Zmluva o odbornej praxi účastníkov kurzu opatrovania detí
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany

1. Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava mesto
Zastúpený: Ing. Emília Uhrinová, MPH, riaditeľka
Sídlo: Miletičova 59, 821 09 Bratislava
IČO: 00 584 410
DIČ: 2020835102
(ďalej aj ako „SČK ÚzS alebo „Slovenský Červený kríž“)
a
2. Mestská časť Bratislava – Rača
Kubačova č. 21, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca : Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti
IČO: 00304557
DIČ: 20202879212
Prevádzka: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Tbiliská 2, 831 06 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Mária Gaálová, vedúca zariadenia

Čl. II
Účel a predmet zmluvy
1. Zmluva o odbornej praxi sa uzatvára za účelom upevňovania teoretických vedomostí,
zvýšenia odborných vedomostí a praktických zručností získaných vo vzdelávacom programe
„Kurz opatrovania detí“ účastníkmi vzdelávania. Organizátorom kurzu opatrovania detí je
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava mesto.
2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie odbornej praxe účastníkov vzdelávania.
3. Odborná prax účastníkov Kurzu opatrovania detí bude zameraná na získanie praktických
skúseností s poskytovaním opatrovateľskej starostlivostí detí do 3 rokov.

Čl. III
Miesto, termín a rozsah plnenia zmluvy
1. Miestom realizácie odbornej praxe sú priestory zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa, so sídlom Tbiliská 2, 831 06 Bratislava (ďalej len „Zariadenie“).

1

2. Odborná prax v rozsahu 72 hodín bude vykonávaná v termínoch realizácie Kurzu opatrovania
detí SČK ÚzS Bratislava - mesto počas kalendárneho roka. Termín odbornej praxe v rámci
jednotlivého Kurzu opatrovania detí bude dohodnutý medzi SČK ÚzS a Zariadením vždy včas,
najneskôr však 5 dní pred vykonávaním odbornej praxe.
3. Účastníci zmluvy sa dohodli na vykonávaní odbornej praxe pod odborným dozorom vedúcej
Zariadenia.
4. Vykonávanie odbornej praxe a odborný dozor bude vykonávaný bezplatne.
5. Odbornú prax vo vyššie špecifikovaných priestoroch, je Slovenský Červený kríž oprávnený
využívať na výučbu kurzov opatrovania detí podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov, a to počas celej doby platnosti rozhodnutia o udelení
akreditácie Kurzu opatrovania detí.

Čl. IV
Práva a povinnosti účastníkov
1. Zariadenie oboznámi účastníkov odbornej praxe s internými predpismi, so špecifikami
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými podmienkami a pravidlami vykonávania
odbornej praxe v ich zariadení, ktoré sú účastníci povinní dodržiavať. Všeobecné zásady BOZP
sú predmetom kurzu. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci účastníkov odbornej praxe
zodpovedá SZČ ÚzS.
2. Zariadenie zabezpečí primeraný spôsob odborného vedenia účastníkov.
3. SČK ÚzS zabezpečí účastníkom v prípade potreby ochranné pomôcky (hygienické rukavice
a pod.)
4. SČK ÚzS oboznámi účastníkov odbornej praxe o ich povinnostiach , a to najmä:
a. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na príslušné zariadenie;
b. zodpovedne sa zapájať do plnenia odborných úloh;
c. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia počas výkonu
odbornej praxe v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o ochrane osobných
údajov a zákona o zdravotnej starostlivosti;
d. plne rešpektovať nariadenia vedúcich pracovníkov pri vykonávaní odbornej praxe;
e. zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia pri vykonávaní odbornej praxe
5. Účastníci sú povinní preukázať spôsobilosť pracovať v zariadení nasledovne: dokladom
o ukončenom vzdelaní a vyhlásením o bezinfekčnosti.
6. Zariadenie má v prípade porušenia povinností uvedených v bode 4 a ďalších oprávnených
prípadoch
právo
odmietnuť
účastníkovi
kurzu
vykonávanie
praxe.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť nadobúda dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na
webovom sídle Mestskej časti Bratislava – Rača.
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2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je
1-mesačná, začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.
3. Akékoľvek zmeny zmluvných podmienok je možné uskutočniť výlučne písomným dodatkom
k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých každá strana obdrží jeden originál.
5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že ju uzatvorili dobrovoľne, slobodne a vážne, jej obsah je pre
nich zrozumiteľný a jasný a na znak toho ju podpisujú.

V Bratislave dňa 5.9.2019

V Bratislave dňa 9.9.2019

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Bratislava-mesto

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

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

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

Ing. Emília Uhrinová, MPH, riaditeľka

Mgr. Michal Drotován, starosta

3

