ZMLUVA O ODBORNEJ PRAXI ŠTUDENTOV A JEJ VYKONANÍ
uzatváraná v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany:
Vysoká škola:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Oprávnená konať:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF v Košiciach
00 397 474
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
(ďalej len „UVLF v Košiciach“)
a
Obchodné meno (z výpisu v obchodnom registri):............................................................................................
Verejná lekáreň:

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

Sídlo:

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

Zastúpená:

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

IČO:

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

(ďalej len „lekáreň“)
uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov túto Zmluvu o odbornej praxi študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach.
...................................................................................
(meno a priezvisko študenta )
.........................................................................................
(študijný program, ročník)
...................................................................................................................................................................
( rodné číslo, číslo OP a trvalé bydlisko, tel.č. a email)

(ďalej len „študent“),
ktorý svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje jeho pristúpenie k nej, v súvislosti s jeho
právami a povinnosťami v zmluve uvedenými

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie výkonu odbornej praxe študenta UVLF v
Košiciach, v študijnom programe farmácia (ďalej len „odborná prax študenta“), menovaného
v článku I. vo verejnej lekárni, ktorá je účastníkom tejto zmluvy, v zmysle znenia zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v súlade s legislatívou
platnou v Európskej únii a v súlade so študijným programom UVLF v Košiciach, za účelom
dosiahnutia potrebnej úrovne a pripravenosti študenta na budúce povolanie v oblasti
praktických vedomostí.
2. Lekáreň, ktorá je účastníkom tejto zmluvy bola Slovenskou lekárnickou komorou (ďalej len
„SLeK“) vybraná a zaradená do platného zoznamu lekární spĺňajúcich všetky potrebné
predpoklady pre absolvovanie predmetnej odbornej praxe študentov UVLF v Košiciach.
Na uvedenom základe i v súlade so znením rámcovej zmluvy medzi UVLF v Košiciach
a SLeK je táto lekáreň oprávnená sa označovať ako „Výučbová lekáreň“. *
3. Táto zmluva sa uzatvára na základe predchádzajúcej písomnej akceptácie vykonania
odbornej praxe študenta menovaného v článku I. lekárňou, ktorý ju o to vopred požiadal.
4. Lekáreň sa zaväzuje vo veciach organizácie, obsahu a rozsahu praktickej výučby študenta
postupovať v súlade s aktuálne platným študijným programom farmácia. Každá zo
zmluvných strán je oprávnená podľa potreby požiadať o súčinnosť druhú zmluvnú stranu
(UVLF v Košiciach prostredníctvom osoby oprávnenej rokovať vo veciach realizácie
zmluvy alebo ním povereného zamestnanca UVLF v Košiciach) vo veciach vzájomného
informovania sa o priebehu odbornej praxe, konzultovania a prípadného usmernenia jej
priebehu a pod. a druhá zmluvná strana sa zaväzuje jej túto súčinnosť v rámci svojich
možností poskytnúť.
5. Pri výkone odbornej praxe v lekárni je študent povinný riadiť sa pokynmi osoby oprávnenej
riadiť činnosť lekárne (plne odborne spôsobilej v odbore farmácia) a prípadne aj pokynmi
ďalších odborne spôsobilých osôb (pokiaľ k tomu budú ňou poverené). Študent je povinný
počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, k poškodeniu alebo zničeniu
majetku a k bezdôvodnému obohateniu, o čom bude lekárňou na začiatku jeho odbornej
praxe poučený. Zároveň ho lekáreň poučí aj o jeho povinnostiach v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a v oblasti protipožiarnej ochrany.
Článok III
Doba plnenia
Doba plnenia tejto zmluvy je zhodná s dobou vykonania odbornej praxe študenta
menovaného v článku I. tejto zmluvy s termínom začatia od: ......................................a
s termínom ukončenia do: ...................................................

