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      Dohoda 
 

o vykonávaní odbornej praxe študentov 
uzavretá medzi 

 
 
 
Meno a priezvisko:  Lýdia Hojová 
Bydlisko:  Včielok 7, 029 52 Hruštín 
 
študenta:  Slovenskej zdravotníckej univerzity 
                               Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií    
       Limbová 12, 833 03 Bratislava 
 
Študijný program: ošetrovateľstvo 
Ročník štúdia:  prvý 
Forma štúdia:  denná 
(ďalej len „študent“) 
 
na strane jednej a 
 
Zdravotnícke zariadenie:  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégeho 
Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01  Dolný Kubín 
v zastúpení:                 PhDr. Jozef Mintál, MBA -  riaditeľ 
(ďalej len „zariadenie!) 
 
na strane druhej uzatvárajú túto 
 

  
                                                               

DOHODU 
 
 
podľa §-51 Občianskeho zákonníka v platnom znení o vykonaní klinickej praxe popri štúdiu 
bakalárskeho študijného programu pôrodná asistencia v dennej forme štúdia.  
 

1 Miesto výkonu odbornej praxe: Dolný Kubín 
2. Termín uskutočnenie odbornej praxe: 3.7. – 14.7. 2017 
3. Študent zodpovedá za škodu, ktorú zariadeniu spôsobil pri vykonávaní odbornej praxe 

alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle ustanovenia  §-420 Občianskeho zákonníka. 
4. Študent je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

pri vykonávaní odbornej praxe v zmysle zákona č. 90/2005 Z.z. a zákona č. 578/2004 
Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve. 

5. Zdravotnícke zariadenie je povinné oboznámiť menovaného s právami 
a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej 
ochrane a povinnosti mlčanlivosti. 

6. Odborná prax bude vykonávaná bez nároku na finančnú odmenu. 
 
Podmienky realizácie odbornej praxe: 
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1. Predpísaná súvislá odborná prax má rozsah: 

- súvislá odborná prax v druhom a v treťom ročníku počas zimného semestra 4 
týždne po 40 hodín týždenne, v denných službách, 

- súvislá odborná prax v prvom a v druhom ročníku počas letného semestra 4 
týždne po 40 hodín týždenne, v denných službách,  

- prázdninová odborná prax v prvom a v druhom ročníku počas mesiacov júl alebo 
august 2 týždne po 40 hodín týždenne, v denných službách. 

2 V Záznamníku klinickej praxe študenta je uvedená obsahová náplň odbornej praxe,      
jej zameranie a rozpis výkonov.  

3. Študent počas praxe bude rešpektovať pokyny zdravotníckych pracovníkov 
poverených vedením študenta. 

4. Zdravotnícke zariadenie poskytne študentom priestor na prezlečenie sa a odloženie 
odevov. 

5. Zdravotnícky pracovník poverených vedením študenta - mentor, spolu s vedúcim 
pracovníkom príslušného zariadenia v závere praxe vypracujú do Záznamníka 
klinickej praxe hodnotenie študenta (Záznamník si študent prinesie). 

6. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od: .................................... do: ................................. 
7. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží zdravotnícke 

zariadenie a dva exempláre obdrží študent. Jeden exemplár dohody študent odovzdá 
pred začatím výkonu odbornej praxe vedúcej ročníka na FOaZOŠ SZU v Bratislave. 

8. Táto dohoda nadobúda právoplatnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej  zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 
 
V: ................................................... 
 
 
Dňa: ............................................... 
 
 
 
 
 

Za zdravotnícke zariadenie: ...................................................... 
 
 
 
 

Podpis študenta: ...................................................................   


