
1  

Zmluva o spolupráci a používaní e-learningového priestoru pre účely 
vzdelávania o právnych a bioetických aspektoch zdravotnej 

starostlivosti 

 
 
 
 

Článok l. 
ÚČASTNÍCI ZMLUVY 

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

So sídlom:  Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
IČO:             00 634 905 
DIČ:             2020563754 
Konajúci prostredníctvom:  PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ  
E-mailová adresa na zasielanie faktúr:  jarkovska@donsp.sk 
E-mailová adresa na zasielanie certifikátov o absolvovaní testu:  jarkovska@donsp.sk 
 
(ďalej len „Partner") 

 
2. Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z. 

so sídlom:       Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČO:                  42 097 321 
DIČ:   202 3083854 
Zastúpená:      JUDr. Ivan Humeník, PhD., výkonný riaditeľ 
Registrácia:     Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, č.: VVS/ l -900/90-306 63 
Banka:   Tatra banka, a.s.,  
IBAN:              SK52 1100 0000 0029 2284 8867 

  
 (ďalej len „Komora") 

 
uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a prenájme e-learningového priestoru (ďalej len „zmluva“) 

 
 
 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Komora je mimovládnou organizáciou vykonávajúcou odbornú a vzdelávaciu činnosť v oblasti 

medicínskeho práva a bioetiky, ochrany pacientskych práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
a vzdelávaní o právach zdravotníckych pracovníkov.  

2. Komora prevádzkuje   odborný e-learningový portál www.e-medius.sk obsahujúci kurzy z oblasti 
medicínskeho práva a bioetiky, ktoré sú určené zdravotníckym pracovníkom. Cieľom kurzu je vzdelať 
zdravotníckych pracovníkov o právnych aspektoch výkonu ich povolania v rámci rôznych situácií, v ktorých 
sa v praxi nachádzajú. Komora umožňuje vstup do kurzu konkrétnym fyzickým osobám a súčasne 
umožňuje aj komplexné prenajatie kurzu na dohodnutú dobu.  

3. Partner je spoločnosťou, ktorá  má záujem zabezpečiť možnosť využívať funkcionality e-
learningového riešenia vyvinutého Komorou pre účely vzdelávania svojich zamestnancov. 

http://www.e-medius.sk/
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4. Pod pojmom „zdravotnícke zariadenie“ sa na účel tejto zmluvy bude rozumieť zdravotnícke 
zariadenie prevádzkované Partnerom. 

5. Pod pojmom „zamestnanec“ sa na účely tejto zmluvy bude rozumieť fyzická osoba, ktorá s Partnerom 
spolupracuje na pracovnoprávnom alebo inom zmluvnom základe. 

6. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán ktorá umožňuje:  
a) sprístupnenie samostatnej e-learningovej zóny pre potreby Partnera ktorá bude fungovať na 

platforme portálu e-medius.sk za účelom využívania odborného vzdelávacieho obsahu zameraného na 
právne a bioetické aspekty zdravotnej starostlivosti (ďalej ako „portál“),  

b) používanie portálu zo strany Partnera na interné vzdelávacie účely zamestnancov (ďalej ako „užívateľ“, 
alebo „zamestnanec“), 

c) umiestňovanie e-learningových kurzov na portál na základe žiadosti Partnera, 
d) administrácia e-learningových kurzov umiestnených na portáli.  

 
 

Článok III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Partner za podmienok uvedených v zmluve: 

a/ je oprávnený rozhodovať o počte a zameraní e-kurzov dodávaných Komorou, ktoré na portál 
chce umiestniť; 

b/ požiadať Komoru o umiestnenie svojho e-learningového kurzu na portál, ako aj o stiahnutie e-
learningového kurzu z portálu; 

c/ je oprávnený v prípade nefunkčnosti portálu žiadať o jeho opravu; 
d/ je oprávnený informovať podľa svojho uváženia tretie osoby, že využíva prostredie e-

learningového vzdelávania poskytovaného zo strany Komory; 
e/ používať grafické podklady / infografiky umiestnené na portáli aj pre svoje marketingové účely 

a komunikáciu voči verejnosti, pričom vždy musí uviesť, že tieto informácie čerpá z e-learningového 
riešenia realizovaného zo strany Komory, 

f/ oznamuje Komore e-mailové adresy osôb, u ktorých chce aby im Komora umožnila vstup do 
jeho Partnerskej zóny, 

g/ nie je oprávnený meniť a zasahovať do odborného obsahu e-learningových kurzov, ktoré boli 
vytvorené Komorou, 

