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ZMLUVA

o uskutočňovaní odborného výcviku žiačok l. až 3. ročníka OU učebného odboru 6486 2 OO
Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej

starostlivosti

uzatvorená medzi

Reedukačným centrom, Trstín 335
zastúpeným riaditeľom Mgr. Milošom Blaškom
(ďalej len RC)

a

Zariadením sociálnych služieb Senica, n.o
Štefánikova 1598 / 11 B
90501 Senica
zastúpeným riaditeľkou Mgr. Slavomírou Jurovatou
(ďalej len ZSS)

Článok L
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je výkon odborného výcviku žiačok l. až 3. ročníka Odborného učilišťa
pri RC Trstín, v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o.
Odborný výcvik sa uskutočňuje len počas vyučovacích dní v zmysle schváleného rozvrhu
hodín. Menný zoznam žiačok učebného odboru 6486 2 OO Opatrovateľská starostlivosť
v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti vykonávajúcich odborný
výcvik tvorí prílohu tejto zmluvy.

Článok II.
Obsahová náplň odbornej praxe

Žiačky Odborného učilišťa pri RC Trstín budú odborný výcvik vykonávať v ZSS pod
vedením určeného kvalifikovaného zamestnanca, ktorý v spolupráci s pedagogickým
zamestnancom RC Trstín ( MOV) zabezpečia odborný výcvik v súlade s učebnými osnovami
tak, aby sa zabezpečil účel, ciele a obsah požadovanej praxe.



Článok III.
Podmienky a záväzky zmluvných strán

Plnenie RC:

• Zabezpečí pedagogické a personálne podmienky na vykonávanie odborného výcviku
žiačok OU v dňoch pondelok, streda a piatok.

• Zabezpečí pri výkone odborného výcviku vlastný pedagogický dozor na vlastné
náklady

• Zabezpečí, aby žiačky riadne nastupovali do práce a svedomito odpracovali
predpísaný týždenný počet hodín odborného výcviku / denne od 9.00 do 13.00 hod.!

• Zabezpečí pre všetky žiačky na odbornom výcviku zdravotné preukazy
• Zabezpečí na vlastné náklady stravovanie žiačok počas odborného výcviku
• Zabezpečí na vlastné náklady dopravu žiačok z Trstína do Senice a späť

Plnenie Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o.:

• Zabezpečí zaradenie žiačok na odbornú prax vo svojich priestoroch
• Zabezpečí pre žiačky pracovné pomôcky a ochranné prostriedky
• Uhradí si vo vlastnej réžii náklady na vykurovanie, elektrinu a údržbu objektov,

v ktorých bude odborný výcvik žiačok prebiehať
• Zabezpečí poučenie o hygiene a bezpečnosti pri práci. Prípadné záznamy o úrazoch sa

spíšu za prítomnosti zástupcu RC
• Zabezpečí prideľovanie, usmerňovanie a kontrolovanie práce žiačok kvalifikovaným

pracovníkom, ktorý v spolupráci s MOV zabezpečí prácu žiačok v súlade s učebnými
osnovami

Článok IV
Zodpovednosť za škodu

1. Táto zmluva upravuje postup, ktorým zmluvné strany riešia následky škody
/ ujmy l, ktorá by vznikla zúčastneným stranám nezávisle od ich vôle pri spoločnej
činnosti - odbornom výcviku a to najmä:

• V majetkovej oblasti / podľa Zákonníka práce, príp. Občianskeho
zákonníka I

• Na odložených veciach I podľa zákona NR SR č.311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov I

• Na zdraví zamestnancov a účastníkov odborného výcviku podľa
príslušných ustanovení ZP

• Voči tretím osobám podľa všeobecne platných predpisov
2. Existenciu škody a príčinnú súvislosť medzi jej vznikom a porušením pracovnej

povinnosti zodpovedného subjektu preukazuje pre účely tejto zmluvy poškodený
subjekt.



Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
2. Zmluvu je možné obojstranne vypovedať. Výpovedná lehotaje 3 mesiace. Tým nie

je dotknuté právo účastníka ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek dohodou.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy možno urobiť len dodatkom, písomnou formou,

so súhlasom oboch zmluvných strán.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch /4 /exemplároch, z ktorých si každá strana

ponechá dve / 2 / vyhotovenia.

Trstín, 2.1 0.20 17

~/~Ly
Mgr. Miloš Blaško

riaditeľ RC

Ree kačnécentrum
91 9 05 Trstfn

Mgr SlaLa:urovatá
riaditeľka ZSS
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