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ZMLUVA 

O URČENÍ VÝUČBOVÉHO ZARIADENIA 

STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY 

 

 

Zmluvné strany: 

1. Minoris s.r.o. 

  Konateľ: MUDr.  Kinga Kosár  

  Zastúpená: MUDr. Gabriella Almási 

   IČO: 36285641 

   DIČ: 2022165651 

 (ďalej len „výučbové zariadenie“) 

 

a 

 

2. Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola 

Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda 

Zastúpená: PaedDr. Beata Miklósová 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000493556/8180 

IČO: 607312 

DIČ: 2021136612 

(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) 

 

uzatvárajú v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o určení výučbového zariadenia strednej 

zdravotníckej školy  (ďalej len „zmluva“), za dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve.  
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Článok I 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY  

1. Predmetom tejto zmluvy je určenie výučbového zariadenia žiakov strednej zdravotníckej školy 

(ďalej len „SZŠ) v zdravotníckom študijnom odbore a v rozsahu študijného plánu daného pre 

príslušný ročník SZŠ, ktorá je nedeliteľnou súčasťou teoretickej výučby žiakov v rámci prípravy 

na výkon povolania.  

2. Účelom tejto zmluvy je stanovenie podmienok konkrétnej realizácie praktickej výučby žiakov 

SZŠ vo výučbovom zariadení.  

3. Študijný odbor, ktorý je predmetom praktického vyučovania žiakov denného a externého štúdia  

u poskytovateľa je 5361 N praktická sestra 

Článok II 

VÝUČBOVÉ ZARIADENIE 

1. Výučbové zariadenie sa zaväzuje vytvoriť primerané podmienky potrebné na získavanie 

praktických zručností žiakov SZŠ v rozsahu, v ktorom nemá vzdelávacie zariadenie  možnosť 

ich zabezpečiť na vlastných pracoviskách a ich získavanie je neoddeliteľnou súčasťou 

teoretickej prípravy žiakov na výkon povolania.  

2. Výučbová základňa pre študijný odbor praktická sestra v zariadení: 

 

Minoris s.r.o. – ambulancia detského lekára a dorast 

Článok III 

VÝUČBA 

1. Výučbou sa pre účely tejto zmluvy  rozumie praktické vyučovanie žiakov SZŠ 

v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý je uvedený v článku I (3) tejto zmluvy.  

2. Výučbu zabezpečujú: 

a) pedagogickí zamestnanci SZŠ v príslušnom študijnom odbore vykonávajú kontrolnú 

činnosť, podľa menného zoznamu pedagogických zamestnancov, ktorý bude tvoriť prílohu 

zmluvy 

b) zamestnanci poskytovateľa, pokiaľ sa na rozsahu svojej účasti dohodnú so školou. Pri 

výkone tejto činnosti podľa obsahu učebného plánu budú povinní sa riadiť pokynmi 

riaditeľa SZŠ alebo pokynmi vedúceho výučbového pracoviska  

c) organizácia výučby sa bude riadiť príslušnými učebnými osnovami a učebnými plánmi, 

ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

Článok IV 

PODMIENKY REALIZÁCIE PRAKTICKEJ VÝUČBY 

1. Pedagogickí zamestnanci SZŠ budú zabezpečovať vzdelávaciu a  kontrolnú činnosť v 

poskytovaní starostlivosti vo výučbovom zariadení v rozsahu nevyhnutnom pre výučbu 

a v súlade s plánom praktickej výučby. V rámci účasti na poskytovaní starostlivosti budú 

povinní rešpektovať pokyny zodpovedného vedúceho zamestnanca príslušného oddelenia 

výučbového zariadenia.  

2. Žiaci SZŠ sa zúčastnia  na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu nevyhnutnom pre ich 

výučbu podľa učebného plánu pod dozorom povereného zamestnanca zariadenia.  

