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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

PRI VÝUČBE A ZABEZPEČOVANÍ ODBORNEJ PRAXE 

uzatvorená v zmysle §Sl zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany 
Moyzesova 1333/lA, Topoľčany, 955 01 
IČ0:0041601l;DIČ:202124 8713 
v zastúpení: Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M. 
+421 903 558 91 5, andrej.barborka@redcross.sk
(v ďalšom texte SČK)

a 

Zariadenie sociálnych služieb 

Názov mladenia:11.!!Í1. .. J.f.!!!'.ť.;'....&'3:.��� .... �;-z:j-'../.l�Úit.ŕ.. ... �t�
Sídlo: .. l..ť ... /1:!.'r.!:f:?..�f:f.t!.t ..... f.ffi ....... f f.!f.!.! .... Z!/.f.�.�: ..................................................... . 
IČO, DIČ: .... .f. !/.f /.. !.. {�.[. ... .................... 1!( (�:.' ... _µ_ f/tJ:. (f.. 1(:.,/1 ............................................ .

v zastúpení: .... !'( ...... fyj/4
j
jťf 7-ľf/·�················ ..............................................................

tel. kontakt, e-mail . ............... / ............................................................................................................... . 

(v ďalšom texte pracovisko) 

1. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je spolupráca formou zabezpečenia miesta a podmienok pre výkon odbornej 
praxe účastníkov (v ďalšom texte aj študentiek/ študentov) vzdelávacieho programu Kurz opatrova
nia, realizovaného SČK ako držiteľom akreditácie, v zmysle študijného programu a za účelom zvýšenia 
odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získavania praktických zručností. 

II. 

Cieľ odbornej praxe 

Cieľom odbornej praxe je: 

a) sprostredkovať študentkám / študentom skúsenosť so sociálnymi vzťahmi a spôsobmi
práce, ktoré existujú alebo sú uplatňované v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb
a podnietiť ich snahu o reflexiu tejto skúsenosti,

b) umožniť študentkám/ študentom, aby si prakticky vyskúšali metódy, techniky, či postupy
s ktorými sa zoznámili teoretickým štúdiom/ v teoretickej časti Kurzu opatrovania,

c) umožniť študentkám / študentom, aby mohli v priebehu štúdia konfrontovať svoje
teoretické predstavy o sociálnej práci - pozícii sociálnej pracovníčky / sociálneho pracov-
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níka, opatrovateľky/ opatrovateľa, či zdravotníckej pracovníčky/ zdravotníckeho pracov
níka s ich praktickou realizáciou. 

III. 
Termín, rozsah a miesto výkonu odbornej praxe 

1. Odborná prax sa bude zabezpečovať v priebehu realizácie Kurzu opatrovania, pričom konkrétny
termín nástupu, celkového trvania, ako aj počet študentiek/ študentov bude vopred dohodnutý
medzi zmluvnými stranami, najneskôr však 15 dní vopred.

2. Rozsah odbornej praxe je určený na 72 hodín, počas dní prevádzky, ako aj v súlade s denným
poriadkom/ harmonogramom práce, či iným obdobným interným usmernením pracoviska.

3. Miestom výkonu odbornej praxe sú príslušné odborné útvary a oddelenia pracoviska.

IV. 

Zabezpečenie podmienok a povinnosti zmluvných strán 

1. SfK sa zaväzuje:

a) oboznámiť študentky/ študentov s cieľmi odbornej praxe pred nástupom na odbornú prax,
b) poučiť študentky/ študentov o základných povinnostiach, ktorými budú v priebehu výkonu

odbornej praxe viazaní - napr. o potrebe dodržiavania právnych predpisov vzťahujúcich sa

na príslušné pracovisko,
c) spolupracovať s povereným zamestnancom pracoviska (mentorkou / mentorom) pri vyko

návaní odbornej praxe a odstraňovaní prípadných nedostatkov počas jej výkonu,
d) poučiť študentky/ študentov o povinnosti zaistiť si na vlastné náklady očkovania nevyhnut

né k výkonu predmetnej praxe, pokiaľ je to s ohľadom na miesto výkonu odbornej praxe,
znenie platných právnych predpisov alebo pri rešpektovaní potrebnej miery opatrnosti
takéto očkovanie potrebné absolvovať,

e) poučiť študentky / študentov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočno
stiach, ktoré tejto povinnosti podliehajú, a to v rozsahu poučenia vedúcou/ vedúcim praco
viska alebo ňou/ ním poverenej osoby.

