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P r í l o h a. / B 1 

(k zmluve o opatrovatelskej sluzbe) 

Doplňujúci zoznam povinností 

A. Opatrovateľská  služba musí zverenej osobe na vyžiadanie poskytnúť 

informácie o všetkých podstatných náležitostiach uzavretia zmluvy, 

najmä o možných a prípustných službách osobnej starostlivosti. 

 

B. Opatrovateľská služba sa pri vybavovaní záležitostí za zverenú osobu zaväzuje 

držať zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. 

  

C. Opatrovatelia majú povinnosť spolupracovať s ostatnými osobami, ktoré  

sa podieľajú na starostlivosti a zariadeniami v prospech prijímateľa starostlivosti. 

  

D. Opatrovateľská služba musí pri výkone svojej činnosti dbať na dobro osôb,  

o ktoré sa stará, a nezneužívať svoje profesné postavenie k osobnému zisku, 

napríklad nevyžiadaným sprostredkovaním alebo nevyžiadaným uzatváraním 

transakcií. Najmä sa opatrovateľskej službe zakazuje prijímať služby bez ekvivalen- 

tného protiplnenia. 

 

E. Opatrovateľská služba je povinná postupovať podľa obecných zásad pre každodenné činnosti 

i núdzové situácie. 

F. Opatrovateľská služba má pri výbere zástupcu dohliadnuť na to, aby bola zastupujúca služba 

spoľahlivá, dôveryhodná a profesne vhodná. 

G. Opatrovateľská služba musí vykonávať svoju prácu svedomito so starostlivosťou 

riadneho opatrovateľa. Zaväzuje sa zdržať sa akéhokoľvek neetického správania. 

 

H. Neetické správanie v obchodnom styku so zadávateľmi alebo so zverenou osobou je také správanie, 

ktoré môže poškodiť imidž profesie, alebo jej záujmy a práva na ochranu osobnosti, vrátane 

ekonomických záujmov zverených osôb. Profesionálne pochybenie nastáva najmä vtedy, keď 

opatrovateľská služba 

1. neponúka svoje služby podľa skutočnosti, alebo 

2. vykonáva služby bez zodpovedajúceho poverenia, alebo 

3. prijíma platby, bez toho, aby k tomu bola oprávnená, alebo 

4. si ponecháva zverené predmety, alebo 

5. dáva doporučenie nevhodným osobám pre výkon služby.  

 

 

I. Opatrovateľská služba musí sama odvádzať príspevky na sociálne poistenie a sama sa informovať 

o ich výške a ich prípadnom dopočte. Poznámka:  Ich konečná čiastka je stanovená až spätne! Preto 

je treba tvoriť si včas rezervy! 

 

 

J. Prevádzkové prostriedky musí poskytnúť opatrovateľská služba. 

 

 

K. Lekárske a ošetrovateľské činnosti nariadené odsúhlasením prílohy ./B2 alebo porovnateľného 

nariadenia musia byť opatrovateľskou službou vykonávané iba v konkrétnych prípadoch, pokiaľ  

1. je k dispozícii súhlas zverenej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo preventívneho 

zmocnenca (kompletne vyplnená a podpísaná príloha ./B2 môže plniť túto úlohu). 

2. bola opatrovateľská služba v dostatočnom rozsahu poučená a inštruovaná lekárskym personálom, 
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3. je opatrovateľská služba (alebo jej zamestnanci) kontinuálne alebo aspoň pravidelne každý deň 

alebo aspoň niekoľko krát za týždeň prítomná po dlhšiu dobu v domácnosti zverenej osoby, 

pričom v tejto súkromnej domácnosti sú v starostlivosti nanajvýš tri osoby, ktoré k sebe spája 

príbuzenská väzba.  

Vo výnimočných prípadoch musia byť tieto činnosti vykonávané iba na základe ústneho nariadenia zo 

strany zdravotníckeho personálu, pričom bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín, nasleduje aj 

písomná dokumentácia. V prípade odvolania nariadenia musí opatrovateľská služba príslušné činnosti 

bezodkladne zanechať. 