3. Výučbové zariadenia sa zaväzuje: 
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a) umožniť žiakom SZŠ vstup na pracovisko, na ktorom sa bude realizovať praktická výučba 

 

4. Vzdelávacia inštitúcia 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 pracovisku poskytovateľa v rámci 

praktickej výučby, 

c) zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali prevádzkový poriadok pracoviska, na ktorom sa 

uskutočňuje praktická výučba a zásady osobnej hygieny, 

d) oboznámiť žiakov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli v súvislosti s výkonom odbornej praxe v zariadení, 

e) oboznámiť žiakov o práve každého na ochranu svojich osobných údajov v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v tejto súvislosti so zákazom podávania 

informácií o klientoch zariadenia 

Žiak pri nástupe na odbornú prax predloží čestné prehlásenie o bezpríznakovosti a riadi sa 

platnými epidemiologickými požiadavkami. Žiak absolvuje odbornú prax na vlastnú 

zodpovednosť. Ak má žiak príznaky akútnej infekčnej choroby nezúčastňuje sa na praktickej 

výučbe. 

Článok V 

VEDÚCI VÝUČBOVÉHO PRACOVISKA 

1. Vedúcim výučbového pracoviska praktického vyučovania žiakov SZŠ bude pre účely tejto 

zmluvy MUDr. Gabriella Almási. 

2. Vedúci výučbového zariadenia bude riadiť a organizovať režim praktického vyučovania žiakov 

SZŠ na pracovisku. Budú mu podriadení všetci pedagogickí zamestnanci vykonávajúci 

vzdelávaciu a kontrolnú činnosť v zariadení v súlade s rozhodnutím SZŠ.  

3. Zamestnanci výučbového zariadenia pracovne zaradení na oddeleniach, na ktorých sa uskutoční 

praktická výučba žiakov SZŠ, budú 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 riaditeľkou školy alebo vedúcou výučbového zariadenia.  

Článok VI 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

1. Táto zmluva bude upravovať postup, ktorým strany budú riešiť následky prípadnej škody, 

vzniknutej nezávisle od vôle účastníkov pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s prevádzkou 

výučbových pracovísk vo výučbovom zariadení, najmä v majetkovej sfére účastníkov, na 

veciach odložených, v niektorých osobitných prípadoch. 

2. Práva a povinnosti účastníkov zo zodpovednosti za vznik prípadnej budúcej škody sa budú 

riadiť príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov.  
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Článok VIII 

RIEŠENIE SPOROV 

1. Pri riešení sporu, ktorý vznikne v súvislosti so spoločnou činnosťou pri realizácii praktickej 

výučby žiakov SZŠ na pracoviskách výučbového zariadenia, sú rozhodujúce okolnosti 

konkrétneho skutkového stavu, ktorý bol príčinou vzniku situácie. 

2. Účastníci zmluvy sa zaväzujú rešpektovať vzájomné postavenie, výkon práv a povinností, ktoré 

vzniknú obom stranám v rámci prevádzkového režimu výučbového zariadenia z aspektu 

výchovno-vzdelávacieho zariadenia týchto pracovísk.  

3. Spory  budú riešiť podľa vecnej príslušnosti právneho dôvodu riaditeľka zdravotníckej školy 

a riaditeľ výučbového zariadenia vo vzájomnej činnosti. 

Článok IX 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, 

so záväzkom, že študijný odbor 5361 N praktická sestra sa začína uplatňovať od 1. 9. 2019. 

2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Učebné osnovy predmetu Ošetrovateľstvo 

pre študijný odbor 5361 N praktická sestra.  

Príloha č. 2 bude „Menný zoznam pedagogických zamestnancov vzdelávacej inštitúcie“ 

v príslušnom študijnom odbore. 

3. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

dva rovnopisy.  

5. 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. 

6. Zmluva je platná od 1.9.2021 do 30.6.2022 počas celého školského roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

riaditeľ výučbového zariadenia    riaditeľ vzdelávacej inštitúcie 

 

 

dňa: ........................................    dňa: ................................................ 

v .............................................    v .................................................... 