2. Komora vyhlasuje a zaväzuje sa, že: 
a/ portál Partnerovi sprístupni do 6 týždňov od podpisu zmluvy; 
b/ bude dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

dozvie od Partnera; to neplatí ak zmluva v inom zo svojich ustanovení obsahuje odlišnú úpravu, alebo 
ak ide o informácie, ktoré už boli zverejnené, alebo sú dostupné verejnosti; 

c/ portál bude spĺňať funkcionality špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy;  
d/ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a na základe požiadavky Partnera umiestni na portál 

aj e-learningový/é kurz/y vytvorené Partnerom; 
e/ po úspešnom absolvovaní kurzu vydá absolventovi elektronický certifikát o absolvovaní e-

learningového kurzu; 
f/ počas platnosti tejto zmluvy bude na základe požiadaviek zabezpečovať technickú podporu 

Partnerovi, ako aj užívateľom kurzov. 
3. Použitie loga:  

a/ Partner dáva Komore súhlas na umiestnenie svojho loga na portál , ako aj na umiestnenie loga 
Partnera na webovú lokalitu http://www.e-medius.sk/sk/klientska-zona/ za účelom zabezpečenia 
prístupu zamestnancov na portál. Partner dáva Komore súhlas na použitie svojho loga na 
komunikačných a marketingových materiáloch Komory týkajúcich sa jej činnosti v oblasti vzdelávania, 
pričom tieto materiály musia spĺňať vysoké požiadavky profesionality a dobrého vkusu. 

http://www.e-medius.sk/sk/klientska-zona/
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b/ Komora dáva Partnerovi súhlas na uvádzanie svojho loga (logo Komory, ako aj logo služby e-
medius)  v jeho komunikačných materiáloch určených na informovanie verejnosti o skutočnosti, že 
spolupracuje s Komorou na zabezpečení vzdelávania svojich zamestnancov. Tieto materiály musia 
spĺňať vysoké požiadavky profesionality a dobrého vkusu. 

4. Publicita: Partner súhlasí s tým, aby Komora sprístupnila informáciu o spolupráci s Partnerom v oblasti e-
learningového vzdelávania, pričom spôsob zverejnenia tejto informácie nesmie porušiť oprávnené záujmy 
a postavenie Partnera. 

5. Zákaz zasahovania do kódu portálu: Partner nie je oprávnený technicky zasahovať do technického riešenia 
portálu ako ani do kurzov na ňom zverejnených. 

6. Umiestňovanie e-learningových kurzov na portál:  
a/ Kurzy vypracované Komorou: Partner využíva na portáli kurzy pripravované Komorou (pozri aj 

Čl. V), bližšia špecifikácia týchto kurzov je uvedená v Prílohe č. 2; 
b/ Kurzy dodané Partnerom: Komora na základe požiadavky zo strany Partnera a po odsúhlasení 

cenových podmienok umiestní na portál e-learningový kurz dodaný zo strany Partnera. Partner 
v prípade záujmu o umiestnenie kurzu doručí Komore podklady e-learningového kurzu vo formáte 
Word, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa kurzu týkajú ako názov kurzu, popis kurzu, testové otázky 
s vyznačením správnych odpovedí. Partner v celom rozsahu zodpovedá za to, že podklady e-
learningového kurzu, ako aj spôsob ich využitia na e-learningový kurz a jeho zverejnenie na portáli 
neporušuje žiadne práva tretích osôb, či jeho autorov a to ako vo vzťahu k odbornému textu, tak aj vo 
vzťahu k obrazovému materiálu, či zvukovo-obrazovému materiálu, pokiaľ bol zo strany Partnera 
doručený ako súčasť podkladov e-learningového kurzu. Tento záväzok má Partner aj vo vzťahu 
k prípadným URL adresám umiestnených v e-learningových kurzoch smerujúcich na iné webové 
lokality (mimo portál). V prípade porušenia tejto povinnosti Partner zodpovedá Komore za škodu, 
ktorá jej vznikla v súvislosti s porušením tejto povinnosti. Komora nie je povinná skúmať odbornú 
a obsahovú relevantnosť, ako ani legálnosť dodaného materiálu, iba že by sa zmluvné strany dohodli 
inak. 

