ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRAXE
UZAVRETÁ PODĽA § 51 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Zmluvné strany
Poskytovateľ praxe:
zastúpené:
sídlo:
IČO:
a
Organizátor kurzu:
zastúpené:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Mesto Svit
PaedDr. Abrahámom Rudolfom, primátorom mesta
ul. Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
00326607
LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.
Mária Šebestová
Námestie sv. Egídia 48, 058 01 Poprad
36639834
2022040141

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ prevádzkovej praxe zabezpečí odbornú prax pre účastníkov
v rekvalifikačnom kurze „Opatrovateľstvo“ vo vlastných priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby.
2. Počet účastníkov prevádzkovej praxe: 2 osoby – Zuzana Mišurová, Oľga Wzošová
3. Termín prevádzkovej praxe: 24.08.2012 - 17.09.2012
4. Rozsah hodín: 75 h.
5. Rekvalifikačný kurz je organizovaný na základe akreditácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
SR číslo spisu 73/2010-I/20, číslo záznamu 304/2010.
6. Odborná prax sa zabezpečuje bez nároku na finančnú náhradu pre účastnílov praxe a pre poskytovateľa
v rámci rekvalifikačnej praktickej prípravy.
7. Organizátor kurzu sa zaväzuje poučiť účastníkov praxe o základných pravidlách bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, dodržiavania opatrení protipožiarnej ochrany na pracoviskách poskytovateľa praxe,
o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom
praxe, o ochrane osobných údajov klientov ZOS. Rovnako sa organizátor kurzu zaväzuje, že všetci
účastníci praxe budú mať platný zdravotný preukaz.
8. Škoda na zdraví klientov ZOS spôsobená účastníkom praxe v rámci prevádzkovej praxe sa započítava na
ťarchu organizátora kurzu.
9. Škoda spôsobená účastníkom praxe na majetku klienta ZOS alebo prevádzkovateľa praxe sa započítava
na ťarchu organizátora kurzu.
10. Účastníci praxe budú vykonávať prax pod odborným dohľadom sestier. Všetci účastníci kurzu sa
zaväzujú dodržiavať interné predpisy ZOS.
11. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom jedno vyhotovenie obdrží organizátor kurzu a tri
vyhotovenia Mesto Svit.
12. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa bodu 3 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym
zástupcom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
V Poprade, dňa 23.08.2012
v.r.
...........................................
Šebestová Mária - štatutár

v.r.
.....................................................................
PaedDr. Abrahám Rudolf – primátor

