ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa ustanovenia §51 zákona č. 40/1964 Zb.
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
I. Zmluvné strany

1. Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
IČO:

D&D Fire, s.r.o.
Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica
Drienik Ivan, konateľ
46 334 530
(ďalej len „ DD Fire, s.r.o.“)

2. Názov organizácie:
Sídlo organizácie:

Zariadenie opatrovateľskej služby Predmier
Krížna 333
013 51 Predmier
Ing. Viliam Čillík
00 32 1567
(ďalej len „ZOS Predmier“)

Zastúpený:
IČO:

II. Predmet a účel zmluvy
2.1 Zmluva o spolupráci (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára za účelom umožnenia vykonávať
prax v zariadení sociálnych služieb s cieľom zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických
vedomostí a získavania praktických zručností účastníkov vzdelávacieho programu „Kurz
opatrovania“ realizovanom spoločnosťou D&D Fire, s.r.o.
2.2. Predmetom zmluvy je zabezpečenie praxe účastníkov vzdelávacieho programu „Kurz
opatrovania“ realizovaným spoločnosťou D&D Fire, s.r.o v ZOS Predmier na dobu neurčitú
podľa osnovy Kurzu opatrovania D&D Fire, s.r.o.

m . Podmienky realizácie praxe
3.1 Účastníci budú vykonávať činnosti súvisiace s praxou v ZOS Predmier - realizácia
úkonov sebaobsluhy, starostlivosť o posteľ, výživa a podávanie jedla, sledovanie
fyziologických funkcií, aplikácia medikamentov, aplikácia prvej pomoci, komunikácia
s opatrovaným, teda v súlade s obsahom vzdelávacieho programu.
3.2 Prax bude prebiehať celoročne, vždy však v rozsahu 130 hodín v čase oď 07:00 hod. do
15:00 hod. v pracovných dňoch, harmonogram pred začiatkom praxe spresní D&D Fire, s.r.o.
podľa potrieb a požiadaviek účastníkov.
IV. Zabezpečenie podmienok pre realizáciu praxe
4.1 ZOS Predmier sa zaväzuje zabezpečiť prax účastníkov vzdelávacieho programu „ Kurz
opatrovania“, poveril? organizáciou praxe svojho zamestnanca, ktorý poskytne účastníkom

odbornú pomoc a umožniť povereným zamestnancom spoločnosti D&D Fire, s.r.o.
sprevádzanie účastníkov praxe a kontrolu priebehu praxe.
4.2 Spoločnosť D&D Fire s.r.o. sa zaväzuje poučiť účastníkov vzdelávacieho programu o
povinnosti dodržiavať organizačný, pracovný, resp. prevádzkový poriadok zariadenia
sociálnych služieb, poučiť účastníkov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
protipožiarnych opatreniach v súvislosti s výkonom praxe a oboznámiť účastníkov o povinnosti
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom praxe
v ZOS.

V. Doba trvania a financie
5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od
podľa potrieb spoločnosti
D&D Fire s.r.o.
5.2 Zmluva zaniká písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia
dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca od doručenia výpovede.

VI. Záverečné ustanovenia
6.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
exemplári podpísanej a odsúhlasenej zmluvy.
6.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov zmluvných strán.
6.3 Zmluvné strany svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy
porozumeli a s jej obsahom súhlasia, a tá predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú
akéhokoľvek omylu.

V Predmieri dňa....

áH:Ä.\.J l í?J§El

D&DFIRE
(h h ilo s lo w » 145/21,017 01 f a n t i U I p M t *
lÚh 4i 334 530, Ďtfc 202 329 9531, iptl. i f.*. 0 R U S II> /l
♦421-905-174 041, M +42-2121907, é' fa k m m im M
n v . t d H m l r n l i. M

Drienik Ivan, konateľ
D&D Fire s.r.o.

Ing.Viliam Čillík
starosta

