Zmluva
o zabezpečení odbornej praxe ú častníkov rekvalitikačného kurzu
uzavretá pod ľa § 269 Obchodnho zákonníka
medzi:
Agenttra JASP!S, s.r.o.
škultétyho Č. 5, 83104 Bratislava, tel.: 5542 2588
Zastúpený: Mgr. Pavol ševčík
ičo; 35944889, DIČ : 202 203 5246 (ďalej len ,,JASPIS)
a
Domov sociálnych služieb pre dospelých
SNP 11, 908 71 Moravský Sv. Ján, 908 71 Moravský Sv. Ján
Zastúpený:
ičo: 00596256, DIČ: 2021049646 ( ďalej Ien ,,organizácia)
I.
Účasttiíci kurzu: Dagmara Pavúčková
1. Predmetom tejto zmluvy je zabczpečenie praktickej prípravy absolventov rekvaiiflka čného
kurzu v profesii Kuchár pod ľa tematickébo plánu, ktorý tvorí prí1ohi Č. 1 k tejto zmluve v
rozsahu 320 hodín.
2. Organizácia pripraví úč astníkov kurzu a umožní ich praktické skúšky v danej profesii pod ľa
učebných dokumentov (pnloha č. 1 k zmJuve) a bude viesť evidenciu dochádzky (príloha Č. 2
k zmluve).

1I.
1. Jaspis zodpovedá za úČasť jednotiivých účastníkov kuitu na danom kurze. Počas celej doby
odbornej praxe sú úč astnlci kurzu osobami, ktoré sa v priestoroch a prevádzkach organizácie
nachádzajú alebo zdržujú s jej vedomím.
2. Jaspis oboznámi ú č astnlka kurzu s tým, že odbornú prax vykonáva bezddplatné a je povinný sa
jej zúčastniť podľ a požiadaviek organizácie a dohody s rekvalilikantom aj po čas pracovného
voľna a pokoja. Za porušenie povinností ú častníka kurzu Jaspis ncnesic zodpovednos ť.
3. Jaspis potvrdzuje, že niektorí ú častníci kurzu sú evidovaní na okresných úradoch práce podla
niicsta trvalého pobytu a zákonné poistenie im hradí štát, alebo je v prihláške ú častníka kutzu
dohodnuté inak.
4. Organizácia zabezpečí pre účastníkov kurzu inštruktáž o bezpe čnosti a ochr4ne zdravia pri
práci, o Čom organizácia vyhotovĺ písomný doklad. Organizácia je povinná riadne poučiť
všetkých ú častníkov kurzu o pravidlách výkonu konkrétnej práce a o bezpe čnosti a ochrane
zdravia pri práci.

S. Organizácia umožní písomne poveren čmu zástupcovi Jaspis vstup na núesto výu čby.
6. Organizácia bude informova ť Jaspis o prípadných prekžkach vo výu čbe, porušení pracovnej
disciplíny, alebo iných d6ležitých skuto čnostiach. V prípade nespoluprácc účastníka kurzu na
praxi - má organizácia právo vylúčiť ho z praxe.
7. Jaspis zabezpcčí, že absolventi pred nástupom na prax odovzdajú zdravotn č prcukazy na
pracovisko (na požiadanie organizácie, ak je to pre prax potrebné). V prípade ak má
organizácia na výkon odbornej praxe požiadavky súvisiace s fyzickou alebo psychickou
kondíciou Uastníkov kurzu, uvedie ich v tejto zmluve.
M.
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu vykonania rekvalika Čiiého kurzu, najdlhšie na dobu štyroch
mesiacov od dla jej podpísania oboma stranami.
2. Organizácia m6že od zmluvy odstúpi ť, pokiaľ Jaspís v leliote 30 dní od jej podpísania
nezabezpe čí účasť absolventov rekvatifikačného kurzu.

kv.
1. Zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, t. j. 1 pre Jaspis a 1 pre organizáciu.
2. Zmiuvu je možné meni ť len formou písomne uzavretých doctatkov.
V.
Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria Iieto prílohy:
1. Tematický plán (obsiahnutý v skriptách klienta)
2. Prezenčná listina

V Bratjslave dňa 05.03.2020
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PREDOSPEIÝcII

Za JASPIS:

Za organizáciu:
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