ZMLUVA
o poskytovaní praktického vyučovania
uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s právnymi predpismi na úseku zdravotníctva, ako aj zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

I.
Zmluvné strany
Škola:
Stredná zdravotnícka škola Školská 230 Považská Bystrica

sídlo:
zastúpená:
IČO:

Školská 230, 017 01 Považská Bystrica
PhDr. Katarína Podolanová - riaditeľka
00 607 002

(ďalej aj len ako „Škola")

a
Zdravotnícke zariadenie:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
sídlo:
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
zastúpená:
MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ
IČO:
00610411
(ďalej aj len ako „Zdravotnícke zariadenie"")

n.
Predmet a účel zmluvy
1.

Účelom tejto zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania (ďalej aj len ako „zmluva"") je
stanovenie podmienok realizácie praktického vyučovania formou odbornej klinickej praxe (ďalej
aj len ako „OKP") žiakov Školy v Zdravotníckom zariadení na pracoviskách podľa Prílohy č. 3
tejto zmluvy, počas účinnosti tejto zmluvy.

2.

Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania pre žiakov:
• štvorročného denného štúdia v odbore praktická sestra v rozsahu predmetu ošetrovateľská
starostlivosť (OŠS),
• dvojročného externého štúdia v odbore praktická sestra v rozsahu predmetu ošetrovateľská
starostlivosť (OŠS),
• štvorročného denného štúdia v odbore masér v rozsahu predmetu masáže a foto-, hydro-,
termo- a balneoterapia (MFB).
Realizácia praktického vyučovania sa uskutočňuje formou nácviku ošetrovateľských činností
a ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v rozsahu kompetencií praktickej sestry a nácviku
odborných masérskych činností a odborných činností vo foto-, hydro-, termo- a balneoterapii.

3.

Realizácia praktického vyučovania podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy
a v rozsahu podľa odseku 4 tohto článku zmluvy bude zabezpečovaná prostredníctvom
vyučujúcich (pedagogických zamestnancov - učiteľov odbornej praxe) Školy a zamestnancov
(odborný zdravotnícky personál) Zdravotníckeho zariadenia. Pedagogickí zamestnanci Školy
sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Zdravotníckom zariadení v rozsahu

nevyhnutnom pre výučbu a v súlade s plánom odbornej praxe. V rámci účasti na poskytovaní
zdravotnej starostlivosti sú povinní rešpektovať pokyny zodpovedného vedúceho zamestnanca
príslušného výučbového zariadenia.

4.

Rozsah OKP v Zdravotníckom zariadení sa bude riadiť v súlade s obsahovou náplňou OŠS
a MFB (výkonové štandardy), ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy nasledovne:
a) OŠS v treťom ročníku štvorročného denného štúdia v odbore praktická sestra:
• 14 vyučovacích hodín za týždeň,
b) OŠS v štvrtom ročníku štvorročného denného štúdia v odbore praktická sestra:
• 18 vyučovacích hodín za týždeň,
c) OŠS v prvom ročníku dvojročného externého štúdia v odbore praktická sestra:
• 8 vyučovacích hodín za týždeň,
d) OŠS v druhom ročníku dvojročného externého štúdia v odbore praktická sestra:
• 16 vyučovacích hodín za týždeň,
e) MFB v treťom ročníku štvorročného denného štúdia v odbore masér:
• 10 vyučovacích hodín za týždeň,

Počas praktických cvičení majú žiaci nárok na jednu prestávku v trvaní 30 minút.
V mesiaci jún vykonávajú žiaci striedavo v dopoludňajších a odpoludňajších službách súvislo 4
týždne súvislú odbornú klinickú prax. Žiaci 3. ročníka denného štúdia v rozsahu
35 hodín týždenne a žiaci 1. ročníka externého štúdia v rozsahu 16 hodín týždenne.
V mimoriadnom období - počas prázdnin, v prípade, ak vznikne u jednotlivých žiakov absencia
sa vykoná náhrada chýbajúcich hodín.

m.
Podmienky realizácie praktického vyučovania

1.