7. Úprava obsahu e-kurzov: Komora je oprávnená zasahovať do obsahu kurzov uvedených v ods. 6 písm. b/ 
(vrátane popisu kurzu a testových otázok) len na základe písomného súhlasu Partnera (stačí email). 

8. Databáza užívateľov a ochrana osobných údajov: Zásady spracúvania osobných údajov na portáli sú 
predmetom osobitnej dohody. 

9. Využívanie podkladov a kurzov na iné účely: Partner nie je oprávnený používať podklady e-learningových 
kurzov uvedených v ods. 6 písm. a/ umiestnené na portáli na iné účely. 

10. Reklamácie: V prípade nefunkčnosti portálu alebo vady jeho funkcionalít je Partner oprávnený podať 
reklamáciu. Reklamácia sa podáva prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: 
elearning@medius.sk alebo telefonicky a musí obsahovať: 
a/ označenie reklamujúcej osoby v minimálnom rozsahu jej mena a priezviska, kontaktného 

emailu; 
b/ opis chyby; 
c/ dátum, kedy ku chybe došlo. 

11. Vybavenie reklamácie: Komora vyhlasuje, že reklamáciu, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 10 vybaví 
bezodkladne po nahlásení chyby. Na reklamácie, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené v ods. 10 Komora nie 
je povinná prihliadať. 

12. Kopírovanie a iné zverejnenie materiálov: Komora nie je povinná prijať opatrenia na zabránenie 
stiahnutia obsahu kurzov z portálu zo strany užívateľov portálu. 

13. Oprávnenie zamestnanca na vstup do Partnerskej zóny: do Partnerskej zóny je oprávnený vstúpiť len 
užívateľ, ktorého za oprávneného označil Partner a to tým spôsobom, že oznámil Komore e-mailovú 
adresu užívateľa (ktorého zdravotníckeho zariadenia je zamestnancom), ako aj informáciu o type 
zamestnanca (zaradenie zamestnanca do zdravotníckeho povolania – lekár/sestra/farmaceut/atď, resp. ak 
nejde o zdravotníckeho pracovníka tak uvedenie informácie, že sa jedná o nezdravotníka). Požadovanú 
formu zberu emailových adries zašle Komora Partnerovi. E-mailová adresa užívateľa slúži ako jedinečný 
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identifikátor oprávnenia na vstup do Partnerskej zóny. Na základe označenia e-mailovej adresy sa takýto 
užívateľ v anonymizovanej podobne (a jeho aktivita v Partnerskej zóne a pri absolvovaní vybraných kurzov 
na www.e-medius.sk) prenesie aj do štatistík na Partnerskom portáli. 

14. Hlásenia o prírastku/úbytku zamestnancov: 
a) Partner je povinný Komore písomne nahlásiť zoznam e-mailových adries patriacich osobám, 

ktoré musia absolvovať  ním určené e-learningové kurzy, 
b) Partner sa zaväzuje písomne nahlásiť Komore tie e-mailové adresy užívateľov, s ktorými 

rozviazal spoluprácu. Na základe tohoto oznámenia Komora zablokuje vstup danej osoby s nahlásenou 
e-mailovou adresou do Partnerovej e-learningovej zóny. 

15. Sprístupnenie portálu Partnerovi: za sprístupnenie portálu sa považuje deň, kedy Komora oznámila 
Partnerovi, že portál je technicky pripravený na importovanie emailových adries zamestnancov Partnera 
a že sa na ňom nachádza balík kurzov objednaný pri podpise Zmluvy Partnerom. 

