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Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov 

( ďalej len „zmluva") 

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

(ďalej len „Občiansky zákonník") 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

1. 

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave 
Sídlo: Homopotočná 23, 918 43 Tmava 
Zastúpená: prof.PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
Týka sa súčasti : 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ( ďalej len „FZSP") 
Sídlo fakulty: Univerzitné námestie č. 1, 918 43 Tmava 
Zastúpená: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan TU FZaSP v Trnave 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN:  
Variabilný symbol:  (za špecializačné štúdium) 

 (za vydanie dokladov o štúdiu) 
Tel. číslo: 033/5939450, 5939449 

( ďalej len „poskytova tel'") 

a 

2. 

Meno a priezvisko: PhDr. lvanová Antónia, PhD. 

Dátum narodenia:  

Bydlisko:    

( ďalej len „účastník") 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany") 



Článok II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy Je zabezpečenie špecializačného štúdia v akreditovanom 

špecializačnom študijnom programe odborník pre riadenie verejného zdravotníctva Master of 

Public Health (ďalej len „MPH) určenom pre zdravotnícke povolanie: 

verejný zdravotník, 
sestra, 
zdravotnícky laborant, 

Pozn. : Nehodiace sa prečiarknite 

realizované podľa právoplatného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

(ďalej len „MZ SR) o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu, 

ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

Článok III. 
Doba trvania zmluvy 

1) Táto zmluva sa uzatvára odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu určitú, v závislosti od 

trvania a dÍžky štúdia, ktoré je predmetom tejto zmluvy, t. j . na dobu troch rokov. 

2) Platnosť tejto zmluvy zaniká: 

a) vydaním diplomu o špecializácii 

b) dňom vystúpenia účastníka špecializačného štúdia 

c) odstúpením od zmluvy pre nesplnenie záväzkov dohodnutých v tejto zmluve 
d) dohodou oboch zmluvných strán 

e) uplynutím doby, na ktorú je zmluva podľa ods. 1 uzatvorená. 

3) Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné aje účinné odo dňa nasledujúceho po dni doručenia 

druhej zmluvnej strane. 

Článok IV. 
Výška úhrady a spôsob platenia 

Výšku úhrady za špecializačné štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie a Vyhláška 
dekana č. 1/2020 Úhrady za špecializačné štúdiá, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
ako príloha č. 2. 
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Článok V. 
Povinnosti poskytovateľa 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 

1) Poskytnúť účastníkovi špecializačného štúdia, pozostávajúceho z teoretickej a praktickej časti , 

vzdelávanie v rozsahu akreditovaného špecializačného študijného programu podľa študijného 

plánu. 

2) Umožniť uskutočnenie špecializačného štúdia v dÍžke trvania na základe rozhodnutia 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky po odporúčaní Akreditačnej komisie 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov. Špecializačné štúdium sa riadi Študijným poriadkom špecializačného štúdia 

( ďalej len „Študijný poriadok"). a začiatku špecializačného štúdia odovzdať účastníkovi 
index odbornosti a záznamník iných odborných aktivít na záznamy o priebehu špecializačného 

štúdia. 
3) Zabezpečiť uskutočnenie špecializačného štúdia podľa tejto zmluvy pod odbornou garanciou 

a lektorským zborom odsúhlaseným Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci 

udelenej akreditácie na realizáciu špecializačného študijného programu. 

4) Zabezpečiť ochranu osobných údajov účastníka a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 

5) Zabezpečiť pred začiatkom štúdia školenie o dodržiavaní predpisov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci. 

6) Po skončení špecializačného štúdia a po vykonaní špecializačne skúšky v zmysle príslušných 

právnych predpisov vydať účastníkovi špecializačného štúdia diplom o špecializácii. 

Článok VI. 
Povinnosti účastníka 

Účastník je povinný a zaväzuje sa: 

1) Absolvovať špecializačné štúdium podľa podmienok, ktoré sú uvedené v akreditačnom spise. 

2) Uhradiť poplatky za špecializačné štúdium podľa Článku rv. tejto zmluvy. 

3) V prípade, že sa účastník nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na špecializačnom štúdiu, je 

povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poskytovateľovi. 
4) Predložiť kópiu zmluvy o poistení zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania a štúdia. 

