
ZMLUVA 

o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia 
Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Zmluvné strany: 
1. Organizácia: 

Obchodné meno: G-Dentistry s.r.o. 
Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice 
Pracovisko: Krivá 23, 040 01 Košice 
zastúpený : MDDr. Zdenka Lučivjanská - konatel' 
IČO : 47553855 
DIČ: 2023984380 
Zapísaný: Okr. súd Košice l, odd. Sro, vl.č.34515N 

(ďalej len "zdravotnícke zariadenie" a "poskytovatel"') 
a 

2. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 
Zastúpená: PhDr. Viera Rusinková, riaditeľka školy 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu: 7000188746 kód banky: 8180 
IČO: 606 766 

(ďalej len "SZŠ") 

uzatvárajú v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia strednej 
zdravotníckej školy (ďalej len "zmluva"), za dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve. 

Článok 1 
Predmet a účel zmluvy 

1.Predmetom tejto zmluvy je určenie výučbového zdravotníckeho zariadenia podl'a § 17 ods.1 Vyhlášky MZ SR č. 84/2016 
Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení na zabezpečenie praktickej výučby 
žiakov SZŠ v zdravotníckych študijných odboroch a v rozsahu študijného plánu daného pre príslušný ročník SZŠ, ktorá je 
nedelitel'nou súčasťou teoretickej výučby žiakov v rámci prípravy na výkon povolania v zdravotníctve. 

2. Účelom tejto zmluvy je stanovenie podmienok konkrétnej realizácie praktickej výučby a súvislej odbornej praxe žiakov SZŠ 
vo výučbovom zdravotníckom zariadení. 

3. študijný odbor, ktorý je predmetom praktického vyučovania žiakov u poskytovatel'a: 
~ zubný asistent 

Článok 2 
Výučbové zdravotnícke zariadenie 

1. Výučbové zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje vytvoriť primerané podmienky potrebné na získavanie praktických 
zručnosti žiakov SZŠ v rozsahu, v ktorom nemá možnosť zabezpečiť na vlastných pracoviskách a ich získavanie je 
neoddeliteľnou súčasťou teoretickej prípravy žiakov na výkon zdravotníckeho povolania. 

2.Pracoviskom praktického vyučovania pre žiakov SZŠ v zdravotníckom zariadení, na ktorých sa popri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti umožňuje praktické vyučovanie žiakov SZŠ je pracovisko poskytujúce zubno · lekársku 
starostlivosť . 



Článok 3 
Výučba 

1. Výučbou sa pre účely tejto zmluvy rozumie praktické vyučovanie žiakov SZŠ v zdravotníckych študijných odboroch, ktoré 
sú uvedené v článku l. bod (3) tejto zmluvy. 

2. Výučbu zabezpečujú: 
a) pedagogickí zamestnanci SZŠ v príslušnom študijnom odbore, podľa identifikačného zoznamu, ktorý tvorí prílohu č. 1 

tejto zmluvy. 
b) zamestnanci poskytovatel'a, pokial' sa na rozsahu svojej účasti dohodnú so SZŠ. Pri výkone tejto činnosti podľa obsahu 

učebného plánu sú povinní sa riadiť pokynmi riaditel'a SZŠ alebo pokynmi vedúceho výučbového pracoviska. 
3. Organizácia výučby sa riadi príslušnými učebnými plánmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, pre žiakov podľa prílohy č. 3 

tejto zmluvy. 
4. Organizačné zabezpečenie práv a povinnosti výučbového zdravotníckeho zariadenia počas platnosti tejto zmluvy 

vykonáva vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo ním poverený pracovník. 

Článok 4 
Podmienky realizácie praktickej výučby 

1. Pedagogickí zamestnanci SZŠ sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo výučbovom zdravotníckom 
zariadení v rozsahu nevyhnutnom pre výučbu a v súlade s plánom praktickej výučby. V rámci účasti na poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti sú povinní rešpektovať pokyny zodpovedného vedúceho zamestnanca príslušného oddelenia 
výučbového zdravotníckeho zariadenia. 

2. Žiaci SZŠ sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu nevyhnutnom pre ich výučbu podl'a učebného 
plánu pod dozorom a pedagogickým vedením. 

3. Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje: 
a) umožniť žiakom SZŠ vstup na pracoviská, na ktorých sa bude realizovať praktická výučba. 
b) zabezpečiť žiakom priestor na uloženie osobných vecí a prístup k hygienickým zariadeniam. 
4. SZŠ sa zaväzuje: 
a) pripraviť praktické vyučovanie po obsahovej a formálnej stránke. 
b) poučiť žiakov o povinnosti dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavania opatrení 

protipožiarnej ochrany na pracoviskách poskytovatel'a v rámci praktickej výučby. 
c) zabezpečiť na pracoviskách odborný dozor podl'a harmonogramu, ktorý vyhotoví vzdelávacia inštitúcia. 
d) zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali prevádzkový poriadok pracovísk, na ktorých sa uskutočňuje praktická výučba a zásady 

osobnej hygieny. 
e) oboznámiť žiakov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom 

praxe v zdravotníckom zariadení, podl'a § 80 od. 2 zák. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovatel'och") 

0 oboznámiť žiakov o práve každého pacienta na ochranu svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v tejto súvislosti so zákonom podávania informácii 
o pacientoch zdravotníckeho zariadenia. 

Článok 5 
Vedúci výučbového pracoviska 

1. Vedúcim výučbového pracoviska praktického vyučovania žiakov SZŠ je pre účely tejto zmluvy: 
MD Dr. Zdenka Lučivjanská. Zodpovedným pracovníkom za žiaka je MDDr. Zdenka Lučivjanská. 

2. Vedúci výučbového pracoviska riadi a organizuje režim praktického vyučovania žiakov SZŠ na pracovisku zdravotnej 
starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. Sú mu podriadení všetci pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v zdravotníckom 
zariadení v súlade s rozhodnutím SZŠ. 

3. Zamestnanci výučbového zdravotníckeho zariadenia pracovne zaradení na pracovisku, na ktorom sa uskutočňuje 
praktická výučba žiakov SZŠ, sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho výučbového pracoviska v rozsahu súvisiacom 
s plánmi a organizáciou výučby na tomto pracovisku. Nezasahujú do programu výučby, s výnimkou, ak sa na určitej 
forme a rozsahu spolupráce vopred dohodnú s riaditel'om SZŠ alebo vedúcim výučbového zdravotníckeho zariadenia. 

Článok 6 
Zodpovednosť za škody 

1. Táto zmluva upravuje postup, ktorým strany riešia následky prípadnej škody, vzniknutej nezávisle od vôle účastníkov pri 
ich spoločnej činnosti súvisiacej s prevádzkou výučbových pracovísk vo výučbovom zdravotníckom zariadení, najmä: 



a) v majetkovej sfére účastníkov rešpektujúc postavenie dané zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších a súvisiacich predpisov, 

b) na veciach odložených v rozsahu podľa § 193 Zákonníka práce (ďalej len "ZP") alebo príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") 

c) na zdraví pacientov zdravotníckeho zariadenia v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podl'a zákona č. 
313/2012 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 420 a nasl. OZ. 

2. Pri úprave občianskoprávnej zodpovednosti vychádzajú účastníci z predpokladu solidarity(§ 438 OZ), ktorá je daná ich 
spoločnou účasťou v rámci činnosti výučbového pracoviska pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podl'a osobitných 
predpisov. 

3. Zodpovednosť účastníkov tejto zmluvy vzniká predovšetkým z právnych vzťahov: 
a) voči sebe navzájom (podl'a OZ) 
b) voči vlastným zamestnancom (podl'a ZP) 
c) voči tretím osobám podl'a § 98 ods. 6 zákona o poskytovateľoch v nadväznosti na§ 420 až 450 OZ. 
4. Za škodu na zdraví pacientov zodpovedajú účastníci zmluvy spoločne a nerozdielne (§ 438 OZ) s prihliadnutím na mieru 

účasti na vzniknutej škode (§ 439 OZ). 
5. Za škodu spôsobenú na majetku účastníka zodpovedá druhý účastník zmluvy (§420 a nasl. OZ) a to aj v prípade, ak ju 

spôsobila konkrétna fyzická osoba v právnom vzťahu k zodpovednému účastníkovi dohody. Regresné nároky voči 
škodcovi si uplatní zodpovedný subjekt následne, po uspokojení nárokov poškodeného (podľa príslušných ustanovení 
ZP alebo OZ). 