16. Zoznam oznamovacích povinností je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
 
 

Článok IV. 
ODPLATA ZA SLUŽBY 

 
1. Odplata za služby, ktoré Komora na základe tejto zmluvy poskytuje Partnerovi je dohodnutá zmluvnými 

stranami nasledovne: 
a/ jednorázový poplatok za sprístupnenie e-learningovej Partnerskej zóny vo výške 1.000 €, 
b/ mesačný poplatok za možnosť absolvovania kurzov dodaných Komorou v rozsahu balíka objednaného 

Partnerom (pozri aj Čl. V);  
c/ technická alebo iná podpora Partnerovi súvisiaca s používaním portálu (na základe požiadavky 

vznesenej od osoby poverenej zo strany Partnera): hodinová sadzba 20 € / hodina. 
2. Splatnosť faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá na 30 dní, ak sa zmluvné strany (hoci aj ad hoc) 

nedohodnú inak. Faktúry budú vystavované dohodnutým spôsobom: 
a/ faktúra poplatku podľa ods. 1 písm. a/ bude vystavená po sprístupnení portálu Partnerovi, 
b/ faktúra poplatku podľa ods. 1 písm. b/ bude vystavená po skončení každého kalendárneho mesiaca, 

v ktorom mal Partner možnosť využívať balík ním objednaných kurzov,  
c/ faktúra za služby upravené v ods. 1 písm. c/ Komora vystaví po skončení kalendárneho mesiaca, 

v ktorom bola daná služba na základe požiadavky Partnera poskytnutá; 
3. Súčasne s faktúrou vystavenej na základe ods. 1 písm. c/ doručí Komora aj prehľad služby a časový objem, 

ktorý si činnosť vyžiadala. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Partner k predloženému prehľadu 
nevznesie v lehote 5 dní pripomienky (stačí emailom) bude sa mať za to, že rozsah tejto služby nenamieta 
a vyúčtovanie považuje za správne. 

4. Komora nie je platcom DPH. Pokiaľ by sa Komora počas trvania tejto zmluvy stala platcom DPH, pripočíta 
sa k akejkoľvek cene služby/plnenia dohodnutej/tého v tejto zmluve aj príslušná sadzba DPH. 

5. Faktúra bude Partnerovi zasielaná prostredníctvom emailu (ako príloha v .pdf formáte). Zmluvné strany sa 
s prihliadnutím na § 32 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z., v nadväznosti na § 71 ods. 1 písm. b/ zákona č. 
222/2004 Z.z. dohodli, že podpisový záznam Komory  bude na elektronickej faktúre vo forme scanu jeho 
pečiatky a scanu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude považovať za 
vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle § 10 z.č. 431/2002 
Z.z.. Tieto dokumenty budú zasielané na emailovú adresu Partnera uvedenú v Čl. I ods. 1 tejto zmluvy. 

 
 

Článok V. 
KURZY DODÁVANÉ KOMOROU 

 
1. Podmienkou používania Portálu je objednanie aspoň jedného z balíkov vzdelávacích kurzov pripravených 
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Komorou, ktorých zoznam a ceny sú uvedené v Prílohe 2 zmluvy. 
2. Pri podpise Zmluvy si Partner zvolil balík:  BASIC.  Zvolený balík bude sprístupnený súčasne so 

sprístupnením portálu Partnerovi. Dohodnutá odmena za sprístupnenie zvoleného balíka sa začne účtovať 
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Komora oznámila Partnerovi, 
že portál je pripravený na importovanie emailových adries zamestnancov.  

3. Partner je oprávnený požiadať Komoru o sprístupnenie ďalších balíkov kurzov, pričom balík bude 
sprístupnený na základe písomnej objednávky Partnera a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola objednávka doručená Komore.  Od tohoto dňa bude účtovaná aj 
odmena za tento balík ak nebude medzi zmluvnými stranami v objednávke dohodnuté inak. 

4. Partner je oprávnený na základe písomného oznámenia Komore (stačí prostredníctvom emailu) zrušiť 
používanie balíka kurzov, ktorý používa. Oznámenie musí obsahovať presnú identifikáciu balíka a 
nadobudne účinnosť uplynutím posledného dňa kalendárneho  mesiaca, v ktorom bolo doručené Komore. 
Zrušenie všetkých balíkov kurzov (resp. zrušenie jediného balíka, ktorý Partner používa) je dôvodom na 
výpoveď z tejto zmluvy zo strany Komory. 

