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DODATOK č. 1 
 

k zmluve o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka 

v rámci rezidentského štúdia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky                        

č. ODVZP-JLF-2018-140 

 

Zmluvné strany: 
 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

Sídlo:   Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

Zastúpená: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan 

na základe Plnomocenstva rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 926/2016-

kanc.rektora zo dňa 23. septembra 2016 

Právna forma: štátna príspevková organizácia 

IČO:   00 397 865 

(ďalej len „JLF UK“ alebo „prijímateľ“, ďalej spolu s MZ SR alebo platiteľom len „zmluvné 

strany“) 

 

a 
 

zamestnávateľom (ústavné výučbové zdravotnícke zariadenie) 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 

sídlo           Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 

IČO:           00634905 

IČ DPH:     SK2020563754 

DIČ:           2020563754 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica v Bratislave 

č. účtu IBAN:             SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

SWIFT kód:  SPSRSKBA 

zastúpený:                  PhDr. Jozef Mintál, MBA,  MEng., riaditeľ  

Zriaďovacia listina:     MZ SR číslo: 1970/1991-A/VI-1, zo dňa 14. 06. 1991 

ŽSK číslo:  2003/01028,  zo dňa 10. 02. 2003 –  Zmena zriaďovacej listiny - s účinnosťou od 01. 01. 

2003  zriaďovateľ ŽSK v znení ďalších zmien a rozhodnutí, ŽSK číslo: 02801/2017/OZ-16, zo dňa 05. 

06. 2017  - Rozhodnutie, ŽSK  OZ číslo: 05208/2018/OZ-4, zo dňa 20. 07. 2018 – Rozhodnutie. 

(ďalej len „zamestnávateľ“)  

 

Článok I 

Ustanovenie zmien 

 

1.   V celom texte sa slová rezidentský program vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami 

„rezidentské štúdium“ v príslušnom tvare. 

 

2.   Článok 2 písmeno d), f) a h) sa menia nasledovne: 

 

„d)   školiteľ/lektor praktickej časti – zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na 

výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializovanom odbore 

s rozsahom a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného špecializovaného 

študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore“. 
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„f)   rezidentské štúdium – špecializačné štúdium v špecializačnom odbore určenom 

ministerstvom zdravotníctva, ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne 

financované podľa § 39a ods. 1 písm. e) zákona o poskytovateľoch“. 

 

„h)   rezident – zdravotnícky pracovník zaradený do rezidentského štúdia a financovaný zo 

štátneho rozpočtu“. 

 

3.   Článok 3 sa dopĺňa o bod 7 a mení nasledovne: 

„7.   JLF UK oznámi zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi do 30 dní  odo 

dňa prijatia žiadosti, či zdravotnícky pracovník splnil podmienky na zaradenie do 

rezidentského štúdia a či bude zaradený do rezidentského štúdia“. 

 

„6.   JLF UK zabezpečí ochranu osobných údajov zamestnancov – rezidentov podľa zákona č. 

18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov“. 

 

4.   Článok 4 ods. 10 sa mení nasledovne: 

 

„10.   Zamestnávateľ zabezpečí ochranu osobných údajov zamestnancov podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu“. 

 

5.   Článok 5 ods. 1 písm. c) sa mení nasledovne: 
 

 „c)  náklady na odmenu školiteľa vrátane odvodov poistného podľa osobitných predpisov, 

pod dohľadom ktorého rezident uskutočňuje šesťmesačnú odbornú zdravotnícku prax vo 

všeobecnej ambulancii pre dospelých alebo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas 

rezidentského štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom 

odbore pediatria za mesiace júl až december 2018“.  

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 
 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých 

vzdelávacia ustanovizeň dostane dve vyhotovenia a zamestnávateľ jedno vyhotovenie. 
 

4.  Tento Dodatok  tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 

 

V Martine dňa ......................           V Dolnom Kubíne dňa ............... 
 

                       

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.    PhDr. Jozef Mintál, MBA 

      dekan                   riaditeľ  

 

       


