Zmluva
172/20
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 69 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.
medzi:
Názov organizácie:
zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
Číslo účtu:
/ďalej len „školiteľ“/
a
Názov organizácie:

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Radou riaditeľov v zložení: MUDr.Dušan Krkoška,PhD., MBA, generálny riaditeľ
Doc.MUDr.Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho
orgánu spoločne.
00 365 327
SK2020598019
SK40 8180 0000 0070 0028 1393

Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
v zastúpení:
Ing. Tomáš Janík – riaditeľ
IČO:
00610470
/ďalej len „vysielajúca organizácia“/
a
titul, meno a priezvisko:
MUDr. Vladimír Bačinský
dátum narodenia:
bytom:
/ďalej len „účastník odbornej praxe“/
Čl. I
Predmet, účel a platnosť zmluvy
Školiteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre vysielajúcu organizáciu výkon praktickej časti špecializačného štúdia –
odbornej praxe /ďalej len „odborná prax“/ pre účastníka odbornej praxe:
1. názov, zameranie odbornej praxe: úrazová chirurgia (SZU Bratislava)
2. na školiacom pracovisku: Neurochirurgická klinika UNM, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej
chirurgie UNM, Oddelenie cievnej chirurgie UNM
3. pod vedením povereného školiteľa:
Doc.MUDr.Branislav Kolarovszki, PhD., prednosta
Neurochirurgickej kliniky UNM, Doc.MUDr.Dagmar Statelová, CSc., mim.prof., prednostka Kliniky
stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM, MUDr.Igor Šinák, PhD., primár Oddelenia cievnej
chirurgie UNM
4. v termíne od: od 02.09.2020 do 30.09.2020 na Neurochirurgickej klinike UNM , od 01.10.2020 do
31.10.2020 na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a od 02.11.2020 do 30.11.2020
na Oddelení cievnej chirurgie UNM v rozsahu pracovnej doby, ktorá je stanovená u školiteľa.
Čl. II.
Osobitné ustanovenia
1. Účastník odbornej praxe sa zaväzuje:
- preukázať zdravotnú spôsobilosť na vykonávanú prácu lekára v rámci odbornej praxe,
- riadiť sa prevádzkovým poriadkom oddelenia, vnútroorganizačnými normami a pokynmi určeného
školiteľa, ktorému zodpovedá za dodržanie odbornej stránky a časovým harmonogramom odbornej
praxe,
- na liečebnom procese pacientov sa zúčastňovať pod dozorom určeného školiteľa, prípadne ním
povereného lekára,
- pri výkone odbornej praxe dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy,
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zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone odbornej praxe, ako aj
mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku počas odbornej praxe, ako aj v dobe po jej
uskutočnení.
Za škodu, ktorú by účastník odbornej praxe spôsobil na školiacom pracovisku počas výkonu odbornej
praxe, ponesie priamu zodpovednosť vysielajúca organizácia, pričom takto vzniknutú škodu je
vysielajúca organizácia povinná uhradiť do desiatich dní od písomnej výzvy školiteľa.
Za škody, ktoré vzniknú účastníkovi počas výkonu odbornej praxe, zodpovedá vysielajúca organizácia.
V prípade škôd, ktoré vznikli počas výkonu odbornej praxe u školiteľa a boli vysielajúcou organizáciou
uhradené účastníkovi odbornej praxe, nemá vysielajúca organizácia nárok na ich náhradu voči
školiteľovi. V prípade, že školiteľovi vznikne povinnosť uhradiť škodu účastníkovi odbornej praxe a túto
škodu aj reálne uhradí, vysielajúca organizácia je povinná uhradenú škodu školiteľovi uhradiť do
desiatich dní od písomnej výzvy školiteľa.
Školiteľ sa zaväzuje, že počas výkonu odbornej praxe bude organizovať, riadiť a kontrolovať prácu
účastníka odbornej praxe a dávať mu na tento účel záväzné pokyny. Zároveň sa zaväzuje vytvárať
účastníkovi odbornej praxe podmienky na jej riadny výkon. Po ukončení odbornej praxe školiteľ
vyhodnotí jej obsah a o jej absolvovaní vydá potvrdenie účastníkovi odbornej praxe /záznam do
špecializačného indexu/.
Účastník odbornej praxe sa zaväzuje zaplatiť UNM ako školiteľovi podľa platného cenníka sumu vo výške
400 €, a to najneskôr do dňa nástupu na prax uvedeného v čl. I tejto dohody. Túto sumu je možné
uhradiť v hotovosti v pokladni UNM alebo na bankový účet UNM pod variabilným symbolom 397/2020.
Účastník odbornej praxe je zároveň povinný najneskôr v deň nástupu na prax predložiť vedúcemu
pracovníkovi školiaceho pracoviska doklad o úhrade ceny.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia
Počas výkonu odbornej praxe je účastník odbornej praxe v pracovnom pomere u vysielajúcej
organizácie. Mzdu za vykonanú prácu, náhradu cestovných výdavkov, odvodové povinnosti a všetky
ostatné pracovno-právne nároky počas realizácie odbornej praxe hradí vysielajúca organizácia.
V prípadoch neupravených touto zmluvou, ako aj otázok týkajúcich sa výkladu, vykonávania a platnosti
zmluvy, použije sa právny poriadok SR.
Školiteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak účastník odbornej praxe poruší podmienky tejto zmluvy, alebo
nerešpektuje pokyny školiteľa súvisiace s výkonom odbornej praxe. Zmluvný vzťah zaniká aj dňom
ukončenia pracovného pomeru účastníka odbornej praxe u vysielajúcej organizácie.
Túto zmluvu je možné vypovedať v 7-dňovej výpovednej lehote ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez
uvedenia dôvodu.
Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba formou písomných dodatkov.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zodpovedá ich slobodnej
a vážnej vôli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2020 do 30.11.2020.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch,
z ktorých 2 rovnopisy obdrží vysielajúca organizácia, 1 rovnopis obdrží školiteľ a 1 rovnopis účastník
odbornej praxe.

V Martine, dňa:

______________________________________
Za školiteľa:

________________________________________
Za vysielajúcu organizáciu:
Ing. Tomáš Janík – riaditeľ FN Trenčín

______________________________________
Za školiteľa:
______________________________________
za účastníka praxe: MUDr.Vladimír Bačinský