Článok VII. 
Zodpovednosť za škodu 

Zodpovednosť za škodu zmluvných strán sa riadi najmä §420 až §450 Občianskeho zákonníka, 

§ 179 a nasl. ustanoveniami zák~na č . 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov, ako aj príslušnými ustanoveniami , súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi upravujúcich uvedenú oblasť, vo väzbe na druh a rozsah možnej škody na strane 
účastníkov zmluvy. 
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Článok VIII. 
Osobitné ustanovenia 

1) Účastník je povinný oznámiť poskytovateľovi svoje zdravotné problémy, ktoré by mohli mať 
vplyv na výkon špecializovaných pracovných činností a realizáciu štúdia, vrátane duševných 
ochorení, resp. porúch, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc a to pred i počas štúdia. Prípadné 
neoznámenie môže byt' dôvodom odstúpenia od zmluvy. 

2) Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť štúdium účastníka počas trvania zmluvného vzťahu, 

ak lektorský zbor dospeje k záveru, že zistil na strane účastníka skutočnosti, ktoré by boli 

v rozpore s výkonom špecializovaných činností, ktoré sú predmetom štúdia. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. 
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZ SR č. 31/2006 Z. z. o výške 
úhrady zdravotníckeho pracovníka na ďalšie vzdelávanie a súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne, vo forme v poradí 

očíslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
3) V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 

strany sa v takomto prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné či neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným či účinným , ktoré čo naj lepšie zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného. Do uzavretia takéhoto dodatku platí 

zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s §Sa zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisom tejto zmluvy vyjadrujú svoj 

súhlas s jej zverejnením v plnom rozsahu. 
5) Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží 

každá zmluvná strana. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, uzatvorili ju na 
základe slobodne, vážne, určite é\ zrozumiteľne prejavenej vôle a na znak súhlasu s jej znením 
ju vlastnoručne podpisujú. 

7) Trnavská univerzita v Trnave spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
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95/46/ES (ďalej len „nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"). Podmienky ochrany súkromia na 
Trnavskej univerzite v Trnave sú zverejnené na webovom sídle univerzity: 

https: / /www.truni.sk/ochrana-osobnych-udaj ov. 
8) Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č . 1 - Osvedčenie o akreditácii špecializačného študijného programu 
Príloha č. 2 - Vyhláška dekana č . 1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá 

Za účastníka : Za poskytovateľa: 

rektor Tma kej univerzity v Trnave 

dekan TU FZaSP v Trnave 
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MINISTERSTVO 

ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Toto rozhodnutie nadobudl 
právo atn bt' 
dia H 20 ;;.MNOU 

v B at1slave dria _,20 

Podp1 ......... . 

Rozl, odn utie 

o vydaní osvedčenia 

Brali lava 

islo: S09891-2020-OĎV-8 

Z0594 7 4-2020 

o akreditácii špecializačnélw "tudijnélw programu 

Ministerstvo zdravotníctva lovenskej republiky (ďalej len „ mini ·terstvo '') ako vecne 
príslušný správny orgán podľa § 40 ods. 1 zákona č. 57 '/2004 Z. z. o po kytovateľoch 
zdravotnej staro clivo ti, zdravotnickych pracovníkoch, tavov kých organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne koršich predpisov (ďalej 
len „ zákon o po kytovateľoch '') a podl'a § 46 zákona č. 71 Ii 967 Zb. o právnom konaní 
( právny poriadok) v znení ne korších predpi ov v konaní o vydanie osvedčenia o akreditácii 
špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore odborník na riadenie 
vo verejnom zdravotníctve Ma ter of Public Health a na základe žiada ti Trnavskej univerzity 
v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, 
Univerzitné náme tie 1, 918 43 Trnava, IČO: 31 825 249 (ďalej len „ vzdelávacia 
ustanovizeň ') zo dňa , doručenej na mini terstvo dňa , rozhodlo 

takto: 

Žiadosti vzdelávacej u tanovizne sa vy lt o v uje , pretože splnila v ~ etky podmienky 
podľa § 40 zákona o poskytovateľoch a vzdelávacej u tanovizni sa p r i z n á v a právo 
u kutočňovať akreditovaný ~:pecializačný študijný program v zdravotníckych povolaniach 

vysokoškolským vzdelaním druhého tupňa: verejný zdravotník, e tra a zdravotnícky 
laborant 

v špecializačnom odbore 
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve 

Ma ter o/ Public Hea/tl, 

a vydávať diplom o špecializácii v tomto špecializačnom odbore podľa § 41 od . 1 pí m. aj 
a dodatok k diplomu o ~pecializácii podľa 41 od. 4 zákona o poskytovateľoch, pri /ušných 
ustanovení nariadenia vlády lo~en kej republiky č. 296/201 O Z. z. o odbornej pô obilo ti 
na výkon zdravotníckeho povolania pô obe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov sústave špecializačných odborov a sú tave certifikovaných pracovných činnosti 
v znení ne kor ~ích predpi ov a v s1~lade týmto rozhodnutím. 

