
Dodatok č. 4 
k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenč íne 
zo dňa 08.05.2018 

medzi zmluvnými stranami: 

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

rektor 
So sídlom: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31118259 
D I Č : 2 0 2 1 3 7 6 3 6 8 

3 7 6 3 6 8 

(ďalej len „univerzita") 

a 

ŽILPO, s.r.o. 
Zastúpená: prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc, konateľ 

MUDr. Rastislav Zelník, konateľ 
So sídlom: Vysokoškolákov 3 1 , 010 08 Žilina 
IČO: 36402630 
DIČ: SK2020099796 

OäňôTľT 
Predmet dodatku 

Predmetom tohto dodatku č. 4 je určenie výšky dotácie na financovanie praktickej výučby študentov 
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FZ 
T n U A D " ) v zdravotníckom zariadení. Výška pridelenej dotácie bola určená Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na základe zúčtovania klinickej praxe k 30 .11.2019, ktorá bola oznámená 
listom číslo 2019/16510:10-A1901 zo dňa 12.12.2019. Dodatok č. 4 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 T n U A D 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: 
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a) Študenti 3. ročníka denného štúdia - Verejné zdravotníctvo: 
Počet študentohodín: 15 
Výška dotácie: 21,17 € 

b) Študenti 2. ročníka externého štúdia - Verejné zdravotníctvo: 
Počet študentohodín: 7,5 
Výška dotácie: 10,58 € 

c) Študenti 3. ročníka externého štúdia - Verejné zdravotníctvo: 
Počet študentohodín: 540 
Výška dotácie: 761,94 € 

Celková výška dotácie: 793,69 EUR. 
Slovom: sedemstodeväťdesiattr i EUR, šesťdesiatdeväť 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 jednot l ivých 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, M S V V a Š 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 j edného študenta a počtu študentohodín klinickej praxe na príslušnom oddelení / klinike 
zdravotníckeho zariadenia. Náklady na jednu študentohodinu klinickej praxe na j edného študenta 
sa vypočítajú ako podiel sumy poskytnutých štátnych rozpočtových prostriedkov účelovo 
určených na f inancovanie 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 s tanovená ako násobok nákladov na jednu 
študentohodinu praktickej výučby na j edného 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 náročnosti 
výučby študijného programu (0,75). Výška hodinovej sadzby klinickej praxe na j edného študenta 
v 2. polroku 2019 je 1,411 EUR. 

6. Zdravotnícke zariadenie potvrdí v písomnej forme univerzite skutočný počet odučených hodín 
praktickej výučby k 30.11.2019 v zdravotníckom zariadení (príloha č. 1), v č l e n e n í podľa 
jednotl ivých oddelení . Tento skutkový stav potvrdí svojim podpisom primár oddelenia a príslušný 
vedúci zamestnanec zdravotníckeho zariadenia (riaditeľ alebo námestník riaditeľa). 
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7. Finančné prostriedky získané v zmysle ustanovení tohto článku, zdravotnícke zariadenie použije 
výlučne na krytie zvýšených nákladov (prevádzkové náklady a odmeny zamestnancov 
zdravotníckeho zariadenia - mentorky) z dôvodu praktickej výučby a vedecko-výskumnej 
činnosti, ktoré sa realizovali v príslušnej výučbovej základne. 

8. Nevyčerpané finančné prostriedkv zdravotnícke zariadenie vráti na účet univerzity: Štátna 
p o k l a d n i c a - 1. 

9. Neoddeli teľnou súčasťou dodatku č. 4 je aktualizácia prílohy uvedenej v článku III. ods. 6 tohto 
dodatku. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento dodatok k zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení klinickej 
praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo 
dňa 08.05.2018. 

2. Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty 
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 08.05.2018 
nadobúda účinnosť dňom, nasledujúcom po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty 
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 08.05.2018 zostávajú 
v platnosti. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po j e d n o m vyhotovení zostáva 
u každého účastníka. 

Trenčín, 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor 

prof. MťJĎr. Víadirr 
ínateľ 

MUDr . Rastislav Zelník 
konateľ 
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov 
Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 

08.05.2018 

ZILPO, s.r.o. 

Prehľad o absolvovaní praxe 

Študijný program: 
Ročník: 
Forma štúdia: 
Akademický rok: 
Zúčtovanie praxe: 

Verejné zdravotníctvo 
tretí 
denná 
2019/2020 
2. polrok 2019 

Pracovisko Počet š tudentov Počet študentohodín 
Zilpo, s.r.o. 1 15 
Spolu 15 

Študijný program: 
Ročník: 
Forma štúdia: 
Akademický rok: 
Zúčtovanie praxe: 

Verejné zdravotníctvo 
druhý 
externá 
2019/2020 
2. polrok 2019 

Pracovisko Počet š tudentov Počet študentohodín 
Zilpo, s.r.o. 1 7,5 
Spolu 7,5 

Študijný program: 
Ročník: 
Forma štúdia: 
Akademický rok: 
Zúčtovanie praxe: 

Verejné zdravotníctvo 
tretí 
externá 
2019/2020 
2. polrok 2019 

Pracovisko Počet študentov Počet študentohodín 
Zilpo, s.r.o. 12 540 
Spolu 540 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 
dekanka 

MUDr . Rastislav Zétrrít 
konateľ 
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