Zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovatel'skej starostlivosti
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

1. Obchodné meno: Rideo, spol. s. r. o
Sídlo: Rôntgenova 12, 851 O 1 Bratislava
IČO. 45 867 127
DIČ. 2023140240
Zápis: Obch. Okres. Súd Bratislava 1,odd. s.r.o.
vložka číslo: 4703/B
konajúci: Mgr. Katarína Barošová
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0634986297/0900
/d'alej len "Poskytovateľ,,/
a
2. Obchodné meno: GERI UM
Sídlo: Pri trati 47,821 06 Bratislava
IČO: 317 555 34
DIČ:2020957081
Štatutárny orgán: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 25832663/7500
/d'alej len "Objednávateľ,,/

Článok l
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi opatrovateľskú
starostlivosť v Gerium - Smolnícka 3, Bratislava a v GERIUM, Pri trati 47, Bratislava, za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve Poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti sa
má na mysli vykonanie odborných opatrovateľských úkonov, ktoré sú uvedené v prílohe
č.l k tejto zmluve (obsahom tejto prílohy k zmluve je časť B.2 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky).
2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie objednanej služby zaplatiť poskytovateľovi
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odmenu podľa článku II. tejto zmluvy.
3. Poskytovanie služieb na základe tejto zmluvy sa vykonáva vždy len na základe
objednávky
objednávateľa,
ktorá
obsahuje
požadovaný
počet
opatrovateliek/opatrovateľov
a požadovaný časový rozsah ich činnosti.

Článok II
Odmena
2.1 Strany sa dohodli, že za poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti podľa tejto
zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu vo výške:
Za 1 hod 5,- € vrátane DPH /slovom: päť EUR /. Odmena sa bude fakturovať v prepočte
na odpracované hodiny opatrovateliek/opatrovateľov.
Ako podklad k výpočtu konečnej

ceny bude pracovný výkaz opatrovateliek/opatrovateľov
priložený k fakturácii podľa
článku III. tejto zmluvy.
2.2. Odmena podľa bodu 1 tohto článku je splatná mesačne na základe faktúry riadne
vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi. Faktúra podľa tohto bodu bude
splatná do 15 /pätnástich/ dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to prevodom na
účet poskytovateľa.
2.3. Pokiaľ poskytovateľ poruší povinnosť podľa článku III. tejto zmluvy, objednávateľ
nie je povinný zaplatiť fakturovanú odmenu, ale je oprávnený vrátiť poskytovateľovi
faktúru na opravu, alebo vyzvať poskytovateľa na doplnenie chýbajúcich údajov. Do času,
kedy poskytovateľ doručí objednávateľovi opravenú faktúru al alebo doplní chýbajúce
údaje, objednávateľ nie je vomeškaní so zaplatením fakturovanej odmeny. Odo dňa
doručenia opravenej faktúry a/alebo doplnenia chýbajúcich protokol údajov plynie pre
objednávateľa nová lehota splatnosti faktúry.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Poskytovateľ
sa touto zmluvou zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí
v požadovanom
množstve
podľa
objednávky
objednávateľa
kvalifikované
opatrovateľky/opatrovateľov.
Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie len takého
personálu, ktorý bude disponovať legislatívne požadovaným vzdelaním. V prípade ak sa
preukáže, že priradená opatrovateľka/opatrovateľ
nemá požadované vzdelanie všetku
zodpovednosť
vrátane sankcií zo strany štátnych orgánov preberá poskytovateľ.
Poskytovateľ je povinný mať zmluvné poistenie v prípade vzniku škody zapríčinenej jeho
zamestnancom.
3.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť školenie BOZP PO pre pridelené opatrovateľky
od poskytovateľa ..
3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ním pridelené opatrovateľky budú poskytovať
starostlivosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3.4. Poskytovateľ vybaví
opatrovateľky potrebnými pomôckami
v dostatočnom
množstve a rozsahu /ochranný pracovný odev, ochranná pracovná obuv, rukavice na jedno
použitie, rúšky na jedno použitie/o
3.5. V prípade, že poskytovateľ z akýchkoľvek dôvodov nie je schopný poskytnúť
starostlivosť v požadovanom termíne a v požadovanom množstve, je povinný neodkladne
o tejto skutočnosti informovať objednávateľa preukázateľným spôsobom a v dostatočnom
časovom predstihu, minimálne jeden týždeň vopred. V takomto prípade bude starostlivosť
poskytovaná náhradným personálom, ktorý zabezpečí poskytovateľ. Za každých okolností
sa však strany zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku súčinnosť, ktorú možno rozumne
požadovať s ohľadom na skutočný stav a vyvinúť všetko potrebné úsilie na to, aby
starostlivosť mohla byt' poskytnutá v objednávateľom požadovanom termíne a množstve.
Ustanovenia tohto bodu platia primerane aj pre miesto poskytnutia starostlivosti.
3.6.Poskytovateľ
sa zaväzuje,
že objednanú
starostlivosť
poskytne
v súlade
s najaktuálnejšími poznatkami v oblasti opatrovania a ošetrovania občanov, v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti sociálnej starostlivosti
a v súlade s touto zmluvou.
3.7.Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za všetku škodu, ktorá objednávateľovi
vznikne v dôsledku porušenia záväzku poskytovateľa uvedeného v predchádzajúcom
článku.
3.8. Poskytovateľ je povinný k faktúre podľa článku II tejto zmluvy pripojiť vo vzťahu
ku každej osobe a za ktorú fakturuje objednávateľovi odmenu podľa článku II tejto

