
  

  

D O H O D A 

  o podmienkach absolvovania odbornej stáže 

 
I. Strany dohody :  
   1. Školiace pracovisko :  
         Národný onkologický ústav, Klenová č. 1, 833 10 Bratislava  
          Zastúpený: MUDr. Jozef Valocký – generálny riaditeľ 
                             Ing. Tomáš Alscher, MPH – ekonomický riaditeľ  
                             Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ 
     
                                                   
  2.  Zamestnanec  :   
        MUDr. Michal Kajo           
         narodený: 16.08.1987         
         trvale bytom: Mierová 1969/20, Dolný Kubín 026 01  
 
  3. Zamestnávateľ :  
      Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého Dolný Kubín,                     
      Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 026 14 
      Zastúpená: PhDr. Jozef Mintál MBA – riaditeľ nemocnice 
                             Ing. Ján Strežo – námestník riaditeľa pre HTČ 
                                              
II. Predmet dohody :  
      Absolvovanie odbornej stáže na 
 

 Rádiologickom oddelení  
v termíne: od 01.04.2018 do 31.05.2018 

 
 

III. Podmienky dohody :  
1. Menovaný sa podriadi režimu práce zamestnancov školiaceho pracoviska. 
2. Za prípadné škody, ktoré by počas školenia menovaný spôsobil, preberá 

zodpovednosť zamestnávateľ.           
3. Platové náležitosti menovaného hradí zamestnávateľ. 
4. Menovaný sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné predpisy BOZP a PO a hygienické  

predpisy v rozsahu zákonov a platných noriem, o ktorých bol poučený 
zodpovednými  zamestnancami školiaceho pracoviska.  

5. Za pracovný úraz, ktorý by menovaný počas odbornej stáže utrpel, vykoná 
odškodnenie Sociálna poisťovňa. 

6. Menovaný sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 
počas svojej činnosti na školiacom pracovisku, v zmysle zákona NR SR č.                              
578/2004 - Z.z.  o poskytovateľoch  zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych   
pracovníkoch v stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov - v znení neskorších predpisov. 

7. Menovaný je povinný uhradiť školiacemu pracovisku celkové náklady 
spojené s odbornou praxou v zmysle Cenového výmeru 1€/ hod výučby t.j. 
246,00 EUR.                    

 



  

  

 
IV. Záverečné ustanovenia :  
1. Národný onkologický ústav neposkytuje ubytovanie. 
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom 01.04.2018. 
3. Zmeny a doplnky k tejto dohode môžu byť prijaté len písomnou formou     
    a odsúhlasené  všetkými zúčastnenými stranami dohody.    
     
 

 
 

V Dolnom Kubíne, dňa                                                 V Bratislave, dňa   
 
 
 
 
 
.................................................                                        ..................................................                                                              
Dolnooravská NsP MUDr. L.N. Jégého               Národný onkologický ústav  
  MUDr. Jozef Mintál MBA                                                MUDr. Jozef Valocký                                                 
        generálny riaditeľ                                                        generálny riaditeľ 
                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                  
             
………………………………………                                        .................................................       
Dolnooravská NsP MUDr. L.N. Jégého               Národný onkologický ústav 
           Ing. Ján Strežo                                                  Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.                
   Námestník riaditeľa pre HTČ                                     medicínsky riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
    MUDr. Michal Kajo 
 účastník odbornej stáže 