L. Realizovanie  v nariadených lekárskych a opatrovateľských činností v prílohe./B2 je dostatočne 

a pravidelne dokumentované. Dokumentáciu je treba na vyžiadanie sprístupniť zdravotníckemu 

personálu. Osobám, ktoré nariadenia vydávajú, je treba bezodkladne povedať všetky skutočnosti, 

ktoré môžu mať s ohľadom na nariadenie význam, ako je najmä zmena zdravotného stavu zverenej 

osoby, alebo prerušenie opatrovateľskej činnosti. 

 

M. Opatrovateľská služba je zaviazaná k  

     mlčanlivosti, týkajúcej sa všetkých záležitostí, ktoré jej boli zverené pri výkone činností. Táto 

povinnosť mlčanlivosti neplatí, pokiaľ zverená osoba alebo jej právny zástupca vyslovene túto 

povinnosť odvolal. Vzhľadom k zákonným požiadavkám môže byť v správnych a súdnych konaniach 

uplatnené právo na odmietnutie výpovedi. 

  

Názov opatrovateľskej služby:......................................................................................... 

Adresa opatrovateľskej služby:........................................................................................ 

Prílohu beriem na vedomie, Podpis:........................................................... 
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Priloha . /B2 
(K zmluve o opatrovatelskej sluzbe) 

1.   Osobné údaje zverenej osoby 

Meno: 

Dátum narodenia: 

Telefónne číslo: 

2. Osobné údaje zmluvného partnera 

2.1. Zadávateľ 

        Zverená osoba 

        Zastúpenie v mene zverenej osoby 

        (napr. advokát, právne zastúpenie, preventívny zmocnenec, atď.) 

        Iná osoba v prospech zverenej osoby (napr. príbuzný, osoba blízka) 

Meno: 

Adresa: 

Telefónne číslo: 

Fax: 

2.2.  Dodávateľ (opatrovateľská spoločnosť) 

Meno /spoločnosť: 

Adresa/ sídlo: 

Fax: 

3. Tieto činnosti musia byť dohodnuté: 

3.1.     podpora pri perorálnom príjme potravy a tekutín  a užívaní liekov, 

 3.2.    pomoc pri starostlivosti o telo 

3.3.     pomoc pri obliekaní a vyzliekaní 

3.4.     pomoc pri použití toalety či toaletnej stoličky a pomoc pri výmene 

           inkontinenčných produktov 

3.5.     pomoc pri vstávaní, líhaní, sedaní a chôdzi 

 3.6.    podávaní liekov 

 3.7.    nasadzovaní obväzov a bandáží 

 3.8.    podávaní podkožných injekcií inzulínu a subkultánnych injekcií liekov 

            na riedenie krvi 

3.9.      odbery krvi z kapiláry pre stanovenie hladiny cukru v krvi pomocou  

             testovacieho prúžku 
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3.10.     jednoduché ohrievacie a svetelné aplikácie 

3.11.     ďalšie jednotlivé opatrovateľské alebo lekárske činnosti, pokiaľ sú s vyššie 

              uvedenými činnosťami porovnateľné stupňom obtiažnosti a vykazujú 

              porovnateľné nároky na nutnú starostlivosť. V prípade týchto ďalších 

              jednotlivých opatrovateľských alebo lekárskych činností sa jedná o : 

 

              Celkom bolo (v bode 3.)  zaškrtnutých __________________činností. 

 

4. Nasledujúce otázky musí so súhlasom oboch zmluvných strán objasniť  

     a vyplniť lekársky personál /lekár 

4.1. Osobné údaje zdravotníckeho personálu 

  Meno člena zdravotníckeho personálu:   

  Dátum narodenia: 

5. Prenesenie jednoduchých ošetrovateľských činností (§3b odst.2 GuKG) 

    na opatrovateľskú službu: 

     U nasledujúcich činností nastali z lekárskeho hľadiska okolnosti, na základe ktorých je pre ich výkon 

opatrovateľskou službou treba lekarskeho povolenia:   

K 3. 1.   podpora pri perorálnom príjme potravy a tekutín a užívaní liekov 
              áno 
K 3. 2.    pomoc pri osobnej starostlivosti 
               áno 
K 3. 3.    pomoc pri obliekaní a vyzliekaní 
               áno 
K 3. 4.    pomoc pri  použití toalety alebo toaletnej stoličky a pomoc pri výmene                        
               inkontinenčných produktov 
               áno 
K 3. 5.    pomoc pri vstávaní, líhaní, sadaní a chôdzi 
               Áno 
 
       Celkom bolo zaškrtnutých ___________________činností. 

