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Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka 

 
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 50/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov  

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 

Sídlo:   Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán: Ing. Miriam Lapuníková, MBA , riaditeľka 

IČO:    00 165 549 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:     

Zriadená:   Zriaďovacia listina MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 

 

/ďalej len „zdravotnícke zariadenie“/ 

a 

Meno a priezvisko:  Dominika Adamkovičová, Bc. 

Bydlisko:    

Zaradenie:  ŠS na FZ SZU v Banskej Bystrici, odbor anestéziológia a intenzívna 

starostlivosť 

Kontakt:      

/ďalej len „zdravotnícky pracovník“/ 

     uzatvárajú po vzájomnej dohode túto Dohodu o absolvovaní odbornej praxe (ďalej len 

„dohoda“) 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Za zdravotníckeho pracovníka sa na účely tejto dohody považuje zdravotnícky 

pracovník podľa ustanovenia §27 zákona č. 578/2004 Z.z.  o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

2. FNsP FDR je fakultnou nemocnicou podľa §7 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z.z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

     II. Predmet a účel dohody 

1. Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri výkone 

odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka. 

 

2. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu za účelom zvýšenia odbornosti, prehĺbenia 

teoretických vedomostí a získania praktických zručností absolvovaním odbornej 

zdravotníckej praxe v zdravotníckom povolaní sestra. 

 

II. Termín, miesto  

1. Zdravotnícky pracovník absolvuje odbornú prax v zdravotníckom zariadení v uvedenom 

termíne od 17.05.2021 do 28.05.2021. 

2. Miestom uskutočnenia praktickej výučby je zdravotnícke zariadenie, klinika: II. Klinika 

anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.  

 

 

 

 

III. Podmienky realizácie odbornej praxe 
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1. V rámci odbornej praxe umožní zdravotnícke zariadenie zdravotníckemu pracovníkovi 

zúčastňovať sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v rozsahu nevyhnutnom pre 

odbornú prax v rozsahu podľa tejto dohody. 

2. Zdravotnícky pracovník bude vykonávať odbornú prax pod odborným dohľadom 

povereného pracovníka zdravotníckeho zariadenia v rozsahu podľa rozpisu služieb na 

príslušnom oddelení/klinike. Poverený zamestnanec zdravotníckeho zariadenia 

zdravotníckemu pracovníkovi prideľuje úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho činnosť, 

dáva mu na tento účel pokyny. 

3. Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje: 

 poučiť zdravotníckeho pracovníka o všeobecných zásadách bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci; 

 oboznámiť zdravotníckeho pracovníka s jeho povinnosťami, a to najmä v súvislosti 

s dodržiavaním všeobecných záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

zdravotnícke zariadenie a s jeho internými predpismi; 

 zabezpečiť počas odbornej praxe odborné vedenie zdravotníckeho pracovníka 

primerané jej cieľom a úlohám; 

4. Zdravotnícky pracovník vykonávajúci odbornú prax sa zaväzuje: 

 dodržiavať interné predpisy zdravotníckeho zariadenia (organizačný poriadok, 

pracovný poriadok, pravidlá hygieny a pod.) a zapájať sa do plnenia zadaných úloh; 

 pripraviť sa na prax po obsahovej stránke; 

 za škody, ktoré by spôsobil počas stáže zodpovedá zamestnanec sám a vzniknutú 

škodu nahradí na svoje vlastné náklady 

 v prípade úrazu, ktorý by menovaný počas stáže utrpel, alebo súvislosti s ním  si 

nebude nárokovať odškodnenie od zdravotníckeho zariadenia,    

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s výkonom praxe a to v súlade s § 80 ods. 2 a nasl. zákona č. 578/2004 Z.z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

 zabezpečiť si na vlastné náklady pracovné oblečenie; 

 

IV. Zodpovednosť za škodu 

1. Ak nie je uvedené v tomto článku inak v prípade vzniku škody sa zodpovednosť za škodu 

bude posudzovať v zmysle platnej právnej legislatívy Slovenskej republiky. 

2. Pre prípad vzniku škody v majetkovej sfére sa na zodpovednosť za škodu budú aplikovať 

príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

3. Zodpovednosť za škodu na odložených veciach sa bude riešiť podľa § 193 zákona č. 

311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

4. Zodpovednosť za škodu na zdraví pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

V. Odplata 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zdravotnícky pracovník uhradí zdravotníckemu zariadeniu 

účastnícky poplatok za absolvovanie odbornej praxe vo výške 70 € (7€/deň, 10 dní x 7€) 

vždy pred nástupom na prax. 

2. Účastnícky poplatok je splatný najneskôr posledný deň pred začiatkom odbornej praxe a 

to bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu alebo v hotovosti do pokladne. 

Doklad o úhrade je potrebné predložiť na referáte externého vzdelávania zdravotníckeho 

zariadenia pred nástupom na prax. 
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VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať výlučne písomným dodatkom 

opatreným podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.  

2. Zdravotnícky pracovník podpisom tejto dohody súčasne vyhlasuje, že spĺňa všetky 

podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa §31 zákona č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež sa 

zaväzuje, že ak prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa predchádzajúcej vety, 

bezodkladne o tejto skutočnosti informuje zdravotnícke zariadenie. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyslovene neupravené touto dohodou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Táto dohoda skončí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 

5. Túto dohodu je možné ukončiť  

 dohodou zmluvných strán,  

 alebo odstúpením od dohody pri podstatnom porušení zmluvných podmienok, 

ale najmä pri neuhradení účastníckeho poplatku zdravotníckym pracovníkom, 

alebo v prípade, ak zdravotnícky pracovník prestal spĺňať predpoklady podľa 

bodu 2 tohto článku.  

6. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

7. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, s určením 2 vyhotovení pre zdravotnícke 

zariadenie a 1 vyhotovenie pre zdravotníckeho pracovníka. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe svojej skutočnej vôle, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu a dohoda nebola uzatvorená v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 
 

V Banskej Bystrici, dňa     V Banskej Bystrici, dňa   

 

 

 

...................................................    ....................................................... 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA    Bc. Dominika Adamkovičová 

riaditeľka      stážista      

FNsP FDR BB          

užívateľský zamestnávateľ 

 

 

 

 

 

    


