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DOHODA č. OK BA 08/07/2016/1/AKA 

o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu 

uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

1. Vysielajúca 
organizácia: 

VaV Akademy, s.r.o. 
2. Zariadenie: Dom tretieho veku 

 Sídlo: Hlavná 50, 080 01 Prešov  Sídlo: Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

 IČO: 46106723  IČO: 30842344 

 zast. 
Ing. Jaroslav Výboštek, konateľ 

 zast. PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 

- riaditeľka 

 

 

 
ďalej ako „VaV“   ďalej ako „Zariadenie” 

 

Čl. II 
Predmet dohody 

1. Predmetom Dohody je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania odbornej praxe 
účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu:  

 „Kurz opatrovania – kombinovaná forma – dištančná forma v teoretickej časti a prezenčná forma 
v praktickej časti“ v rozsahu 230 hodín v oblasti sociálnych služieb 

(ďalej len „kurz opatrovania“) 

v priestoroch Zariadenia, za účelom rozvíjania ich praktických zručností a predpokladov pre opatrovanie osôb 
odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby ako aj fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej klienti) 
terénnou, ambulantnou, pobytovou a inou formou v príslušnom zariadení, činnosťou špecifikovanou v prílohe č. 1 
tejto dohody. 

Čl. III 
Podmienky realizácie 

1. VaV:   
a) zabezpečí touto dohodou odborné vedenie praxe, pričom má právo na náhodnú kontrolu účastníkov praxe, 
b) predloží Zariadeniu menný zoznam účastníkov praxe, tlačivo na evidenciu dochádzky účastníkov praxe, tlačivo 

na potvrdenie o absolvovaní praxe, 
c)  oboznámi účastníkov praxe o ich povinnostiach a to najmä: dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na príslušné 

zariadenie, zodpovedne a iniciatívne sa zapájať do plnenia odborných úloh, zachovávať mlčanlivosť 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri vykonávaní odbornej praxe v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia pri vykonávaní odbornej praxe alebo v priamej súvislosti 
s ňou,  

d) poskytne zariadeniu učebné osnovy 
 

2. ZARIADENIE zabezpečí: 
a) primerané podmienky zabezpečujúce riadne a bezpečné vykonávanie praxe, najmä poskytnutím všeobecne 

štandardných pracovných podmienok pre vykonávanie praxe, 
b) oboznámenie účastníka praxe so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a predpismi 

na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri vykonávaní praxe a ochrany pred požiarmi s vypracovaním 
záznamov najneskôr v deň nástupu na vykonávanie praxe 

c) zadávanie úloh účastníkovi praxe v rámci špecifikácie praxového miesta a určí druh a spôsob získavania 
praktických skúseností počas vykonávania praxe, ktoré sú uvedené v prílohe č.1. 

d) vstup na jednotlivé oddelenia v zariadení, na ktorých bude praktické vyučovanie realizované, 
e) výber pracovníkov, ktorí prax odborne povedú a dohliadnu, aby účastník praxe vykonával prax podľa pokynov 

službukonajúceho personálu, 
f) oboznámenie účastníkov s vhodným pracovným odevom, ktorý si účastníci zabezpečia na vlastné náklady 
g) vedenie evidencie dochádzky účastníkov na tlačive poskytnutom VaV a vydanie účastníkovi odbornej praxe 

potvrdenie o absolvovaní odbornej stáže (praxe) na tlačive poskytnutom VaV, 
h) bezodkladne oznámiť VaV neúčasť účastníka na vykonávaní praxe alebo jeho predčasné ukončenie vykonávania 

praxe, ako aj iné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy 
 

3. Ostatné ustanovenia: 

a) Realizácia odbornej praxe sa vykonáva bezodplatne,  
b) Realizácia odbornej praxe sa vykonáva: 

- v trvaní 80 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina = 45 minút,  t.j. 60  60-minútových hodín) praxe na 1 
účastníka v rámci kurzu opatrovania v trvaní 230 h. 

c) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2016. 
d) Právny vzťah založený touto dohodou sa môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou 

výpoveďou, výpovedná lehota je tri mesiace, pričom začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

e) Zodpovednosť za prípadné škody sa riadi ust. § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.  
f) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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 Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. V prípade, ak je Zariadenie 

povinné dohodu zverejniť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám nadobúda dohoda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Po podpise dohody obdrží každá zo zmluvných strán po 
jednom rovnopise.  

3. Táto dohoda môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými obidvoma zmluvnými 
stranami.  

4. Táto dohoda ruší a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohovory medzi zúčastnenými zmluvnými 
stranami vzťahujúce sa na predmet tejto dohody.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli 
a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

6. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo jej časť sa stanú neplatným či neúčinným, nebude mať táto 
neplatnosť či neúčinnosť vplyv na platnosť či účinnosť ostatných ustanovení tejto dohody alebo jej časti. Obidve 
zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné a neplatné ustanovenia nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim 
účelom a významom čo najbližšie ustanoveniu tejto dohody, ktoré má byť nahradené. 
 
 

V Bratislave, dňa 08.07.2016 
 
 

V Prešove, dňa 08.07.2016 
 
 
 

 
 

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

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

Dom tretieho veku  
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 
riaditeľka 

VaV Akademy,  s.r.o. 
Ing. Jaroslav Výboštek 
konateľ 

 
 
 
 
 

PRÍLOHY 
 
 

Príloha č. 1 
Nácvik a ukážky činností pri opatrovaní 

 
 Ukážky merania základných fyziologických funkcií– meranie teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku 
 Ukážky podávania liekov, oboznámenie so základným delením liekov, s podávaním liekov cez ústa a inými 

spôsobmi, s kvapkaním liekov 
 Odpočinok a spánok – spánkový režim, príčiny nespavosti, hlad a smäd, obavy a úzkosť, hluk 
 Starostlivosť o ležiaceho klienta – polohovanie, pomôcky  
 Pomoc klientovi pri pohybe a pri výbere správnej polohy – klient na invalidnom vozíku, pomôcky ku chôdzi, 

úľavové polohy pre klienta 
 Pomoc klientovi pri udržovaní telesnej hygieny – kúpanie klienta, pomôcky ku kúpaniu, kúpeľ na lôžku, 

starostlivosť o nechty, oči, ústnu dutinu, vlasy 
 Základy zdravej výživy – dietetický systém, stravovacie návyky, výživa klienta 
 Starostlivosť o vyprázdňovanie klienta – použitie pojazdného záchodu použitie misy, močovej fľaše, zápcha, 

hnačky, pomôcky pre pacienta s inkontinenciou. 
 Pomoc klientovi pri sťaženom dýchaní – polohy pre uľahčenie dýchania, úprava prostredia, zvlhčovanie vzduchu, 

zmierňovanie dýchavičnosti, podávanie kyslíka 
 Pomoc klientovi pri pokojnom a dôstojnom zomieraní – starostlivosť o zomierajúceho, načúvanie, reflexia života, 

pokojné prostredie, nezostať sám, príznaky umierania 
 Pomoc klientovi pri zabezpečení sebestačnosti, užitočné trávenie voľného času – praktické činnosti, 

zamestnávanie, rozhovory s klientom, počúvanie hudby, čítanie. 


