Dodatok č. 9
k Zmluve o určenívýučbovéhozdravotníckeho zariadenia
ktoqým sa dopíňa v zmysle § 8 ods. 2 a nasledujúcich zákonaě.6112015

Z. z. o odbornom vzde!ávaní

aozmene a doplnení niektoných zákonov vznení neskorších predpisov a § 17 ods. l vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR č. 8412016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúceznaky jednotlivých

zdravotníckych zariadení ,,Zmluva o zriadení výučbovéhozdravotníckeho zariadenia v znení Dodatkov
č. 1 - 8 v zmysle ustanovenia § 5I zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
platných právnych predpisov", uzatvorenej dňa 01.09,2005 v tomto znení:
Účastníci dohody (zmluvné strany):
obchodné

Sídlo:

meno:

Štatutámy orgán:

Zriadený:

Osoba oprávnená vo

veciach

ICO:
DIČ:

CENTRUM SocIÁLNYcH SLUŽIEB HARMÓNIa
Ul. Republiky č,22,010 0l Žilina
Mgr. Katarína Veselovská - riaditel'ka

Zriad'ovacou listinou č. 37112002 zo dňa l.'I .2002 a Dodatku č. l
k zriad'ovacej listine zo dňa l .6.2010

zmluvných: Mgr.

Katarína Veselovská
00647748
2020689319

-

riadite|'ka

Bankovéspojenie: ŠtátnapokladnicaBratislava

IBAN:
E-mail:
http:

SK048l80000000485644
ddzarep.veselovska@vuczilina.sk
www.cssharmonia.sk

(ďalej len,,výučbové zariadenie")
a

obchodné

Sídlo:

sídlo:

orgán:
Zriadený:

Štatutárny

Osoba oprávnená vo

veciach

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA Šxol,q.

Hlboká cesta23,0l0 0l Žilina
Mgr. Daniela Peclerová, riaditel'ka školy
Zriad'ovacou listinou é.2002l340-SP zo dňa

|.7

.2002

zmluvných: Mgr.

Bankové spojenie:
Císlo účtu:

E-mail:
Tel.:
Http:

Daniela Peclerová, riaditel'ka školy
0060706l
2020699560
Štátnapokladnica
SK87 8l80 0000 0070 0048 0755'
sekretariat@szszilina.sk
04l 1700357l
www.szshlbokaza.edu.sk

(d'alej len ,,vzdelávacia

inštitúcia").'

ICO:
DIČ:

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s čl. V. bod 4 a VII. bod 5, a 6. Zmluvy a zmluvné strany
sa dohodli, že sa dopÍňa čast'Prílohač. 1 o Časový harmonogram praktického vyučovania prl
školský rok2022l2023,
Ostatné ustanoveniaZmluvy vrátane jej dodatkov
zostávajú v platnom póvodnom znení.

č.l - 8, ktoré nie

sú upravené Dodatkom č.9,

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdržíjeden
rovnopis.
I12

Zm|uva nadobúda platnost' a účinnosťdňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými
stranami.

Zmluvné strany po prečítanítextu Dodatku ě. 9 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli
aŽehouzatvárajúnazák|ade slobodnej avážnej vóle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie
svoje podpisy.

v žiline .. /.€.;?.{.,..k.*
Centrum sociálnych služieb

rranruróŇra

Bepubliky 1045122,0100,1

Slredna:.dravotnÍ;ka Škola

_/
žllna

01 0 0 1_ ž itin

""'7"""""

.../..................

Veselovská
zariadenia

M§r. Katarína
riaditelka

Mgr. Daniela Peclerová
riaditel'ka školy

Príloha č. l:

-

a

Časový harmonogram praktického vyučovania pre školský rok2022t23

2l2

žltt NsrcÝ

stredná zdravotnícka škola

samosprávny kraj

Hlboká cesta 23

zriaďovatel

010

01 Žilina

Centrum sociálnych služieb
Harmónia
Ul. Republiky 22
010 01 Žilina

váš list číslo/zodňa

Naše číslo
tC/-"r7tzc - t

Vybavuje
PhDr. Tudíková

žilina
26.08.2022

VEC:
žiadost'o nodnis dodatku k zmluve
Stredná zdravotnícka škola, Žitinasi Vas dovol'uje poŽiadať o akceptáciu apodpis Dodatku
č.9 k Zmluve, ktorú má Centrum sociálnych služieb Harmónia so Strednou zdravotníckou
školou, Žilinapodpísanú na dobu neurčitú.
Dóvodom na vypracovanie Dodatku č.9 je aktualizácia časovéhoharmonogramu praktického
vyrrčovania odboru praktická sestra pre školský rok2022l2023.
Návrh Dodatku č. 9 zasielame v 2 vyhotoveniach. Po ich podpise si Vás dovoťujeme požiadať
o spátné zaslaniejedného vyhotovenia na adresu školy.

Ďakujem za spoluprácu a ostávam s pozdravom.

stredná zdravotttrcka škola
l-ilD0ka cesta 23
_ 0
01^ Zilina

u,l

Mgr. Daniela Peclerová
riaditel'ka školy

telefón

04|l7244l58

IČo

0060706l

e-mail
sekretariat@szszilina.sk

internet

www.szshlbokaza,edupage.org

Príloha č. 1

Časový harmonogram praktického vyučovania pre šk. rok2O22|2023
Zariadenie sociá!nych služieb: Centrum sociálnych služ!eb Harmónia, Ul. Republiky č.22, Žitina

škola: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, O1O 01 Žilina
Odbor: praktická sestra
Ročník:tretí

Trieda: lll.D

Odborná klinická prax: predmet - ošetrovatel'ská starostlivosť
Prv,ý pol rok: 05.09. 202 2 -3L.07.2O23

Druhý polrok:01.02. 2023 - 30.6.2023
Dni praxe: utorok, streda
Čas praxe:

7:00-

12:45 hod. (30 minút prestávka vrátane)

Súvis!á odborná prax: 02.06 .-29,06.2023
každý pracovný deň 7:00

-

L2:45 hod (30 minút prestávka vrátane)

Počet žlakov v jeden deň praxe: max. 6

ldentifikačný zoznam pedagogických zamestnancov vzdelávacej inštitúcie:
1.

PhDr.

Vanková

Beáta

2.

PhDr.

Majerníková

Dagmar

3.

Mgr. lng.

Mestická

Lenka

4.

Mgr.

Jamnická

5.

PhDr.

Kováčová

Miroslava

6.

Mgr,

Švajdová

lVeta

7.

M8r.

Mičiaková

Mariana

l

Iubomíra

