
DOHODA O SOLIDARITE 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

meno a priezvisko, titul: ......................................................  

nar. .......................................................................................  

bytom: .................................................................................  

(ďalej len „Zdravotník“) 

a  

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK, so sídlom Amurská 71, 821 06 Bratislava, 

IČO: 37999991 v mene ktorej koná Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka (ďalej len „SK SaPA“)  

 

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa túto dohodu:  

 

I.  
1. V rámci podpory požiadaviek v Deklarácii o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru (ďalej len 

„Deklarácia“) sa zdravotník slobodne a vážne rozhodol podať výpoveď z pracovného pomeru v nemocnici, kde 

je zamestnaný.  

 

2. Zdravotník ako účastník tejto dohody si uvedomuje, že ďalší zdravotníci najmä sestry a pôrodné asistentky, ktorí 

podporili Deklaráciu uzatvárajú dohody tohto istého obsahu, a tiež si uvedomuje, že dosiahnutie požiadaviek 

Deklarácie je možné pri zachovaní sily kolektívnej solidárnej akcie, kde každý jeden Zdravotník, ktorý sa 

slobodne a vážne k Deklarácii pripojil, stojí za každým ďalším Zdravotníkom, ktorý sa pripojil k Deklarácii a 

vytrvá do splnenia požiadaviek.  

 

3. Zdravotník sa morálne zaväzuje vytrvať do splnenia kolektívne vznesených požiadaviek Deklarácie a ak to bude 

nutné, vytrvať i na obranu rovnako konajúceho kolegu, ak by mal byť (aj keď po dosiahnutí cieľa Deklarácie) 

postihnutý za účasť na tejto akcii a Zdravotník prijíma záväzok vyvarovať sa konaniu, ktoré by mohlo zmariť 

dosiahnutie cieľa Deklarácie a jej dobrej povesti. Ak Zdravotník poruší záväzky opísané v tejto zmluve je 

povinný uhradiť do 7 dní SK SaPA sumu 3300 eur, ktorá použije tieto financie na fond solidarity pre úhradu strát 

ostatných Zdravotníkov, ktorí svoje záväzky z tejto zmluvy dodržali.  

 

II.  
1. Zdravotník týmto prehlasuje voči kolegyniam a kolegom, ktorí uzatvorili dohodu rovnakého obsahu, že neodvolá 

výpoveď ani neučiní iný právny úkon, ktorý by mal fakticky obdobné dôsledky (napríklad uzavretie novej 

pracovnej zmluvy u rovnakého zamestnávateľa), do doby kým:  

a) budú splnené, alebo aspoň podniknuté základné kroky k splneniu podmienok Deklarácie,  

b) i keby nastal predpoklad pre odvolanie výpovede podľa bodu a) tohto článku, neurobí tak, pokiaľ nebude 

isté, že zamestnávateľ mieni vysloviť súhlas s odvolaním výpovedí, či súhlas s novými pracovnými 

zmluvami vo vzťahu k všetkým zdravotníkom, ktorí sa u daného zamestnávateľa pripojili k Deklarácii a 

postupovali obdobne a rovnako prejavili vôľu odvolať výpoveď.  

 

III.  
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2016.  

 

IV. 
1. Tato dohoda je spísaná v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach a bude uložená u SK SaPA.  

2. Ostatní zdravotníci uzatvárajú s SK SaPA dohody rovnakého obsahu na samostatných listinách.  

3. Účastníci sa oboznámili s obsahom tejto dohody, súhlasia s ňou slobodne, vážne a bez výhrad, na dôkaz čoho 

pripájajú svoje podpisy.  

 

V __________________ dňa __________________ 

 

podpis___________________________________________ 

Zdravotník 
 

V __________________ dňa __________________ 

 podpis_________________________________________ 

SK SaPA  