*jednomesačná prax môže byť vykonávaná aj v inej ako výučbovej lekárni

2

Článok IV
Cena plnenia
1.
2.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu tejto zmluvy je bezodplatné.
SLeK umožní výkon odbornej praxe študenta bez nároku na odmenu.
Študent bude vykonávať odbornú prax bez nároku na odmenu.
Článok V
Zodpovednosť za škodu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku škody spôsobenej študentom zavineným
porušením jeho povinností pri výkone odbornej praxe alebo v priamej súvislosti s ním, t.j. či
už úmyselne alebo z nedbanlivosti, budú lekárni za ňu zodpovedať UVLF v Košiciach,
spoločne a nerozdielne s príslušným študentom, v zmysle § 420 a nasl., ako aj v zmysle §§
438 až 440 Občianskeho zákonníka. V prípade, že náhradu škody uhradí lekárni UVLF v
Košiciach, bude mať voči študentovi, ktorého zavinením škoda vznikla, právo na postih i na
vysporiadanie, do výšky plnenia poskytnutého lekárni.
2. Pri určení spôsobu a rozsahu náhrady i v ostatných otázkach zodpovednosti za škodu sa
účastníci budú riadiť podľa ustanovení §§ 415 až 450 Občianskeho zákonníka v platnom
znení.
3. UVLF prehlasuje, že má uzatvorené skupinové úrazové poistenie študentov počas školskej
dochádzky pre prípad vzniku poistných udalostí pričom poistenie sa vzťahuje i na úrazy
počas odbornej praxe / stáže.
Článok VI
Ostatné dojednania
1. Počas výkonu predmetnej odbornej praxe študentom zostáva ich právne postavenie študenta
vysokej školy, a to aj v oblasti ich poistenia (zdravotného, nemocenského, dôchodkového,
atď.) v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež v prípade úrazu i vo
všetkých ostatných prípadoch, nakoľko táto odborná prax je podľa zákona o vysokých
školách v platnom znení a schváleného študijného programu súčasťou ich vysokoškolského
štúdia.
2. Odborná prax študenta nie je a nebude považovaná za pracovný alebo iný obdobný pomer
podľa ustanovení Zákonníka práce a SLeK nebude ani študentovi a ani UVLF zodpovedať
ako zamestnávateľ. SLeK nezodpovedá študentovi za prípadnú škodu, bolestné, sťaženie
spoločenského uplatnenia alebo inú ujmu, pokiaľ táto študentovi nebola spôsobená SLeK
úmyselne.
3. Náklady na ubytovanie, cestovné a stravné, ktoré vzniknú študentovi v súvislosti s výkonom
odbornej praxe si študent hradí sám.
4. O vykonaní predmetnej odbornej praxe vedie študent priebežne záznamy v Záznamníku
odbornej lekárenskej praxe a jej vykonaní, ktorý mu lekáreň potvrdí na základe stanovených
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kritérií. Potvrdenie o odbornej lekárenskej praxe overený lekárňou predloží študent na
UVLF v Košiciach, Študijné oddelenie a garantovi praxe.
Článok VII
Práva a povinnosti študenta
1. Pri výkone odbornej praxe v lekárni, na základe tejto zmluvy má študent právo:
a) na vytvorenie takých podmienok pre výkon odbornej praxe zo strany lekárne i UVLF v
Košiciach, ktoré študentovi umožnia riadne splnenie jej účelu v zmysle platného
študijného programu farmácia;
b) na taký priebeh odbornej praxe v lekárni, ktorý bude rešpektovať aj ostatné práva študenta
vyplývajúce mu z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. § 70 ods.
2 zák. č. 131/2002 Z. z. ).
2. Pri výkone odbornej praxe v lekárni na základe tejto zmluvy, má študent tieto povinnosti:
a) riadiť sa pokynmi osoby oprávnenej riadiť činnosť lekárne (plne odborne spôsobilej
v odbore farmácia) a prípadne aj pokynmi ďalších odborne spôsobilých osôb (pokiaľ
k tomu budú ňou poverené);
b) o priebehu predmetnej odbornej praxe viesť priebežne záznamy v Záznamníku o odbornej
lekárenskej praxi a jej vykonaní. Potvrdenie o odbornej lekárenskej praxi a jej vykonaní
overený lekárňou predložiť na UVLF v Košiciach, Študijné oddelenie a garantovi praxe;
c) rešpektovať všetky nariadenia a predpisy platné pre lekáreň a pre osoby zabezpečujúce jej
činnosť, vrátane predpisov na ochranu zdravia a bezpečnosti, protipožiarnych predpisov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov;
d) počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, k poškodeniu alebo zničeniu
majetku a k bezdôvodnému obohateniu;
e) dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré tvoria alebo by mohli tvoriť
predmet obchodného tajomstva príslušnej lekárne (aj po skončení študentovej odbornej
praxe);
f) v prípade škody spôsobenej lekárni študentom pri výkone odbornej praxe alebo v priamej
súvislosti s ním, si je študent vedomý svojej zodpovednosti voči lekárni i voči UVLF v
Košiciach, v zmysle článku V. tejto zmluvy.
3. Pri hrubom porušení povinností zo strany študenta je lekáreň oprávnená okamžite ukončiť
výkon jeho odbornej praxe, čo oznámi písomnou formou študentovi a na vedomie UVLF
v Košiciach. Výkon odbornej praxe študenta sa považuje za ukončený doručením písomného
oznámenia študentovi osobne, alebo zaslaním na adresu jeho bydliska. Písomnosť sa
považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa odoslania.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. V ostatných veciach v tejto zmluve výslovne neupravených sa zmluvné strany budú riadiť
podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým podľa zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Prípadné spory budú
zmluvné strany prednostne riešiť dohodou na základe vzájomného rokovania.
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2. Táto zmluva je vyhotovená v troch origináloch, dvakrát pre UVLF v Košiciach, jedenkrát
pre lekáreň. UVLF jeden originál odovzdá študentovi.
3. Oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, že ju uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a určite, bez tiesne
a nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú
svoje podpisy.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Košiciach dňa .....................

V ...........................dňa

za UVLF v Košiciach:

za lekáreň:

podpis a pečiatky
.............................................................
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka

podpis a pečiatka
.................................................

.................................................
Študent
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