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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII PROJEKTU  
POĎAKUJ SESTRE / PRÁVNA AKADÉMIA SESTIER 

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

medzi zmluvnými stranami: 

 
Partner:   

 
Názov/obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého 
Dolný Kubín 
Konajúca prostredníctvom: PhDr. Jozef Mintál, MBA, štatutár 
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 
IČO: 00634905 
DIČ: 2020563754 
IČ DPH: SK2020563754 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029 
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj  
 

             (ďalej len ako „Partner“) 
 
Komora:   
  

Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z. 
Zastúpená: JUDr. Ivan Humenik, PhD., výkonný riaditeľ 
Sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice 
IČO: 42 097 321 
DIČ: 202 3083854 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  
IBAN: SK52 1100 0000 002922848867 
Registrácia: register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-
306 63 
 

 (ďalej len ako „Komora“) 

 
    

ČLÁNOK I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti realizovania vzdelávacích aktivít zmluvnej strany 

2, a to v rámci projektu „Právna akadémia sestier a pôrodných asistentiek - Poďakuj sestre“ (ďalej 
len ako „projekt“). 

2. Cieľom projektu je: 
a) umožniť sestrám a pôrodným asistentkám (ďalej ako „sestry“) zúčastniť sa kreditovaného 

vzdelávania zameraného na právne a bioetické témy súvisiace s výkonom ich povolania a to 
v podobe bezplatného e-learningového vzdelávania na portáli e-medius.sk a podľa možnosti 
Komory aj vo forme prezenčného vzdelávania v priestoroch Partnera, 

b) komunikovať verejnosti dôležitosť povolania sestry prostredníctvom aktivity „Poďakuj 
sestre“ a umožniť pacientom, aby sestrám mohli poďakovať za poskytnutú starostlivosť, 

c) komunikovať verejnosti odhodlanie Partnera poskytovať jeho sestrám vzdelávanie  zamerané 
na ochranu práv pacienta a na právnu istotu sestier a komunikovať zapojenie Partnera do 
projektu zameraného na posilňovanie pozitívnej interakcie medzi pacientmi a sestrami 
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prostredníctvom na to určených webových stránok, printových materiálov, marketingových 
materiálov umiestnených v priestoroch Partnera. 

3. Zdravotnícke zariadenia: kdekoľvek sa v tejto zmluve použije tento pojem budú sa mať na mysli 
zdravotnícke zariadenia patriace do skupiny Partnera, pokiaľ z kontextu použitia tohoto pojmu 
nebude jednoznačne vyplývať iný význam. 

4. E-learningové vzdelávanie/kurzy: kdekoľvek sa v tejto zmluve použije tento pojem budú sa mať 
na mysli e-learningové kurzy pripravené zo strany Komory a zverejnené na portáli e-medius.sk, 
pokiaľ z kontextu použitia tohoto pojmu nebude jednoznačne vyplývať iný význam. 

 
 

ČLÁNOK II. 
STANOVENIE PRÁV A POVINNOSTÍ 

 
1. Partner bude na materiáloch vzdelávacích aktivít uvádzaný v sekcii  „partner“, resp. „partnerská 

nemocnica“. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Komora:  

a) sa zaväzuje poskytnúť v období trvania projektu od 01.02.2018 do 31.12.2018 bezodplatne 
a počtovo neobmedzený prístup k piatim témam e-learningového vzdelávania na portáli 
www.e-medius.sk, pričom všetky tieto kurzy budú kreditované v Slovenskej komore sestier 
a pôrodných asistentiek  (ďalej len „SKSaPA“), 

b) sa zaväzuje každý kalendárny mesiac informovať Partnera o dostupných bezplatných e-
learningových kurzov pre sestry a pôrodné asistentky (ďalej ako „S/PA“) a doručiť mu prehľad 
týchto kurzov vo forme a grafickej podobe umožňujúcej jeho tlač, 