5. Komora vyhlasuje, že bude udržiavať obsah kurzov tak, aby korešpondoval s platnou právnou úpravou. 
6. Partner vyhlasuje, že k dátumu podpisu tejto zmluvy má  644 zamestnancov, z toho 523 zdravotníckych 

pracovníkov. 
           

 
Článok VI. 

SKONČENIE ZMLUVY 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3. Partner môže zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou a to aj bez udania dôvodu.  
4. Komora môže zmluvu vypovedať v prípade, ak:  

a/ Partner porušil/porušuje povinnosť/ti uvedenú/é v tejto zmluve, 
b/ Partner písomne oznámil, že nechce používať žiaden balík kurzov vytvorených Komorou. 

5. Výpovedná doba:  
a/ sú dva kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, 
b/ v prípade výpovede podľa ods. 4 písm. b/ výpovedná doba uplynie posledných dňom kalendárneho 

mesiaca, v ktorom bolo Komore doručené oznámenie Partnera, na základe ktorého Partner nebude 
používať ani jeden balík kurzov pripravených Komorou; prípadne dňom doručenia výpovede 
Partnerovi, ak Komora nestihla Partnerovi výpoveď doručiť v kalendárnom mesiaci, v ktorom jej 
Partner doručil oznámenie na základe ktorého Partner nebude využívať ani jeden balík kurzov 
pripravených Komorou. 

6. V prípade skončenia platnosti zmluvy Komora zruší prístup Partnera na portál a v lehote 4 týždňov od 
zániku zmluvy zlikviduje všetky údaje uvedené na portáli; likvidácia sa týka aj kurzov dodaných Partnerom, 
ako aj certifikátov vydaných zamestnancom.  

 
 

Článok VII. 
ĎALŠIE DOJEDNANIA 

 

1. Komora vyhlasuje, že nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle § 2 písmena z) zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

2. Pre účely plnenia zmluvy si zmluvné strany dohodli nasledovné kontaktné osoby: 
a/ Partner:  Petronela Jarkovská,  e-mail:   jarkovska@donsp.sk,  tel.:  + 421 43 5801 314 
b/ Komora: Ing. Miriama Tomková, e-mail: miriama.tomkova@medius.sk, tel.: +421 948 342 800. 

mailto:jarkovska@donsp.sk
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu kontaktných osôb, ako aj zmenu ich údajov bez zbytočného odkladu 
písomne oznámia druhej zmluvnej strane. Zmena kontaktných osôb nevyžaduje dodatkovanie tejto 
Zmluvy. 

4. Dohoda o mlčanlivosti: Zmluvné strany sa dohodli na záväzku zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach obchodného, právneho, finančného, výrobného, technického a podobného charakteru, 
týkajúcich sa zmluvných strán, s ktorými boli zmluvné strany oboznámené v rámci vzájomnej spolupráce, 
alebo ktoré získali alebo mali z titulu vzájomnej spolupráce k dispozícii, vrátane informácií a skutočností, 
ktoré sa týkajú minulých, súčasných alebo budúcich podnikateľských aktivít, produktov, know-how, služieb 
a technických poznatkov od druhej strany a ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné okrem 
prípadu, ak zverejňovanie takýchto informácií vyžadujú právne predpisy. Záväzok mlčanlivosti sa týka aj 
informácií o cenách za služby poskytovaných na základe tejto zmluvy, alebo aj na základe na ňu 
nadväzujúcich zmlúv. Za dôverné informácie sú považované i také skutočnosti, ktoré by neoprávneným 
nakladaním mohli spôsobiť ujmu záujmom zmluvných strán, alebo by mohli byť pre tieto záujmy 
nevhodné. V prípade porušenia akýchkoľvek ustanovení týkajúcich sa záväzku mlčanlivosti  ktoroukoľvek 
zo zmluvných strán, je poškodená zmluvná strana oprávnená žiadať náhradu škody. 

5. Zvýhodnená technická podpora pre Partnera: Partner má právo na bezplatnú technickú podporu zo 
strany Komory počas 2 mesiacov od sprístupnenia portálu.  Po uplynutí tohoto obdobia sa v prípade 
vyžiadanej podpory zo strany Partnera bude postupovať v súlade s Čl. IV ods. 1 písm. c/. 