6. Škodu spôsobenú fyzickým osobám na veciach odložených alebo škodu na zdraví, uspokojí poškodenej osobe 
zamestnávate!' (žiakom SZŠ). Regresný nárok (náhrada) voči spoluzodpovednému účastníkovi sa uplatní podľa § 439 
OZ. Ak mieru účasti druhého účastníka nemožno objektívne posúdiť (zistiť), podiel'ajú sa na jej náhrade obaja účastníci 
zmluvy rovným dielom. 

7. Práva a povinnosti účastnikov zo zodpovednosti za vznik prípadnej škody, ktoré nie sú stranami upravené 
v podmienkach tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok 7 
Náklady výučbového zdravotníckeho zariadenia 

1. Výučbové zdravotnícke zariadenie: 
- poskytuje priestory pre účely praktickej výučby žiakov SZŠ, vrátane materiálno-technického vybavenia príslušného 

pracoviska, 
- poskytuje lieky, liečivá a zdravotnícke pomôcky potrebné na účely praktickej výučby žiakov a v súlade s potrebami 

pacientov, ktorým sa poskytuje LPS na príslušnom pracovisku. 
2. SZŠ znáša náklady súvisiace s organizáciou zabezpečovania výučby žiakov, s výnimkou nákladov, ktoré sú uvedené 

v bode 1. tohto článku zmluvy. 
3. Podiel na výnosoch zo zdravotného poistenia prináleží v celom rozsahu výučbovému zdravotníckemu zariadeniu. 

Článok 8 
Riešenie sporov 

1. Pri riešení sporu, ktorý vznikne v súvislosti so spoločnou činnosťou pri realizácii praktickej výučby žiakov SZŠ na 
pracoviskách výučbového zdravotníckeho zariadenia, sú rozhodujúce okolnosti konkrétneho skutkového stavu, ktorý bol 
príčinou vzniku konfliktnej situácie. 

2. Účastníci zmluvy sa zaväzujú rešpektovať vzájomné postavenie, výkon práv a povinností, ktoré vznikajú obom stranám 
v rámci prevádzkového režimu výučbového zdravotníckeho zariadenia z aspektu výchovno-vzdelávacieho a liečebno
preventívneho zamerania tohto pracoviska. 

3. Spory riešia podl'a vecnej príslušnosti právneho dôvodu riaditel' zdravotníckej školy a riaditel' výučbového 
zdravotníckeho zariadenia vo vzájomnej súčinnosti. 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3. Zmluvu možno vypovedať ktoroukol'vek zmluvnou stranou v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá neuplynie pred 

skončením školského roka, na ktorý sa práva a povinnosti strán dohodnuté v jej obsahu vzťahujú. 



4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť jedine formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú : 

príloha č. 1: Zoznam pedagogických zamestnancov SZŠ poverených kontrolou študentov na pracoviskách počas odbornej 
klinickej praxe 

príloha č. 2: Učebné osnovy - asistencia v zubnej ambulancii odborná klinická prax 

príloha č. 3: Zoznam žiakov zaradených na výučbovú základňu počas odbornej kiinickej praxe 

(Identifikačný zoznam pedagogických zamestnancov a žiakov školy bude aktualizovaný začiatkom každého školského roka 
a predložený dodatočne). 

6. Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje písomne informovať vedúceho zdravotníckeho zariadenia o všetkých zmenách, ktoré 
sa týkajú osôb oprávnených vstupovať na pracoviská zdravotnej starostlivosti výučbového zdravotníckeho zariadenia 
v súvislosti s činnosťou výučbového pracoviska. 

7. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, 

ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 
1 O. Plnenie záväzkov dohody zmluvnými stranami je bezodplatné. 

.. . ·1r.ff . .to1<P 
V KOSICiach: .............................. .. 

.. . l.r: lf. Lv fP 
V Kos1c1ach: ................................... .. 