-



Účinky osvedčenia o akreditácii nastávajú dňom 

Toto osvedčenie o akreditácii sa vydáva na dobu päť rokov odo dňa 
a nemožno ho previest na inú právnickú alebo fyzickú osobu. 

Odô v odneni e 

Minister tvo po p reskúmaní žiada ti zistilo, že vzdelávacia u tanovizeň spÍňa podmienky 
akreditácie podľa§ 40 zákona o poskytovateľoch. 

akoľko sa žiadosti vzdelávacej u tanovizne vyhovuje v plnom rozsahu, nie je 
podľa 47 od . 1 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (.právny poriadok) v znení 
ne kor~ích predpi ov potrebné odôvodnenie. 

Na základe uvedeného minister tvo rozhodlo tak, ako a uvádza vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 61 zákona é. 71/ 1967 Zb. 
o :právnom konaní (správny poriadok) v znení ne koršich predpisov rozklad 
v lehote do 15 dni od jeho doručenia na Minister tvo zdravotníctva 
lovenskej republiky, Limbová 2, 83 7 52 Bratislava. Toto rozhodnutie nie je 

preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný pro triedok 

Rozhodnutie sa doručuje: 

Trnav ká univerzita v Trnave 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
dekanát 
Univerzitné námestie 1 
918 43 Trnava 

M arek Kraj čŕ 

minister 

-



Na vedomie: 

Trnavská univerzita v Trnave 
rektorát 
Hornopotočná 2 3 
918 43 Trnava 

-





/ 
Číslo: 1/2020 
Druh: VYHL 

Fakulta zdra otníctva a sociálnej prác mavskej 
univ rzity 

dekan 

o 

Dr. Jaro lav C. 

Predmetom t jto Vyhlášky je určeni ýšky úhrad a poplatkov a pôsob plat nia za 
špecializačn · štúdiá v akreditovanom študijnom program Odborník na riadenie vo 
verejnom zdravotníctve Ma ter of Public Health (MPH) O"etrovateť ká taro tlivo ť 
v komunite Ane téziológia a intenzí na taro tli o ť pr zdravotnícke povolani ereJny 
zdra otník estra a zdravotnícky laborant v úlad s Vyhláškou č. 31 /2006 Z. z. Mini t r tva 
zdra otníctva a so iáln j práce Io en kej republiky o výške úhrady zdravotníckeho 
pracovníka za d alšie vzdelávanie. 

Článok 1. 
Výška úhrady zdravotnkkeho praco níka za špecializačné štúdium 

(1) Výška úhrad zdra otníckeho pracovníka za šp cializačné vtúdiumj o 'šk 232 35 EUR 
za eľ štúdium. 

(2) V' ška úhrady za v dani doklado Je tana ená v úlade 
školách takto: 

a) index odborno ti 
b) záznamník klin.ick j praxe 
c) ydani diplomu o ~p cializácii 

Článok II. 

92 ods. 15 Zákona o v ok 'ch 

10 E R 
IO EUR 
60 E R 

Ekonomicky oprávnené náklad na "pecializačné "túdium 

( l) a úč ly t jto vyhlášky a za ekonomicky oprá nen · náklad považujú najmä: 

a) náklady pojené s použitím hmotného maj tku a nehmotného majetku potr bného na 
realizáciu vzd lá ac j akti ity 

b) odrn ny, c sto né ubytovacie a iné náklad pojené s činnost ou odborného garanta, 
prednášajúceho, školit ťa al bo cl na l ktorsk 'bo zboru, prípadn sup r ízora na zd lávac j 
aktivite 



c) poytovné, náklady na použitie telekomunikačných a elektronických pro tri dko na 
zabezpečeni vzdelávacej aktivity 

d) mzdové náklady a in ' admíni tratí ne náklady pojené o vzdelá acou aktivitou a to 
náklady spojené o zaradením zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania, ukončením 
ďalšieho vzdelávania a vydaním diplomu o yp cializácii, certifikátu alebo o vedčenia 
o príprave na výkon prác zdra otníctve. 

