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ZMLUVA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRAXE 

( v zmysle § 491 odst. 1 Občianskeho zákonníka) 

 

Čl.  I. 

Zmluvné strany 

 

1. Dom tretieho veku 

Polereckého 2, 851 04  Bratislava 

Zastúpený : PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH -  riaditeľka 

IČO :  30 842 344 

a 

2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto  

      (ďalej len  SČK, ÚzS BA - mesto) 

      Miletičova 59, 821 09  Bratislava 

      Zastúpený : Ing. Emília Uhrinová, MPH,  riaditeľka 

      IČO : 00 584 410 

Čl.  II. 

Predmet zmluvy 

 
              Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie vykonania časti odbornej praxe pre 

účastníkov  „Kurzu opatrovania“ (ďalej len kurz), ktorý organizuje ÚzS SČK Ba – mesto, 

a to  v zariadení Dom tretieho veku. Celkový rozsah  odbornej praxe je stanovený na  72 

vyučovacích  hodín  (po 45 min). 

       

Čl.  III. 

Cieľ  odbornej praxe 

 
       Cieľom odbornej praxe je umožniť účastníkom kurzu absolvovať povinnú prax 

opatrovateľskej starostlivosti a získať praktické zručnosti pri vykonávaní opatrovateľskej 

starostlivosti v domácnosti a v sociálnom zariadení.  
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Čl.  IV. 

Podmienky vykonávania praxe 

 

a) Dom Tretieho veku sa zaväzuje : 

- umožniť účastníkom kurzu vykonanie časti odbornej praxe na oddelení s celodennou 

starostlivosťou o klienta sociálneho zariadenia v dohodnutom rozsahu,  

-  poveriť zodpovedného pracovníka na príslušnom oddelení dozorom nad vykonávaním 

odbornej praxe a kontrolou poslucháčov kurzu, 

- umožniť účastníkom vstup do zariadenia počas pracovných dní, t.j pondelok až piatok 

v čase od 7:00hod. do 15:00hod., na ktorom budú prax vykonávať,  

- zaistiť účastníkom kurzu priestor na odkladanie osobných vecí,  

- informovať koordinátora kurzu za ÚzS SČK Bratislava – mesto (tel. 5341 2255, 

krv.ba@redcross.sk) o všetkých závažných skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním 

odbornej praxe. 

  

b) ÚzS SČK Ba – mesto sa zaväzuje pred samotným nástupom na prax :   

- predložiť potvrdenia o zdravotnom stave všetkých účastníkov praxe spolu s menným 

zoznamom účastníkov, 

- zabezpečiť ochranné pracovné pomôcky pre výkon praxe,  

- účastníci odbornej praxe sa budú správať v zmysle pracovného režimu oddelenia, na 

ktorom budú prax vykonávať, 

- upozorniť účastníkov kurzu, že sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach 

o ktorých sa dozvedia pri výkone praxe, v súlade v súlade s § 18 ods. 3 zákona 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,  

- účastníci praxe budú dodržiavať bezpečnostné hygienické predpisy a predpisy PO 

v rozsahu platných zákonov a nariadení, 

-  účastníci kurzu absolvujú školenie BOZP. 

Čl.  V. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Dom tretieho veku sa zaväzuje umožniť vykonať zdravotnícku odbornú prax 

bezodplatne. 
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2. Pokiaľ nie sú niektoré pracovné vzťahy upravené touto zmluvou, budú sa v budúcnosti 

riadiť relevantnými ustanoveniami Zákonníka práce. 

3. Pred začatím odbornej praxe bude ÚzS SČK BA – mesto informovať zariadenie 

o počte účastníkov kurzu, avšak v maximálnom počte šesť účastníkov, predloží ich 

menný zoznam a dohodne termín odbornej praxe na jednotlivých oddeleniach. 

4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnou formou. 

5. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha s rozpisom termínov v ktorých sa prax 

uskutoční. 

6. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na  dobu 

určitú, a to do 31.12.2018. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Obe zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy konštatujú, že jej obsahu porozumeli. 

Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a bola vyhotovená bez nátlaku a tiesne, na 

znak čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Bratislave,  17. 1.2018                                    

 

 

 

 Za  SČK, ÚzS Bratislava - mesto                             Za  Dom tretieho veku   

                                                                                              

 

 

 

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

  Ing. Emília Uhrinová, MPH                                  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,  

         riaditeľka                                                                                     riaditeľka 

 

 