Zdravotnícke zariadenie sa zaväzuje:
• umožniť žiakom Školy, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, vykonávať praktické
cvičenia v rozsahu podľa článku II. zmluvy v Zdravotníckom zariadení,
• praktické cvičenia realizovať bezodplatne v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
• umožniť žiakom a príslušným zamestnancom Školy, ktorí majú praktické vyučovanie na
starosti, vstup do priestorov Zdravotníckeho zariadenia, v ktorých bude praktické vyučovanie
prebiehať,
• znášať náklady súvisiace s organizáciou zabezpečenia výučby žiakov, poskytovať materiálnotechnické vybavenie, lieky, liečivá, zdravotnícke pomôcky a ochranné pracovné prostriedky
potrebné pre účely odbornej praxe žiakov, a v súlade s potrebami pacientov, ktorým sa
poskytuje LPS na príslušnom pracovisku,
• umožniť žiakom Školy využívať určené šatne a hygienické zariadenia v Zdravotníckom
zariadení,
• oboznámiť žiakov, a na základe požiadavky Školy aj Školu, o príslušných interných
predpisoch pracovísk, na ktorých sa bude praktické vyučovanie realizovať.

2.

Škola sa zaväzuje :
• poveriť zodpovedného učiteľa prípravou odbornej praxe po obsahovej a formálnej stránke tak,
aby bezdôvodne nezasahovala do pracovných procesov Zdravotníckeho zariadenia,
• zabezpečiť počas praktického vyučovania odborný dozor prostredníctvom učiteľa odbornej
praxe určeného Školou,
• zabezpečiť žiakom počas praktického vyučovania osobné ochranné pracovné prostriedky,
vrátane oblečenia,
• poučiť žiakov o povinnosti dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a dodržiavania opatrení protipožiarnej ochrany na pracoviskách Zdravotníckeho zariadenia
počas praktického vyučovania,

• oboznámiť žiakov o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s výkonom odbornej praxe v Zdravotníckom zariadení, podľa § 80 ods.
3
'
'
• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o PZS“),
• oboznámiť žiakov o práve každého pacienta na ochranu svojich osobných údajov v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a v tejto súvislosti so zákazom podávania informácií
o pacientoch Zdravotníckeho zariadenia,
• zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali pracovný poriadok Zdravotníckeho zariadenia.
3. Žiak sa zaväzuje :
• riadiť
sa
pokynmi
osoby oprávnenej
riadiť činnosť na pracovisku,
pod vedením ktorej žiak odbornú prax počas neprítomnosti vyučujúcej vykonáva,
• rešpektovať všetky nariadenia a predpisy platné na pracoviskách Zdravotníckeho
zariadenia, vrátane predpisov na ochranu zdravia a bezpečnosti, protipožiarnych predpisov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
• počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, k poškodeniu alebo zničeniu
majetku a bezdôvodnému obohateniu,
• dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom
odbornej praxe v Zdravotníckom zariadení, podľa Zákona o PZS (a to aj po skončení
praxe),
• v prípade škody spôsobenej na pracovisku pri výkone praktického vyučovania alebo
v priamej súvislosti s ním, si je žiak vedomý svojej zodpovednosti voči Zdravotníckemu
zariadeniu i voči Škole v zmysle čl. IV. tejto zmluvy,
• a je si vedomý skutočnosti, že Zdravotnícke zariadenie mu počas realizácie praktického
vyučovania neposkytuje hmotné ani finančné zabezpečenia okrem tých, ktoré sú výslovne
spomenuté v tejto zmluve.

IV.
Zodpovednosť za škodu

1.

Zdravotnícke zariadenie a Škola (ďalej spolu aj len ako „strany zmluvy“, alebo jednotlivo ako
„strana zmluvy“) sa dohodli na postupe, ktorým budú riešiť následky prípadnej škody, vzniknutej
nezávisle od vôle strán zmluvy, pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s prevádzkou výučbových
pracovísk v Zdravotníckom zariadení, najmä:
a) na veciach odložených, a to podľa § 193 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZP“) alebo príslušných ustanovení zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „OZ“),
b) na zdraví pacientov Zdravotníckeho zariadenia v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s
§ 420 a nasledujúcimi ustanoveniami OZ.

2. V prípade, ak šl^odu spôsobia strany zmluvy spoločne v rámci výučbového pracoviska pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov, bude sa zodpovednosť za takto
spôsobenú škodu riadiť § 438 a nasledovnými ustanoveniami OZ.

3. Zodpovednosť strán zmluvy vzniká predovšetkým z právnych vzťahov:
1. voči sebe navzájom (podľa OZ)
2. voči vlastným zamestnancom (podľa ZP)
3. voči žiakom /podľa §214, ods. 1 až 3 ZP/

4. voči tretím osobám pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 98 ods. 6 Zákona o PZS
(§ 420 až 450 OZ).