zmluvy,
pracovnú
dochádzku,
ktorá
bude
obsahovať:
Meno
a priezvisko
opatrovateľky/opatrovateľa,
dátum výkonu práce pre objednávateľa a odpracovaný čas.
Článok IV
Miesto poskytovania
Miestom poskytovania opatrovateľskej
a Gerium, Pri trati 47, Bratislava.

služby

starostlivosti je Gerium - Smolnícka 3, Bratislava

Článok V
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na 24 mesiacov, alebo do naplnenia limitu
30000,- € bez DPH v závislosti od toho čo nastane skôr.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť:
a) písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu doručenou druhej zmluvnej strane;
výpovedná doba je 3 mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendára mesiaca
nasledujúceho po dni doručenia výpovede,
b) dohodu zmluvných strán v písomnej forme,
c) písomných odstúpením od zmluvy.
4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskytovateľom sa považuje najmä:
a) opakované neposkytnutie potrebnej súčinnosti podľa článku III bod 3.6 tejto
zmluvy,
b) závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti opatrovania
a ošetrovania občanov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany
a hygieny.
.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, údaje, informácie, podklady
a podobne, ktoré si akoukoľvek formou poskytnú v súvislosti s touto zmluvou, sa
považujú za obchodné tajomstvo a strany sú povinné zachovávať vo vzťahu k tretím
osobám mlčanlivosť o všetkých takýchto skutočnostiach. Povinnosť mlčanlivosti
podľa tohto bodu trvá aj po dobu dvoch rokoch od zrušenia zmluvy.
6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami
Obchodného
zákonníka.
7. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu zmluvné strany uskutočniť len po
vzájomnej dohode postupne číslovanými písomnými dodatkami k tejto zmluve.
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky ana znak toho pripojili svoje
podpisy.
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Príloha č. 1

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu opatrovateľskej starostlivosti v GERIUM zariadení sociálnych služieb, a to v oboch jeho organizačných súčastiach: Pri trati 47, 821 06 Bratislava
a Smolnícka 3,821 01 Bratislava.
Opatrovateľská služba - poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
Ciel'ovou skupinou budú občania, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy, pri
starostlivosť o domácnosť a na pomoc pri základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách).
Úlohou opatrovatel'skej
starostlivosti je:
poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a vzhľadom
na svoj sociálny a zdravotný stav si táto osoba nevie zabezpečiť uspokojovanie základných životných potrieb,
a tiež nevie vykonať bez pomoci inej FO základné seba obslužné úkony ako sú:
a) stravovanie a pitný režim,
b) vyprázdňovanie,
c) osobná hygiena,
d) obliekanie a vyzliekanie,
e) zmena polohy, sedenie, státie,
t) pohyb po rovine a schodoch,
g) orientácia v prostredí,
h) dodržiavanie liečebného režimu,
i) a potreba dohľadu.
Cieľom opatrovateľskej starostlivosti pre osobu, rodinu a komunitu je:
a) zachovať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
b) poskytovať
opatrovateľskú
starostlivosť
zameranú
na čo najrýchlejšie
a sebestačnosti,
c) zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie,
d) odovzdávať vedomosti, ktoré sú zamerané na zmenu životného štýlu.

získanie

nezávislosti

Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je:
l.

2.

3.

Poskytovanie opatrovateľskej
starostlivosti obyvateľom GERIUM - v zariadení pre seniorov, Pri trati
47,821 06 Bratislava, GERlUM - zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby, Smolnícka
3, Bratislava.
Zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej starostlivosti minimálne tromi (3) opatrovateľkami, ktoré
splňajú podmienky na výkon povolania v zmysle platnej legislatívy.

K bodu 1

Zariadenie sociálnych služieb GERIUM, môže v súlade so zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
okrem poskytovania
sociálnych služieb poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti podľa zák. č. 576/2004 Z.z.
Ku dňu 31.9.2012 je v zariadení sociálnych
GERIUM Pri trati 47, Bratislava GERI UM, Smolnícka 3, Bratislava
zariadenie opatrovateľskej služby

služieb GERIUM ubytovaných 114 občanov, a to:
zariadenie pre seniorov 50 občanov,
- zariadenie pre seniorov 30 občanov,
34 občanov.

Opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje opatrovateľkami
určenými poskytovateľom sociálnych služieb na
poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti osobe - prijímateľovi sociálnych služieb.
Opatrovateľská
starostlivosť je starostlivosť, ktorú poskytuje opatrovateľka na základe osvedčenia o získanom
vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydaného podľa § 8 ods. I zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1996 Z.z. o zamestnaní a v znení zákona č. 70/1997
Z.z. v znení zákona č. 567/200 I Z.z.
Opatrovateľskú starostlivosť môže poskytovať aj sestra s odbornou spôsobilosťou podľa § 33 zákona č.
578/2004
Z.
z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti
v
rámci
ošetrovateľskej
praxe.
Opatrovatel'ská prax zahŕňa najmä:
a) vyhodnocovanie opatrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
b) výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej
opatrovateľskej starostlivosti,
c) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve
príslušného zdravotníckeho zariadenia, alebo zariadenia sociálnych služieb a spoluprácu s inými fyzickými
osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní opatrovateľskej
starostI ivosti.
Komplexná opatrovateľská
starostlivosť
v GERJUM sa poskytuje občanom s poruchami a chorobami
pohybového systému, s poruchami a chorobami centrálneho nervového systému, s psychickými poruchami a
chorobami, s poruchami zmyslových orgánov,
s poruchami výživy, s poruchami odchodu stolice a moču,
s poruchami termoregulácie, s kožnými zmenami, s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s chorobami dýchacieho
systému, s chorobami krvotvorby, s chorobami tráviaceho systému, s endokrinnými a metabolickými chorobami,
s onkologickými ochoreniami a úrazmi.
Opatrovateľská
•
•
•

starostlivosť má zabezpečiť:

udržiavanie a podporovanie optimálneho sociálneho a zdravotného stavu, uspokojovanie
telesných,
psychických, sociálnych a duchovných potrieb,
komplexnú opatrovateľskú starostlivosť v súlade s etickými princípmi a právami klienta zariadenia
sociálnych služieb,
podporu
klienta a jeho rodiny, do zapájania sa do procesu opatrovania, prevencie komplikácií
a podpory zdravia;

K bodu 2
Zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej starostlivosti opatrovateľkami,
ktoré spÍňajú podmienky na výkon
povolania v zmysle platnej legislatívy:
a) identifikuje potreby opatrovateľskej
starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity a zabezpečuje alebo
vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,
b) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu opatrovateľskej starostlivosti,
c) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby,
d)zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby,
e) poskytuje opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,
f)odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade
potreby,
e) edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o opatrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť,
f)poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe,
rodine alebo komunite,
g)spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
h) podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
ch) podieľa sa na zabezpečení hygieny prostredia vrátane dezinfekcie pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení
používaných pri poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu aj vykonáva,
i) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní opatrovateľskej
starostI ivosti.

•

Požiadavky na opatrovateľky
(pracovníkov poskytovateľov opatrovateľskej
starostlivosti) - musia byť:
•
spôsobilí na právne úkony,
•
odborne spôsobilí,
•
zdravotne spôsobilí,
•
bezúhonní,
•
vyškolení v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou pred požiarmi,
•
v súvislosti s ochranou zdravia a životného prostredia pri práci,
•
musia používať zdravotné a pracovné pomôcky potrebné pri výkone ich činností /odev, obuv, rukavice,
rúšky/,
•
umožnené ďalšie vzdelávanie v oblasti poskytovania opatrovatel'skej starostlivosti, ktoré je významné
pre udržiavanie odbornej spôsobilosti.
Na opatrovateľskom
úseku je poskytovaná nepretržitá opatrovatel'ská
starostlivosť
•
denná zmena - od 06:00 - 18:00 hodiny,
•
nočná zmena - od 18:00 - 06:00 hodiny
Každá opatrovatel'ka má 0,5 hodinovú pracovnú prestávku
•
denná zmena - od 13:00 - 13:30 hodiny,
•
nočná zmena - od 23:30 - 24:00 hodiny.

Pracovná

na odpočinok ajedenie v čase

náplň opatrovateľky

06:00 - 07:30

Odovzdanie služby, ranná toaleta

07:30 - 08.30

Podávanie raňajok, pomoc pri kŕmení

08:30 - 12:00

Kúpanie občanov, sprevádzanie na vyšetrenie, umývanie a dezinfekcia stolíkov;
podávanie desiaty, pomoc pri kŕmení

12:00 - 13:00

Podávanie obeda, pomoc pri kŕmení

13:00 - 13:30

obedňajšia prestávka

13:30 -15:00

Poobedná toaleta,

15:00 - 15:30

podávanie olovrantu, pomoc pri kŕmení

15:30-17:45

Umývanie riadu, rozdel'ovanie prádla,

17.45 - 18:00

Odovzdávanie

18.00 - 19.30

Podávanie večere, kŕmenie

19.30-22.00

Večerná toaleta, podávanie II. večere pre diabetikov

22.00 - 24.00

Dezinfekcia, príprava bielizne a pomôcok na rannú toaletu

služby

24.00 - 00.30

Prestávka

00.30 - 6.00

Kontrola občanov, upratovacie práce podl'a harmonogramu,
písanie hlásenia a odovzdanie služby