2. Pracovisko sa zaväzuje:

a) zabezpečiť odbornú prax pre študentky/ študentov SČK,
b) poveriť vlastnú zamestnankyňu / vlastného zamestnanca sprevádzaním a odborným

vedením študentiek / študentov v priebehu odbornej praxe, ktorá / ktorý má k tomu
potrebné odborné i osobnostné predpoklady (mentorka / mentor),

c) pri nástupe na odbornú prax oboznámiť študentky / študentov o špecifických zásadách
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, ktorú vykoná poverená
zamestnankyňa/ poverený zamestnanec pracoviska,

d) pri nástupe na odbornú prax oboznámiť študentky / študentov s pracovným poriadkom,
pracovným režimom pracoviska, úlohami a povinnosťami študentiek / študentov z toho
vyplývajúcimi,

e) včas oboznámiť študentky/ študentov s ďalšími normami, ktoré sú nevyhnutné pre riadny
výkon odbornej praxe alebo prispievajú k plneniu cieľov odbornej praxe,
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f) vytvoriť študentkám / študentom primerané pracovné podmienky, v ktorých môže
v spolupráci s mentorkou / mentorom efektívne napÍňať ciele praxe,

g) vytvoriť priestor pre efektívne využitie vedomostného a osobnostného potenciálu štu
dentiek/ študentov k napí ňaniu cieľ ov pracoviska,

h) zohľadniť relevantné požiadavky a očakávania študentiek/ študentov k obsahu a priebehu
odbornej praxe,

i) umožniť poverenej zástupkyni / poverenému zástupcovi SČK vykonať náhodnú kontrolu
výkonu odbornej praxe,

j) vystaviť študentkám / študentom doklad o vykonanej praxi, vrátane hodnotenia výkonu
praxe študentiek/ študentov,

k) zabezpečiť bezpečné a dôstojné podmienky pre výkon odbornej praxe.

3. Pracovisko môže ukončiť výkon odbornej praxe študentke/ študentovi, ktorá/ ktorý opakovane
alebo závažným spôsobom porušuje povinnosti pri výkone odbornej praxe a ktoré sú definované
v tejto zmluve.

4. študentka / študent je počas výkonu odbornej praxe povinná / povinný:

a) plniť úlohy, ktorých povaha súvisí s predmetom štúdia a predmetom činnosti pracoviska,
b) riadiť sa pokynmi vedúcej/ vedúceho pracoviska, či mentorky / mentora,
c) dodržiavať pracovný režim pracoviska,
d) dodržiavať zásady etického správania, spoločenskej etikety, či zvyklostí na pracovisku,
e) využívať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v prospech pracoviska,
f) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na pracovisko,
g) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámila/ oboznámil počas praxe.

v. 

Zodpovednosť za škodu 

1. študentka/ študent zodpovedá pracovisku za škodu, ktorú mu spôsobila/ spôsobil počas výkonu
praxe alebo v priamej súvislosti s ním podľa §214 Zákonníka práce v platnom znení a nadväzu
júcich právnych predpisov.

2. Pracovisko zodpovedá za škodu, ktorá študentke/ študentovi vznikla na zdraví alebo na majetku,
podľa §420 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
a nadväzujúcich právnych predpisov.

Vl. 

Náklady odbornej praxe 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné záväzky budú zabezpečené bezodplatne.

2. študentke/ študentovi vykonávajúceho odbornú prax neprináleží od zmluvných strán akákoľvek
odmena za ňou/ ním vykonávanú činnosť či inak využiteľné výstupy jej/ jeho praktickej činnosti.
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VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára*:

• na dobu neurčitú
• na Eloe1:1 l:IFČitú, clo (Elol}IRiť eát1:1m) ......................................................................................... . 

2. Túto zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva zaniká:

a) uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená,
b) pred uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená:
ba) písomnou dohodou zmluvných strán, 
bb) písomnou výpoveďou SČK v prípade, že počas výkonu odbornej praxe študentiek/ študen

tov SČK opakovane (t.j. minimálne trikrát) SČK písomne upozornil pracovisko, že odborná 
prax študentiek / študentov nie je v súlade s jej cieľmi stanovenými v čl. II. tejto zmluvy; 
Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
dni v ktorom bola písomná výpoveď SČK preukázateľne doručená pracovisku. 

4. Právne vzťahy zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia všeobecne záväz
nými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli,
zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť a na znak súhlasu, že vyjadruje ich vôľu, túto podpísali.

6. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu a každá zo strán dostane jeden.

� ľ bj y f,�lot; V ......... 'Jl?. .. C. ........... .... dna .................... . 

/ 

J"fµl?vn-1.J// d y fl. f 1./ �J.1 V .... y.:::.:....................... na .................... . 

pracovisko 

*jasne označiť/ vybrať možnosť preferovanú zo strany pracoviska (a uviesť termín platnosti zmluvy)