c) minimálne raz za kalendárny mesiac sprístupní Partnerovi údaje o počte S/PA, ktoré počas 
daného kalendárneho mesiaca zaregistrovali na portáli e-medius.SK a ako miesto výkonu 
svojho povolania uviedli zdravotnícke zariadenie patriace do skupiny Partnera; 
Komora súčasne sprístupní údaje o kurzoch, ktoré boli zo strany týchto S/PA absolvované 
v danom kalendárnom mesiaci a v akom počte na každý kurz, 

d) sa zaväzuje realizovať prezenčné vzdelávacie podujatia pre neobmedzený počet S/PA 
Partnera, v zariadení Partnera vo vzájomne dohodnutých termínoch a vo vzájomne 
odsúhlasenom počte a témach vzdelávania (ktoré budú spadať do oblasti právnej regulácie 
výkonu zdravotníckeho povolania sestry), 

e) sa zaväzuje uviesť logo Partnera na všetkých materiáloch spojených s projektom a uvádzať 
ho na pozícii určenej podľa Čl. II ods. 1, 

f) sprístupní grafické podklady marketingových materiálov projektu Partnerovi v tlačovej forme 
a to do 30 dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, 

g) zabezpečí zverejnenie poďakovaní od pacientov, ktoré jej Partner doručil v tlačenej alebo 
elektronickej forme, 

h) dáva Partnerovi súhlas na uvádzanie svojho loga (logo Komory, logo projektu „Poďakuj 
sestre“, logo projektu „Právna akadémia“) v jeho komunikačných materiáloch určených na 
informovanie verejnosti o zapojení Partnera do projektu, pričom tieto materiály musia spĺňať 
vysoké požiadavky profesionality a dobrého vkusu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Partner:  
a) bude aktívne a pravidelne informovať sestry a pôrodné asistentky o dostupnosti bezplatného 

vzdelávania a to umiestnením prehľadu e-learningových kurzov na jednotlivých oddeleniach 
ústavných zdravotníckych zariadení spadajúcich do jeho sféry vplyvu, 

b) bude motivovať S/PA, aby absolvovali bezplatné e-learningové vzdelávanie realizované 
Komorou, 

c) po osobitnej dohode s Komorou umožní realizáciu prezenčných vzdelávacích podujatí pre 
S/PA vo svojom zariadení (výber konkrétnych zdravotníckych zariadení a termíny vzdelávania 
sa odsúhlasia medzi zmluvnými stranami vo forme e-mailovej komunikácie), 
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d) do 15 dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy oznámi Komore názvy zdravotníckych 
zariadení patriacich do jeho skupiny, ktoré sa zapoja do projektu a pri každom z nich uvedie 
počet S/PA; Partner udeľuje Komore súhlas na zverejnenie informácie o počte S/PA na 
portály podakujsestre.sk, 

e) udeľuje súhlas s použitím jeho loga na komunikačných a edukačných materiáloch projektu, 
pričom tieto materiály musia spĺňať vysoké požiadavky profesionality a dobrého vkusu a to:  
i. elektronická platforma: predovšetkým www.pravnaakademia.sk, www.podakujsestre.sk, 

www.e-medius.sk, videoprezentácie projektu uverejnené na verejnom youtube kanáli 
Komory, newslettre týkajúce sa aktivít projektu, informácie na profiloch Komory na 
sociálnych sieťach, bannery týkajúce sa aktivít projektu umiestňované na webových 
portáloch mediálnych partnerov projektu, 

ii. tlačoviny: plagáty, rollup bannery, formuláre ďakovných lístkov pre pacientov, pozvánky 
na vzdelávacie podujatia určené pre sestry počas trvania projektu,  

iii. iné materiály, ktoré budú využívané na propagáciu projektu, 
(ďalej tiež ako „propagačné materiály“, alebo „marketingové materiály“) 

f) na základe grafických podkladov od Komory na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie 
komunikačného projektového setu (súbor marketingových materiálov zameraných na 
komunikáciu myšlienky projektu) v rozsahu dohodnutom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

g) spôsobom zabezpečujúcim efektívnu vizibilitu projektu (predovšetkým časti projektu 
„Poďakuj sestre“)  umiestni v zdravotníckych zariadeniach komunikačný projektový set 
(vylepenie plagátov, letákov, umiestnenie roll up bannerov, umiestnenie krabíc pre ďakovné 
lístky od pacientov..), 