5. Za škodu na zdraví pacientov zodpovedajú strany zmluvy spoločne a nerozdielne (§ 438 OZ),
s prihliadnutím na mieru účasti na vzniknutej škode (§ 439 OZ).

6. Za škodu spôsobenú na majetku jednej strany zmluvy zodpovedá druhá strana zmluvy (§ 420
a nasl. OZ), a to aj v prípade ak ju spôsobila konkrétna fyzická osoba v právnom vzťahu
k zodpovednej strane zmluvy. Regresné nároky voči konkrétnemu škodcovi si uplatní zodpovedný
subjekt následne, po uspokojení nárokov poškodeného (podľa príslušných ustanovení ZP alebo
OZ).
7. Škodu spôsobenú fyzickým osobám (zamestnancom strán zmluvy, žiakom) na veciach odložených
alebo škodu na zdraví, uspokojí poškodenej osobe zamestnávateľ (žiakom Škola). Regresný nárok
(náhrada) voči spoluzodpovednému účastníkovi sa uplatní podľa § 439 OZ. Ak mieru účasti
druhého účastníka nemožno objektívne posúdiť (zistiť), podieľajú sa na jej náhrade obaja účastníci
zmluvy rovnakým dielom.
8. Práva a povinnosti strán zmluvy zo zodpovednosti za vznik prípadnej škody, ktoré nie sú stranami
zmluvy upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov.
V.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Strany zmluvy sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 08. 2023.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluva môže byť doplnená a zmenená len po vzájomnej dohode strán zmluvy formou písomného
dodatku k tejto zmluve, podpísaným oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné ukončiť aj pred uplynutím dojednanej doby, a to vzájomnou dohodou oboch
zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu doručenou druhej zmluvnej
strane. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá
strana zmluvy po podpísaní oprávnenými zástupcami.
Za formálnu a obsahovú stránku odbornej praxe zodpovedá PhDr. Erika Michálková, zástupkyňa
pre praktické vyučovanie.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
• Príloha č. 1:
Menný zoznam žiakov a vyučujúcich vykonávajúcich odbornú prax
v Zdravotníckom zariadení a časový harmonogram praktického vyučovania.
• Príloha č. 2:
Výkonové štandardy.
• Príloha č. 3:
Zoznam pracovísk.

V Považskej Bystrici 8. 6. 2022
V

Za Zdravotnícke zariadenie: _

Za Školu: ST™ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
01

MUDr. Igor Steiner, MPH
riaditeľ
Nemocnica s poliklinikou
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Nemocničná 986
017 26 Považská Bystrica

PhDr. Katarína Podolanová
riaditeľka
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230 Považská Bystrica

Príloha č. 2

Výkonové štandardy praktickej sestry
Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):
- dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity
pri
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
- poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú
pomoc.
Obväzový materiál a obväzová technika
- pripravovať pomôcky z obväzového materiálu,
- zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela,
- zhotovovať bandáž dolných a horných končatín,
- spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.
Starostlivosť o pomôcky
- vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov a
zariadení,
- pripravovať dezinfekčné roztoky,
- správne manipulovať so sterilným materiálom,
- zabezpečovať hygienu prostredia.
Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta
- realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,
- realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta,
- manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ,
- zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň,
- uložiť pacienta do požadovanej polohy,
- zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja a
chôdze a
používaním antidekubitových pomôcok.
Podávanie jedla pacientom
- podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
- sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín,
- zabezpečovať dodržiavanie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
- podávať stravu sondou,
- pripravovať a podávať liečebné čaje.
Hygienická starostlivosť o chorého
- zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca
- vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ,
- zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie,
- zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti,
- zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta,
- zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného pacienta,
- pripravovať operačné pole.
Vyprázdňovanie chorých
- zabezpečovať úkony súvisiace s vyprázdňovaním hrubého čreva a močového mechúra
pacientom vrátane
detí, okrem novorodencov,

