na ktoré sa podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov vzťahuje pre zdravotníckych pracovníkov povinnosť mlčanlivosti a/alebo o skutočnostiach 
týkajúcich sa zdravotníckeho zariadenia, ktoré tvoria alebo by mohli tvoriť predmet obchodného tajomstva.
V prípade porušenia niektorej z povinností študenta uvedených v tejto zmluve má zdravotnícke zariadenie právo 
od tejto zmluvy odstúpiť.

Bc. Lucia Strížencová
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