 

5.1   Z bodu 5 vplývajú nasledujúce potrebné nariadenia: 

5.2.  Nariaďuje sa prevedenie nasledujúcich opatrovateľských opatrení (§ 14 odst.2  

         Z 4 GuKG): 

 

5.3.   Doba trvania vyššie uvedených nariadení: 

          obmedzená do /vrátane/ ____________________________ 
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          bez časového obmedzenia 

   UPOZORNENIE:  Toto nariadenie stráca platnosť pri ukončení zmluvného vzťahu! 

                                   Nariadenie môže byť kedykoľvek písomne odvolané, pokiaľ je písomne,  

                                   najneskôr však do 24 hodín. 

6. Prenesenie činností na základe lekárskeho nariadenia na opatrovateľskú     

    Službu (§ 15 odst.7 GuKG, § 50b) 

K 3.6.   podávanie liekov 

K 3.7.  nasadzovanie obväzov a bandáží 

K 3.8.  podávanie podkožných injekcií inzulínu a subkultánnych injekcií liekov 

           na riedenie krvi 

K 3.9. odbery krvi z kapiláry pre stanovenie hladiny cukru v krvi pomocou 

           testovacieho prúžku 

K 3.10. jednoduché ohrievacie a svetelné aplikácie 

K 3.11. ďalšie jednotlivé lekárske činnosti, pokiaľ sú s vyššie uvedenými činnosťami 

           porovnateľné stupňom obtiažnosti a vykazujú porovnateľné nároky na nutnú 

           starostlivosť. V prípade týchto ďalších jednotlivých lekárskych činností sa jedná o: 

    

          Celkom bolo v bode 6 zaškrtnutých ______________________činností. 

     Upozornenie: V rámci spoluzodpovednej oblasti činností sú príslušníci zdravotníckeho 

                              Personálu oprávnení na základe lekára/ 

6.1. Z bodu 6 vyplývajú nasledovné potrebné nariadenia: 

 

6.2. Doba trvania nariadenia podľa bodu 6: 

        obmedzená do (vrátane): 

        bez časového obmedzenia 

7. Doklad o spôsobilosti opatrovateľskej služby 

Potvrdzuje sa, že opatrovateľská služba 

  -    disponuje všetkými schopnosťami, ktoré sú potrebné pre výkon jednoduchých , 
        alebo v prípade  

- bola zdravotníckym alebo medicinskym personálom v dostatočnom rozsahu poučená o konkrétnom 

postupe pri prevádzaní jednoduchých, alebo v prípade príslušného lekárskeho nariadenia na 

opatrovatelsku sluzbu 



 

Ani napriek starostlivému spracovaniu a prekladu nemožno vylúčiť chyby v obsahu. Akákoľvek zodpovednosť J&O 
Sozialservice GmbH  je preto vylúčená. 

Seite 6 von 6 
 

8. Dohoda na činnostiach a potvrdenia o nariadeniach: 

  8.1. odborný zdravotnícky personál prehlasuje, že vyššie uvedené vysvetlenia, vydané 

          nariadenia, pokyny a návody vykonal starostlivo. 

 

Podpis: ______________________________ 

  (odborný lekársky personál) 

 

 UPOZORNENIE: Opatrovateľská služba má možnosť odmietnuť prevzatie  

                                       opatrovateľských alebo lekárskych činností/služieb   

 

Podpis: __________________________ 

(opatrovateľská služba) 

 

Podpis: __________________________   

(zverená osoba/zástupca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