Článok TU. 
Spô o b a organizácia úhrad 

l) DÍžka ypecializačného "túdia je tanovená podmienkach akreditovaného "tudijn 'b 
programu. 

(2) ÚčastnJk vzdelávania j povinný uhradiť poplatky podľa čl. I. tejto yhlášky na ledovne: 
a) do 14 dní odo dňa konania zápi uje povinný uhradiť poplatok za vp cializačné štúdium 

v plnej výške 
b) úhrady za doklady o ytúdiu poukáž na úč t fakulty pred ich vydaním a predloží doklad 

o úhrade na referáte pre študijn' zál žito ti 
c) v etky úhrady poukáže na účet Fakulty zdravotníctva a sociálnej prác Tmav kej 

univerzity v Trnave vedený číslo účtu : IBA kód: 

cl) pri úhradách za "pecializačné štúdium Odborn ík na riadenie vo verejnom 
zdra otníctve Ma ter of Public Health (MPH) uvedie variabilný ymbol: , pn 
úhradách za vydanie dokladov o "túdiu u edie variabilný ymbol: 

c2) pri úhradách za vp cializačné "túdium Ošetrovateľ ká taro tlivo ť v komunite 
uvedie variabilný symbol: , pri úhradách za vydanie dokladov štúdiu uvedie variabilný 
ymbol: 

3) pri úhradá h za pecializačné túdium Ane téziológia a intenzívna taro tlivo ť 
uvedie aiiabilný ymbol: 1 pri úhradách za vydanie dokladov o vtúdiu uvedie ariabilný 
ymbol: 

(3) V prípade ak úča tník zdelávania vykoná úhradu za " pecializačné túdiurn a na 
špecializačn ' "túdium nena túpi vrát-i a mu ním uhradená urna znížená o tomo poplatok vo 
vý"ke 10%. 

(4) Suma pod! a predchádzajúceho od ku bude úča tníko i "pecializa "ného "túdia vrátená na 
základe jeho pí omného oznám nia o nena túpení na túdium za laného do dvoch me iacov 
odo dňa zápi u prodekanovi pre "tudijné zál žito ti. 

Článok IV. 
Zá e rečné u tano enia 

Vyhláška dekana o úhradách za " pecializačné "túdium nadobúda účinnosť odo dňa 



Článok V. 
Zru"ovacie u tano enia 

Zrušuje a Vyhláška dekana· . 3/2016 - Úhrady za špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo 
ver jnom zdravotníctv a ter of Public Hea lth zo dňa a Vyhláška dekana č.2/2019 -
Úhrady za vp cializačné túdiá v odbore O etro atel tvo zo dňa 

Táto vyhlá"ka bola schválená Kolé!!iom dekana FZa P dňa 

prof. MUD...F . .J'aro la S lan · C c. 
dekan 

Fakul-fa zdravotníctva a ociál11ej práce 



Dodatok č. 1 

k Vyhláške dekana TU FZaSP č . 1/2020 

Úhrady za špecializačoé štúdiá schválenej Kolégiom dekana TU FZaSP v Trnave dňa 
. 

I. Predmet dodatku 

1. V čl.I. ods. l sa dopÍňa ďalší bod s označením a) v znení: záverečná skúška, obhajoba 65 
EUR a doplniť ďalší bod s označením b) v znení: opravná záverečná skúška, obhajoba 65 
EUR 

2. V čl.I. odst.2 vypúšťa sa text ,,§92 ods. 15 Zákona o vysokých školách „a nahrádza sa „ 
§ 1 ods.8 Vyhláškou č. 31 /2006 Ministerstva zdravotníctva SR" 

II. Záverečné ustanovenia 

1.Ostatné články Vyhlášky dekana 1/2020 zostávajú nezmenené. 

Tento dodatok bol schválený korešpondenčným hlasovaním Kolégiom dekana TU FZaSP 
dňa  a účinnosť nadobúda dňa . 

Tento dodatok bol zverejnený na úradnej výveske dňa . 

laoý, CSc. 

a a sociálnej práce 




