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Dohoda 

o zabezpečení a vykonaní odbornej práce študenta v rámci SOČ na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

č. j.:  79/2020/UVLF 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

So sídlom: Komenského č. 73, 041 81 Košice 

Zastúpený: Dr. h. c. prof. Jana Mojžišová, PhD., rektorka 

IČO: 00397474 

Zodpovedná osoba:  RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD. 

(ďalej len „UVLF“) 

 

a 

 

Zuzana Rajčanová 

Narodená:   

Bytom:   

Telefón:   

(ďalej len „študent“) 

Čl. I. 

Predmet  

 

1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie výkonu odbornej práce študenta v rámci 

stredoškolskej odbornej činnosti na pracovisku UVLF, Ústave farmaceutickej chémie, 

katedry chémie, biochémie a biofyziky. 

2. Študent v rámci svojej odbornej činnosti bude vykonávať na pracovisku UVLF hlavne tieto 

činnosti: laboratórna práca zameraná na váženie sušiny liečivých rastlín, príprava ich 

vodného extraktu a extraktu do zriedeného etanolu za rôznych podmienok (laboratórna 

teplota, sonifikácia, reflux) a stanovenie antioxidačnej aktivity týchto extraktov, stanovenie 

obsahu vybraných látok dostupnými metódami UV-Vis spektrofotometrie a HPLC 

(vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie). Kvapalinový chromatograf bude výlučne 

obsluhovať zodpovedná osoba, študent bude pri analýzach prítomný a oboznámený s ich 

priebehom.  

 

Čl. II. 

Doba 

 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 31.12.2020 v rozsahu 100 hod. 

2. Dohodnutú činnosť bude študent vykonávať v pracovných dňoch v čase od 14.30 hod. do 

18.00  hod. pod dozorom zodpovednej osoby UVLF. 
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3. Dohodu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody alebo okamžitým odstúpením od 

dohody v prípade podstatného porušenia povinností zo strany študenta  dohodnutých v tejto 

dohode, čl. IV., bod 2. 

Čl. III. 

Miesto  

 

1. Miestom výkonu odbornej práce bude pracovisko Ústavu farmaceutickej chémie, katedry 

chémie, biochémie a biofyziky v pavilóne č. 35 na 1. posch. miestnosti č. 207 a 211 

a v suteréne v miestnosti č. 016. 

2. Zodpovedná osoba za UVLF je RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD. a RNDr. Peter Očenáš, 

PhD., odborne spôsobilý na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými 

látkami a zmesami. 

  

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Povinnosti UVLF: 

a) zabezpečiť výkon odbornej práce na pracovisku, 

b) poveriť zodpovednú osobu, ktorá poskytne študentovi odbornú pomoc a odborné 

vedenie počas výkonu odbornej práce a dohľadom nad prácou študenta, 

c) pred nástupom na odbornú prácu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrozumiteľne a preukázateľne 

oboznámiť študenta s potrebnými informáciami a pokynmi na zistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci platnými pre pracoviská a priestory UVLF,  

d) zabezpečiť poučenie o ochrane pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. 

o požiarnej ochrane a vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, 

e) pri nástupe na výkon odbornej práce oboznámiť študenta s pracovným režimom 

pracoviska UVLF, jeho zaradením pri vykonávaní odbornej práce a úlohami z toho 

vyplývajúcimi,  

f) vytvoriť študentovi primerané podmienky zodpovedajúce zásadám v zmysle platnej 

legislatívy BOZP, v ktorých môže efektívne napĺňať ciele a účel definované v tejto 

dohode,  pred príchodom študenta pripraviť materiál potrebný pre odbornú prácu, 

zabezpečiť dostatočné odvetrávanie (funkčné digestory), zabezpečiť miesto na 

odloženie osobných vecí (skrinka). 

g) zabezpečiť študentovi materiál potrebný na výkon odbornej práce (chemické sklo, 

prístroje – váhy, filtračný papier, rozpúšťadlá a roztoky, potrebné chemikálie)  

a možnosť použiť hygienické zariadenia UVLF.  

 

2. Povinnosti študenta: 

a) riadiť sa pokynmi  zodpovednej osoby pracoviska UVLF a prípadne aj pokynmi 

ďalších odborne spôsobilých osôb, 

b) pri výkone svojej odbornej práce počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, 

zdravia, k poškodeniu alebo zničeniu majetku a k bezdôvodnému obohateniu, 
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c) pri práci na pracovisku používať príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky – 

laboratórny plášť, vhodná obuv, ochranné okuliare a rukavice, zabezpečí si študent, 

d) pohybovať sa len vo vyhradených priestoroch pracoviska (laboratórium 207, 211, 

016), viď. Čl. III., 

e) dodržiavať zakázané činnosti a manipulácie s chemickými rizikovými látkami 

a prípravkami (kyseliny, žieraviny, horľavé kvapaliny, omamné a psychotropné 

látky, karcinogénne a mutagénne látky a prípravky). S chemickými rizikovými 

látkami (metanol pre HPLC, a pod.). bude manipulovať výlučne zodpovedná 

odborne spôsobilá osoba, 

f) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 

výkone svojej odbornej práce podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré 

upravujú túto povinnosť, 

g) vykonávať odbornú prácu podľa pokynov zodpovednej osoby, 

h) uhradiť škodu, ktorú spôsobí porušení povinností stanovených touto dohodou, 

všeobecnými záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UVLF, 

i) dodržiavať vnútorné predpisy UVLF, s ktorými bol preukázateľne oboznámený. 

 

Čl. V.  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 

vlády SR. 

2. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

V Košiciach dňa 

 

Za UVLF       Študentka 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  ____________________ 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  Zuzana Rajčanová 

     rektorka 




