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Dohoda o zabezpeČení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č. oKo3o12o18KK
podl'a § 51 zókona č, 40/1.964 Zb., Občiansky zókonník v znení neskorších predpisov

medzi:

článok l.
Zmluvné strany

zmluvná strana: BM WORK AGENCY
zastúpenie: JUDr. Silvia Mikolajová
sídlo: Soblahov 804, 913 38 Soblahov
lčo: gos+oos+

D|Č:SK2O2245O639

(d'alej ako "BM")
a

zmluvná strana: Centrum sociálnych služieb v Kežmarku
zastúpenie: PhDr. Eva Mašteníková
sídlo: Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
tčo: vtqggls
Dlč: 20207035O9

(d'alej ako "CSS")

článok tl.
Predmet spolupráce

Predmetom tejto dohody je spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania odbornej
Praxe ÚČastníkov akreditovaného Kurzu opatrovania v pracovné dni od pondelka do piatka, od 08:00
do ]-6:00, za ÚČelom rozvíjania ich praktických zručností a predpokladov pre opatrovanie osób
odkázaných na Pomoc inej fyzickej osoby a fyzických osób, ktoré dovřšili dóchodkový vek (d,alej
klienti CSS) terénnou, ambulantnou a pobytovou formou sociálnych služieb v zriadbvatel,skej
pósobnosti vúc prešov činnosťou špecifikovanou v prílohe č, 1 tejto dohody.

článok lll.
Podmienky realizácie

3.1. BM sa zavázuje pre CSS:

a) zabezpečí náhodnú kontrolu účastníkov praxe,
b) PredloŽÍ menný zoznam ÚČastníkov odbornej stáže (praxe), tlačivo na evidenciu dochádzky

účastníkov a tlačivo na potvrdenie o absolvovaníodbornej stáže (praxe).
3.2. CSS zabezpečí:

a) Primerané PodmienkY zabezpečujúce riadne a bezpečné vykonávanie praxe, najmá
PoskYtnutím vŠeobecne Štandardných pracovných podmienok pre vykonávanie praxe,

b) oboznámiť ÚČastníka Praxe so všeobecne záváznými právnymi predpismi, vnútornými
PredPismi a PredPismi na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri vykonávaní praxe
a ochranY Pred PoŽiarmi s vypracovaním záznamov najneskór v deň nástupu na vykonávanie
odbornej praxe,



c) zadávať úlohy účastníkovi kurzu v rámci špecifikácie jeho praxového miesta, určiť druh

a spósob získavania praktických skúseností počas vykonávania odbornej stáže (praxe), tak ako

sú uvedené v prílohe tejto dohody a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť,

vstup na jednotlivé oddelenia v zariadení, na ktorých bude praktické vyučovanie realizované,
zabezpečiť pracovníkov, ktorí odbornú stáž (prax) povedú, Účastník praxe bude vykonávať
prax podl'a pokynov službukonajúceho personá l u,

oboznámiť účastníkov s vhodným pracovným odevom, ktorý si účastníci zabezpečia na

vlastné náklady.

d)

e)

f)

článok lV.

ostatné ustanovenia
4.1. Realizácia odbornej praxe sa vykonáva bezplatne, v trvaní minimálne 74 vyučovacích hodín
praxe na 1 účastníka.

4.2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 03,01.2018 do3L.I2.2O18, Každá zo zmluvných strán
má právo dohodu vypovedať, Výpovedná doba je mesačná a začína plynúť dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení výpovede,

4.3. Zodpovednosť za prípadné škody, ktoré nie sú upravené vtejto dohode sa riadia § 42O ods, 1

a nasl. Z.č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
4.4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia všeobecne záváznými právnymi predpismi.
5.5. Dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých BM dostane 1 vyhotovenie a 1 vyhotovenie

dostane css.

V lub V Trenčíne 03.01.2018



PRíLoHY

Príloha č, 1

Nácvik a ukážky činností pri opatrovaní

o 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 inýmispósobmi, s kvapkaním liekov

o OdPoČinok a spánok - spánkový režim, príčiny nespavosti, hlad a smád, obavy a úzkosť, hluk
o Starostlivosť o ležiaceho klienta - polohovanie, pomócky
o Pomoc klientovi pri pohybe a pri výbere správnej polohy - klient na invalidnom vozíku, pomócky ku

chódzi, úl'avové polohy pre klienta
o Pomoc klientovi pri udrŽovanítelesnej hygieny - kúpanie klienta, pomócky ku kúpaniu, kúpe1na

lóžku, starostlivosť o nechty, oči, ústnu dutinu, vlasy
o základy zdravej výživy - dietický systém, stravovacie návyky, výživa klienta
o Starostlivosť o vYPrázdňovanie klienta - použitie pojazdného záchodu použite misy, močovej fl,aše,

zápcha, hnačky, pomócky pre pacienta s inkontinenciou.
o Pomoc klientovi Pri sťaŽenom dýchaní- polohy pre ul'ahčenie dýchania, úprava prostredia,

zvl hčovanie vzduch u, zmierňova nie dýchavičnosti, podáva nie kysl íka
r Pomoc klientovi Pri Pokojnom a dóstojnom zomieraní- starostlivosť o zomierajúceho, načúvanie,

reflexia života, pokojné prostredie, nezostať sám, príznaky umierania
o Pomoc klientovi Pri zabezPeČenísebestačnosti, užitočné trávenie vol'ného času - praktické činnosti

zamestnávanie, rozhovory s klientom, počúvanie hudby, čítanie.