 
 

Článok VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami; pokiaľ sa na 

Partnera vzťahujú osobitné predpisy, tak účinnosť zmluva nadobudne deň nasledujúci pod dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Partnera, prípadne v iný najskorší deň, ktorý prichádza do úvahy na základe 
príslušných právnych predpisov upravujúcich režim povinne zverejňovaných zmlúv. 

2. Ak sa kdekoľvek v tejto zmluve uvádza záväzok splniť nejakú povinnosť, pričom zmluva pre splnenie tohoto 
záväzku neuvádza konkrétnu dobu, bude sa mať za to, že touto dobou je 15 dní, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3. DORUČOVANIE: Pre potreby doručovania je nutné zaslanie doporučenej zásielky na adresu druhej strany, 
ak zmluva neupravuje inak. V prípade poštovej zásielky sa táto bude považovať za doručenú aj po márnom 
uplynutí úložnej lehoty, v prípade, ak zásielka bola zaslaná na adresu zmluvnej strany a to prvým dňom 
nasledujúcim po dni vrátenia zásielky odosielateľovi. Úložná doba je 8 dní. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
5. Práva a povinnosti vzniknuté z tejto zmluvy, ani táto zmluva, nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho 

výslovného písomného súhlasu druhej strany. 
6. Zmluvné strany sa zhodli, že rozhodným právnym poriadkom pre ich zmluvný vzťah bude právny poriadok 

Slovenskej republiky a rovnako sa zhodli na tom, že prípadné spory budú prejednané príslušným súdom 
Slovenskej republiky. 

7.  Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán vo veci predmetu tejto zmluvy, a nahradzuje všetky 
ostatné písomné či ústne dohody uzavreté vo veci predmetu tejto zmluvy.  

8. Zmeny tejto zmluvy možno vykonať len formou písomných, číslovaných a datovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. Uvedené sa nevzťahuje na informácie o zmene kontaktných 
osôb alebo zmene ich údajov (čl. VI ods. 2). 

9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže ako neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nebude mať 
vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú dotknuté ustanovenie nahradiť 
novým platným a účinným ustanovením v znení, ako bude najviac zodpovedať pôvodnému účelu 
dotknutého ustanovenia. 

10. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
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11. Zmluva obsahuje tieto prílohy: 
a) Príloha č. 1, v ktorej sú špecifikovaná funkcionalita portálu, 
b) Príloha č. 2, v ktorej sú uvedené balíky kurzov a cenové podmienky 
c) Príloha č. 3, v ktorej sú uvedené oznamovacie povinnosti Partnera voči Komore. 

12. Žiadna zo strán nebude konať nič, čo je zakázané národnými, či inými právnymi predpismi zameranými 
proti korupcii (ďalej spoločne len „Protikorupčné predpisy“), ktoré sa môžu vzťahovať na jednu, či obe 
strany tejto Zmluvy. Bez toho, aby tým bolo dotknuté predchádzajúce ustanovenie, žiadna zo zmluvných 
strán nevykoná platby, ani neponúkne alebo neprevedie čokoľvek, čo by malo nejakú hodnotu v prospech 
predstaviteľa, či zamestnanca verejnej správy, predstaviteľa politickej strany, kandidáta na politickú 
funkciu, či akúkoľvek tretiu stranu v súvislosti s predmetom tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý by 
porušoval Protikorupčné predpisy. 

13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho 
význam zrejmý a určitý, a že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod 
nátlakom, v tiesni, za nevýhodných podmienok ani v omyle, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi. 

 
 
 V  Dolnom Kubíne,  dňa: 19. 11.  2019    V Košiciach, dňa: ............... 
 
 
 
 
 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou                             Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z.  
           MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 
 
 
           PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ   JUDr. Ivan Humeník, PhD., výkonný riaditeľ 
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Príloha č. 1 
Technická špecifikácia portálu 

 
Technická špecifikácia ilustruje funkcionality portálu ktoré sú administrované Komorou. 
 
