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DODATOK č.1 

 

k Zmluve o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v 

rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

uzatvorený podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, § 40 ods. 6a § 39a a 

§39b zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č.296/2010 Z.z. o odbornej 

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 

v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami: 

 

vzdelávacou ustanovizňou 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

sídlo     Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

zastúpená:   Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor 

IČO:     00 165 361 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica v Bratislave 

č. účtu IBAN:     SK13 8180 0000 0070 0024 4437 

SWIFT kód:      SPSRSKBA 

(ďalej len „SZU“)  
 

a 
 

zamestnávateľom (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  

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu.........…-..........oddiel..-...,vložka č. -

.…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“)  
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Článok 1 

Predmet dodatku 
 

Predmetom Dodatku č.1 je zmena a doplnenie Zmluvy o podpore a stabilizácií špecializačného 

zdravotníckeho pracovníka v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“) v nadväznosti na legislatívnu zmenu týkajúcu sa 

rezidentského štúdia. V zmysle článku 7 ods.3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene 

a doplnení zmluvy nasledovne:  

 

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

„rezidentské štúdium“ v príslušnom tvare.  

 

2. V článku 2 písm.h) -  Definícia pojmov sa mení nasledovne:  

„h) rezident1 – zdravotnícky pracovník zaradený do rezidentského štúdia a financovaný 

zo štátneho rozpočtu“, 

 

3. V článku 2 písm. d) – Definícia pojmov sa mení nasledovne:  

„d) školiteľ/lektor praktickej časti2 - zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou 

na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore 

s rozsahom a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného 

špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.“ 

 

4. V článku 2 písm. f) – Definícia pojmov sa mení nasledovne:  

„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.“ 

 

5. V článku 3 ods.1 sa  mení nasledovne:  

„SZU sa zaväzuje poskytnúť zamestnávateľovi finančné prostriedky na úhradu 

oprávnených výdavkov podľa článku 5 zmluvy formou refundácie, a to najneskôr do 

31.12.2020.“ 

 

6. V článku 4 ods.7 sa mení nasledovne:  

„Zamestnávateľ je povinný predložiť SZU  kompletnú žiadosť o refundáciu podľa 

článku 3 bodu 2 tejto zmluvy a v súlade s článkom 5 tejto zmluvy do 45 dní po skončení 

príslušného kalendárneho mesiaca: 

                                                 
1  §39b ods.2 zákona č. 578/2004Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení 

neskorších predpisov 
2  § 69 ods.3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavne špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, Zásady akreditácie na 

uskutočňovanie študijných programov uverejnených vo Vestníku MZ SR zo dňa 31.júla 2017 a § 39b ods. 15 a 16 

zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 
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• za november 2018 (sumarizačné hárky, dochádzku rezidentov a logbook) 

najneskôr do 15.12.2018,  

• za december 2018 (sumarizačné hárky, dochádzku rezidentov a logbook) 

najneskôr do 15.1.2019, 

• za november 2019 (sumarizačné hárky, dochádzku rezidentov a logbook) 

najneskôr do 15.12.2019,  

• za december 2019 (sumarizačné hárky, dochádzku rezidentov a logbook) 

najneskôr do 15.1.2020,  

• za november 2020 (sumarizačné hárky, dochádzku rezidentov a logbook) 

najneskôr do 15.12.2020,  

• za december 2020 (sumarizačné hárky, dochádzku rezidentov a logbook) 

najneskôr do 15.1.2021 na Ministerstvo zdravotníctva SR. Súčasťou tejto 

žiadosti sú minimálne tieto relevantné doklady :“ 

 

7. Článok 5 ods.1 sa mení  nasledovne: 

„1. Oprávnené výdavky zamestnávateľa predstavujú celkovú cenu práce za príslušný 

mesiac – zamestnanca-rezidenta, maximálne do výšky základnej zložky mzdy 

stanovenej podľa osobitného predpisu3 (celková mzda zamestnanca-rezidenta za 

odpracovaný mesiac je od 01.01.2018 vo výške 1.140,- Eur) plus odvody 

zamestnávateľa z tejto čiastky.  

  

Oprávnené výdavky zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca –rezidenta za 

mesiace január až december 2019 a 2020, sa určí najmenej 1,25- násobkom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. “ 

 

8. Článok 5 ods.2 sa mení nasledovne:  

„2. Oprávnené výdavky na odmenu školiteľa vrátane odvodov poistného podľa 

osobitných predpisov4, 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, za mesiace január až december 2019 a 2020. Výška odmeny pre 

školiteľa je 405,60 Eur mesačne. “ 

 

9. Článok 5 ods.3 sa mení nasledovne: 

„3. Výdavky sa stanú oprávnenými len ak budú identifikovateľné, preukázateľné a 

doložené príslušnými účtovnými dokladmi, ktoré preukážu vznik príslušných nákladov  

                                                 
3  §80a ods.1) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení 

neskorších predpisov 
4  Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z.z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
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v mesiacoch január až december 2018, január až december 2019 a 2020. Za 

identifikovateľné doklady budú považované doklady, ktoré zamestnávateľ predloží 

v rozsahu a vo forme podľa článku 3 bod 2 a bod 3 a článku 4 bodu 7 tejto zmluvy.“ 

 

 

 

 
 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č.1 k zmluve sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2020. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.   

5. Zmluvné strany sú povinné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných 

údajoch, s ktorými prišli do styku v súvislosti s plnením dohody. Povinnosť zachovávať 

mlčanlivosť v zmysle tejto dohody trvá aj po uplynutí doby trvania tejto dohody a zániku 

zmluvného vzťahu. 

6. Tento Dodatok č.1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch. Jeden rovnopis obdrží vzdelávacia 

ustanovizeň, jeden rovnopis obdrží zamestnávateľ a jeden rovnopis obdrží Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

V  Bratislave, dňa ...............   V Dolnom Kubíne, dňa 17. 09. 2018 

 

 

 

Za VZDELÁVACIU USTANOVIZEŇ:   Za ZAMESTNÁVATEĽA: 

 

 

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

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.               PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

 Rektor                                                                        riaditeľ DONsP Dolný Kubín 

 

    