h) bude pravidelne povzbudzovať riadiacich pracovníkov, pod ktorých v jednotlivých 
zdravotníckych zariadeniach kompetenčne spadajú S/PA k tomu, aby promovali myšlienku 
projektu „Poďakuj sestre“ medzi ich podriadenými a pacientmi daného zdravotníckeho 
zariadenia, 

i) v prípade ak pacienti v jeho zdravotníckych zariadeniach odovzdajú ďakovné lístky, tieto 
lístky doručí bezodkladne po skončení kalendárneho mesiaca Komore a to poštou alebo 
elektronickou poštou vo forme scanu, 

j) zverejní informáciu o zapojení sa do projektu na svojej webovej stránke a to prostredníctvom 
banneru.  

4. Publicita: Partner súhlasí s tým, aby Komora sprístupnila informáciu o spolupráci s ním na 
projekte, pričom spôsob zverejnenia tejto informácie nesmie porušiť oprávnené záujmy 
a postavenie Partnera. 

5. Úprava marketingových materiálov projektu: Komora je oprávnená jednostranne upravovať 
marketingové materiály projektu v časti týkajúcej sa informácií o partneroch a donoroch 
projektu, prípadne v častiach, ktoré výrazne nezasahujú do základnej grafickej identity 
materiálov v podobe v akej boli odovzdané Partnerovi projektu podľa Čl. II ods. 2 písm. f/. 

6. Zákaz zasahovania do kódu portálu: Partner nie je oprávnený technicky zasahovať do 
technického riešenia webových portálov ako ani do kurzov na nich zverejnených. 

7. Úprava obsahu e-kurzov: Komora je oprávnená zasahovať do obsahu e-learningových kurzov. 
8. Úprava funkcionalít a dizajnu portálu: Komora je oprávnená vykonať úpravy portálu aj  počas 

realizácie projektu.  
 

 
ČLÁNOK III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia platným právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, ako aj ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
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2. Pokiaľ zmluva nestanovuje inak, komunikácia o plnení vzájomných záväzkov bude prebiehať vo 
forme e-mailovej komunikácie, osoby poverené na komunikáciu sú: 
a) za Partnera: PhDr. Alena Dudášová, e-mail: dudasova.a@donsp.sk, tel.: +421 911 796 673, 
b) za Komoru: Jana Juríková, e-mail: jana.jurikova@medius.sk, tel.: +421 948 342 800. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu kontaktných osôb, ako aj zmenu ich údajov bez zbytočného 
odkladu písomne oznámia druhej zmluvnej strane. Zmena na pozícii osôb poverených na 
komunikáciu nepredstavuje takú zmenu, ktorá by si vyžadovala dodatok ku zmluve. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý jeden subjekt tejto zmluvy obdrží 
po jednom vyhotovení.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od jej podpisu oboma zmluvnými stranami až do 
31.12.2018. Dojednania o oprávnení Komory a Partnera použiť logá v súvislosti s informáciou 
o realizovaní projektu počas roku 2018 ostávajú v platnosti aj po 31.12.2018. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je súhlasným, slobodným a vážnym prejavom ich skutočnej 
vôle, že nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, 
jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 
V Dolnom Kubíne, dňa ........................... 
 
 
 
 
 
 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 
 PhDr. Jozef Mintál, MBA, štatutár/riaditeľ 

 
 
 

V Košiciach, dňa ........................... 
 

 
 
 
 
 

 Komora pre medicínske právo - MEDIUS 
 JUDr. Ivan Humeník, PhD., výkonný riaditeľ 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia komunikačného setu projektu 
 
 
 

 a) Leták A5    100 ks 

b) Plagát A2    20 ks 

c) Plagát A3    25 ks 

d) Poďakovanie A5    1 000 ks 

e) Roll -up banner Právna akadémia    5 ks 

f) Roll -up banner Poďakuj sestre     5 ks 

g) Promo stolík     25 ks 

h) Perá                100 ks 

i) Boxy na stolíky      25 ks 

 