- aplikovať klyzmu,
- zabezpečovať starostlivosť o kolostómie,
- zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter,
- asistovať pri cievkovaní.
Sledovanie a záznam fyziologických funkcií
- merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
- merať a zaznamenávať dych,
- merať a zaznamenávať pulz,
- merať a zaznamenávať tlak krvi,
- merať výšku a hmotnosť dospelého a dieťaťa, merať obvod hlavy a hrudníka u dieťaťa,
- sledovať a zaznamenávať vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem
novorodencov,
- zhotovovať EKG záznam.
Odber biologického materiálu na vyšetrenie
- realizovať odber moču a stolice,
- realizovať odber krvi,
- realizovať výtery z rán a z telových dutín,
- realizovať odber spúta.
Podávanie liečiv per os dospelým a deťom
- podávať lieky per os pacientom okrem novorodencom, zabezpečiť užitie liekov per os.
Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín
- aplikovať lieky na kožu a do telových dutín.
Aplikácia tepla a chladu
- aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele,
- aplikovať liečivé sedacie kúpele.
Aplikácia injekcií
- aplikovať subkutánne injekcie,
- aplikovať intramuskulámu injekciu,
- zabezpečovať starostlivosť o periférnu kanylu,
- pripravovať a asistovať pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
- zabezpečovať inhaláciu a podávať kyslík,
- odsávať nezaistené dýchacie cesty.
Preväzy rán
- realizovať jednoduché ošetrenie kože a preväzy rany,
- asistovať pri komplikovaných ošetreniach,
- vykonávať starostlivosť o drény a drenážne systémy.
Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo
- vykonávať starostlivosť o mŕtve telo.
Asistovať pri vizite
Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
- zabezpečovať zber informácií o potrebách pacienta a zaznamenávať pozorované javy do
ošetrovateľskej
v
dokumentácie,
- používať profesijnú komunikáciu,
- vykonávať základnú zdravotne-výchovnú činnosť primerane veku a zdravotnému stavu
pacienta.
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
- podieľať sa na vedení dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta,

s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a
pôrodopisov, príprava
sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné),
- zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie,
- pracovať s informačným systémom pracoviska.
Absolvent pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové
štandardy zručností (musí byť schopný):
- zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných
činností a aktivít
denného života,
- zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti,
- zaznamenávať odchýlky v potrebách do dokumentácie pacienta, navrhovať riešenia a ich
realizáciu,
- podieľať sa na lekárskom diagnostickom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia,
- plniť úlohy vyplývajúce z plánu ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ošetrovateľského
procesu špecifickom pre jednotlivé oddelenia,
- zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o základnej
starostlivosti
súvisiacej s uspokojovaním jeho potrieb.

Výkonové štandardy maséra
prakticky zvládnuť sústavu masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej a
športovej masáže,
• prakticky ovládať jednotlivé hmaty a zostavy väzivovej, segmentovej a periostovej
masáže, reflexnej masáže chodidiel a akupresúry,
• prakticky zvládnuť masážne hmaty manuálnej lymfodrenáže a aplikáciu prístrojovej
lymfodrenáže,
• pripraviť a aplikovať jednotlivé procedúry fototerapie,
• pripraviť a vykonať jednotlivé procedúry negatívnej a pozitívnej, lokálnej a celkovej
termoterapie,
• pripraviť a aplikovať jednotlivé hydroterapeutické procedúry s masážnym efektom a
všetky druhy prísadových kúpeľov,
• pripraviť a vykonať vonkajšie balneo-terapeuticé procedúry a inhalácie,
• sledovať, posudzovať a zaznamenávať účinky mechano-, foto-, termo-, hydro- a
balneopodnetov na organizmus,
• dodržiavať zásady hygieny práce v profesionálnych činnostiach,
• manipulovať s pomôckami a prístrojovou technikou pri aplikácii mechano-, foto-,
termo-, hydro- a balneoterapeutických procedúr,
• zvládnuť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
• profesionálne komunikovať v pracovných činnostiach,
• manipulovať s výpočtovou technikou v zdravotníctve,
• dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienu práce a vedieť
používať prostriedky protipožiarnej ochrany.
•

Príloha č. 3
Zoznam pracovísk v NsP Považská Bystrica:

• interné oddelenie pre študijný odbor praktická sestra
• chirurgické oddelenie pre študijný odbor praktická sestra
• ortopedické oddelenie pre študijný odbor praktická sestra
• detské oddelenie pre študijný odbor praktická sestra
• gynekologičke - pôrodnícke oddelenie pre študijný odbor praktická sestra

• neurologické oddelenie pre študijný odbor praktická sestra a masér
• oddelenie dlhodobo chorých pre študijný odbor praktická sestra a masér
• kožné oddelenie pre študijný odbor praktická sestra
• fyziatricko-rehabilitačné oddelenie pre odbor masér