Používateľské rozhranie (prístupné osobám registrovaným na portáli): 

• umiestnenie loga Partnera 

• zobrazovanie globálnych štatistík (počet registrovaných zamestnancov, úspešnosť v testoch, percento 
úspešných absolventov)  

• overenie emailu zamestnanca (do portálu vstup len zamestnancom Partnera) 

• resetovanie zabudnutého hesla (vygenerovanie nového hesla na firemný email zamestnanca) 

• filtrovanie zapísaných kurzov (zoznam v priečinku moje kurzy) 

• zobrazenie stavu kurzu (či je kurz už absolvovaný, zapísaný alebo nezapísaný) 

• nastavenie deadlinu pre úspešné absolvovanie kurzu (údaj potrebný pre zasielanie upomienok 
a notifikácii) 

• umiestnenie úvodného videa ku kurzu (napr. video z YouTube) 

• študovanie študijných materiálov (zvukovo-vizuálne prezentácie, učebné texty, prílohy) 

• testovanie cez testové otázky (náhodný výber z banky otázok, 1 správna odpoveď na položenú otázku, 
pričom otázka obsahuje viac možností) 

• sťahovanie certifikátov (možnosť vygenerovať v závere úspešne absolvovaného kurzu) 
 
Emailové správy (notifikácie): 

• potvrdzujúci email po vstupe do kurzu 

• potvrdzujúci email po úspešnom absolvovaní kurzu (v prílohe emailu je vygenerovaný certifikát) 

• preposielanie certifikátov poverenej osobe Partnera (certifikát zamestnanca, ktorý úspešne prešiel 
testom) 

• upomienky registrovaným používateľom, ktorí ešte úspešne neabsolvovali kurz (12, 7 a 2 dni pred 
deadlinom) 

• notifikácia poverenej osobe Partnera so sumárom koľkí (registrovaní + neregistrovaní) zamestnanci ešte 
úspešne neabsolvovali kurz (7 a 2 dni pred deadlinom) 

• email s odkazom na overovací test (po úspešnom absolvovaní kurzu) zasielaný na e-mailovú adresu 
užívateľa ktorý úspešne absolvoval test. Overovací test je situácia z praxe a jeho vyhodnotenie nemá vplyv 
na už úspešné ukončenie kurzu 

 
Rozhranie Komory (funkcionalita prístupná administrátorovi Komory): 

• možnosť generovať exporty/reporty o aktivite na portáli (počet registrovaných, počet úspešne 
absolvovaných testov, priemerná úspešnosť, počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie testu) 

• možnosť zadať počet zamestnancov u Partnera  pre účely generovania automatických štatistík na 
užívateľskom rozhraní (titulke portálu) 

• možnosť zobrazovať logo Partnera 

• možnosť zadať email zodpovednej osoby (jednej) u jednotlivých členov 

• možnosť upravovať obsah podstránok 

• možnosť nastaviť hranicu úspešnosti, časový limit a počet otázok v teste 

• možnosť aktivovať/deaktivovať používateľský účet zamestnanca 
 
Technické podmienky kurzov: 

• Kurzy sú zložené z textových, obrazových, video a zvukových podkladov, 
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• Každý test obsahuje 15 testových otázok  

• Testové otázky majú 3 alebo 4 možné alternatívy, pričom správna môže byť len jedna  

• Odpovede sú predvolené (test neumožňuje zaradenie otvorených odpovedí) a systém generuje 
kombináciu otázok z celkového množstva  min. 30 otázok dostupných pre daný test. Každý test je teda iný. 

• Po spustení testu má užívateľ 30 minút na vyplnenie testu, po uplynutí nastaveného času sa test uzavrie 
a vyhodnotí aj napriek nevyplneniu všetkých otázok 

• Systém ponúkne užívateľovi na nahliadnutie vyhodnotenie testu, v ktorom je uvedené ako odpovedal 
užívateľ a ktoré odpovede boli správne 

• Test je vyhodnotený ako úspešne absolvovaný v prípade 80 % správne zvolených odpovedí 

• Užívateľ má celkom 3 pokusy na správne vyplnenie testu 

• Ak užívateľ neurobí test ani na tretí krát, systém mu umožní absolvovať ďalšiu trojicu pokusov až po 
uplynutí 2 hodín, aby mal užívateľ čas si problematiku hlbšie naštudovať. 

 
 
 
 
 V   Dolnom Kubíne,  dňa:  19. 11. 2019            V Košiciach, dňa: ............... 
 
 
 
       Dolnooravská nemocnica s poliklinikou                                Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z.  
       MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 
 
 
       PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ                   JUDr. Ivan Humeník, PhD., výkonný riaditeľ 
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Príloha č. 2 
Zoznam balíkov kurzov a ich cien 

 
Balík BASIC 
Obsahuje kurzy: 

a/ Informovaný súhlas v praxi lekára/sestry/zdravotníckeho pracovníka 
b/ Vedenie zdravotnej dokumentácie 
c/ Právna zodpovednosť lekára/sestry/zdravotníckeho pracovníka 
d/ Povinná mlčanlivosť v práci lekára/sestry/zdravotníckeho pracovníka 

 
Cena balíka: 

a/ 50 € mesačne v prípade počtu do 100 zamestnancov  
b/ 290 € mesačne v prípade počtu od 500 do 600 zamestnancov 
c/ 350 € mesačne v prípade počtu od 601 do 700 zamestnancov 

 
 
 
Balík GDPR 
Obsahuje kurzy: 

a/ GDPR I. – Pojmy, ktoré zdravotník musí za každých okolností ovládať 
b/ GDPR II. – Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup zdravotníka v 

praxi  
c/ GDPR III. – Povinnosti: Katalóg povinností ambulancie pre správne dodržiavanie GDPR  
d/ GDPR IV. – Odporúčania: Bezpečnostné opatrenia ambulancie pri GDPR – ako sa vyhýbať rizikám  

 
Cena balíka: 

a/  50 € mesačne v prípade počtu do 100 zamestnancov  
b/ 290 € mesačne v prípade počtu od 500 do 600 zamestnancov 
c/ 350 € mesačne v prípade počtu od 601 do 700 zamestnancov 

 
 

Balík ALL INCLUSIVE  
 Všetky kurzy v ponuke e-medius 
 
Cena balíka: 

a/ 100 € mesačne v prípade počtu do 100 zamestnancov  
b/ 350 € mesačne v prípade počtu od 500 do 600 zamestnancov 
c/ 390 € mesačne v prípade počtu od 601 do 700 zamestnancov 

 
 
Platnosť vydaného certifikátu: 365 dní od úspešného absolvovania testu 
Kreditácia kurzov v zdravotníckych komorách: k cene balíka sa pripočíta suma 5 EUR na kurz/mesiac 
Zúčtovacie obdobie: kalendárny mesiac 
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Zľava: V prípade využívania viac ako jedného balíka, sa poskytuje zľava vo výške 20% z celkovej mesačnej 
platby za kurzy. 
 
 
 
 
 
 V  Dolnom Kubíne , dňa:  19. 11. 2019      Košiciach, dňa: ............... 
 
 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou                        Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z.
  
           MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 
 
           PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ    JUDr. Ivan Humeník, PhD., výkonný riaditeľ 
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Príloha č. 3 
Zoznam oznamovacích povinností 

 
 
Táto príloha obsahuje prehľadný zoznam vzájomných oznamovacích povinností upravených v zmluve. 
 

• Zabezpečuje Komora:  
Dodanie podkladu v podobe excelovej tabuľky zo strany Komory na vpisovanie emailových 
adries a druhu zdravotníckeho povolania 

• Zabezpečuje Partner:  
Dodanie emailových adries zamestnancov zo strany Partnera pre povolenie na vstup do 
klientskej zóny 
Dodanie emailových adries nových zamestnancov a informácia na odstránenie bývalých 
zamestnancov 
Dodanie emailovej adresy partnera kam zasielať certifikáty a notifikačné emaily 
Dodanie emailovej adresy partnera kam zasielať faktúry 

 
 
 
 
 
 V  Dolnom Kubíne ,  dňa:   19. 11. 2019   V Košiciach, dňa: ............... 
 
 
 
 
           Dolnooravská nemocnica s poliklinikou                      Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z.
  
           MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 
 
 
           PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ    JUDr. Ivan Humeník, PhD., výkonný riaditeľ 
  


