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RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 
 

medzi 

 

Stredná odborná škola hotelová 
so sídlom Horný Smokovec 26, 062 01  Vysoké Tatry  
zapísaná  v registri organizácii ŠU SR – 331 prísp. organizácia, zriadená dňa 1.7.200/OŠaTK-2002/4-10 

IČO: 00893552 
DIČ: 2021357998 
IČ DPH: SK2021357998 
Zastúpený/konajúci: PeadDr. Pavol Hudáček, riaditeľ školy  
(ďalej len „Škola“) 

 

a 

 

Mores Resort, a. s. 

so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka. č.: 6213/B 

IČO: 46 830 995 

DIČ: 2023620742 

IČ DPH: SK2023620742 

konajúca: Ing. Zuzana Semanová, predseda predstavenstva 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(Škola a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo samostatne „Zmluvná strana“) 

 

Zmluvné strany sa podľa § 269 ods. 2 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a v súlade so 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odbornom vzdelávaní“) 

dohodli na uzatvorení tejto Dohody o zabezpečení odbornej praxe študentov (ďalej len „Zmluva“). 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Škola za účelom získania odborných vedomostí svojich Študentov v rámci 

stredoškolského štúdia v odbore 6323 K hotelová akadémia pridelí Poskytovateľovi študentov, ktorých 

menný zoznam tvorí prílohu k tejto.Zmluve.(ďalej.len.„Študenti“). 

2. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečovaní praktického 

vyučovania Študentov podľa Zákona o odbornom vzdelávaní. Praktické vyučovanie sa vykonáva formou 

odbornej praxe podľa § 4 ods. 3  Zákona o odbornom vzdelávaní. 

3. Odbornú prax Študentov sú Zmluvné strany povinné zabezpečovať podľa platných učebných osnov študijného 

odboru [6444 H čašník – servírka], a odboru [6445 H kuchár]. 

4. Miestom výkonu odbornej praxe je Hotel Lomnica, Tatranská Lomnica 92, 059 60 Vysoké Tatry (ďalej len 

„Hotel“) prevádzkovaný Poskytovateľom. 

5. Odbornú prax bude Poskytovateľ poskytovať podľa časového harmonogramu praktického vyučovania 

v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania  v stredných školách.  

6. Pri odbornej praxi Študentov je vyučovacou jednotkou 1 (jeden) vyučovací deň, ktorý u Študentov 4. 

(štvrtého) a 5. (piateho) ročníka trvá najviac 7 (sedem) vyučovacích hodín a Študentov 3. (tretieho) ročníka 

trvá najviac 6 (šesť) vyučovacích hodín. Vyučovacou hodinou sa rozumie čas v trvaní  60 (šesťdesiat) minút. 

Prestávky počas vyučovania sú rovnaké ako u zamestnancov Poskytovateľa.  
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7. Začiatok odbornej praxe je najskôr o 7:00 hodine a jej ukončenie najneskôr o 22:00 hodine. 

8. Výkon odbornej praxe Študentov v zmysle tejto Dohody začína dňa 01.09.2021 a končí dňa 31.08.2022. 

Jednotlivé obdobia poskytovania odbornej praxi budú Zmluvnými stranami dohodnuté v prílohe tejto Zmluvy. 

 

Článok II 

Inštruktor a MOV 

1. Študenti budú vykonávať odbornú prax pod dozorom inštruktorov, ktorých zabezpečí Poskytovateľ 

(ďalej len „Inštruktori“) a majstrov odbornej výchovy, ktorých zabezpečí Škola (ďalej len „MOV“). Osoby 

Inštruktorov a MOV sú si Zmluvné strany povinné oznámiť najneskôr 1 (jeden) týždeň pre začatím odbornej 

praxe.  

2. MOV: 

a) zodpovedá za Študentov a za plnenie učebných osnov, 

b) vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť, 

c) koordinuje odbornú prax v Hoteli s teoretickým vyučovaním Študentov, 

d) klasifikuje prospech Študentov. 

3. Inštruktor: 

a) preberá zodpovednosť za Študentov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) 

a požiarnej ochrany, 

b) poučí Študentov o štandardoch HACCP a osobitných hygienických pravidlách či zvyklostiach 

Poskytovateľa, pričom o tomto poučení bude vyhotovený záznam s podpismi Študentov,  

c) poučí Študentov o základných zásadách a pravidlách fungovania Hotela, o podmienkach ubytovacieho 

poriadku, stravovania, ako aj o podmienkach dodržiavania osobitného režimu odbornej praxe, pričom 

o tomto poučení bude vyhotovený záznam s podpismi Študentov, 

d) riadi činnosť Študentov,  

e) poskytuje MOV, resp. Škole informácie o  činnosti, ktorú Študenti počas odbornej praxe vykonávali a o 

správaní Študentov, 

f) poskytuje Študentom podklady na plnenie úloh, 

g) spracováva a poskytuje MOV podklad pre klasifikáciu prospechu Študentov. 

 

Článok III 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

A) Práva a povinnosti Poskytovateľa: 

1. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Študentov pred začiatkom výuky so svojim  platným pracovným 

poriadkom, s predpismi o BOZP a požiarnej ochrane a o ich právach a povinnostiach v súvislosti so 

spracúvaním osobných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES, a niektorými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Predpisy na ochranu OÚ“). 

2. Poskytovateľ je povinný viesť dochádzku Študentov. 

3. Poskytovateľ je povinný umožniť Študentom Školy vstup do Hotela, kde bude ich odborná prax 

prebiehať. 

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre Študentov bezplatnú stravu a pitný režim. 

5. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre Študentov primerané hygienické podmienky. 

6. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Študentov, a na základe požiadavky Školy aj Školu, o príslušných 

interných predpisoch Poskytovateľa a Hotela, kde bude odborná prax prebiehať. 
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7. Poskytovateľ je povinný oznámiť Škole akékoľvek porušenie disciplíny Študenta s doložením prípadných 

podkladov a uvedením skutočností preukazujúcich porušenie disciplíny, prípadné porušenie disciplíny 

bude riešiť Škola. 

8. V prípade, že Študent nebude dodržiavať povinnosti podľa tejto Dohody alebo sa nebude riadiť pokynmi 

Inštruktora pri plnení pracovných úloh vyplývajúcich z výkonu praxe Študenta, je Poskytovateľ 

oprávnený ukončiť poskytovania odbornej praxe voči tomuto Študentovi. 

9. Poskytovateľ je oprávnený v celom rozsahu alebo len čiastočne, požadovanú odbornú prax Študentov 

Školy odmietnuť, a to predovšetkým z dôvodu svojej pracovnej vyťaženosti, nedostatočnej kapacity 

priestorov Hotela alebo z iných prevádzkových dôvodov. 

10. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť alebo pozastaviť vykonávanie odbornej praxe, ak u neho nastanú 

nepredvídateľné okolnosti, o ktorých v čase súhlasu s odbornou praxou nevedel, a/alebo ktoré 

neumožňujú vykonávanie odbornej praxe, o čom je povinný informovať Školu bez zbytočného zdržania. 

B) Práva a povinnosti Študentov: 

1. Študenti sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na všetky činnosti, 

ktoré budú v rámci odbornej praxe uskutočňovať. 

2. Študenti sú povinní dodržiavať interné predpisy Poskytovateľa. 

3. Študenti sú povinní dodržiavať pokyny Inštruktora, MOV a ostatných pracovníkov Poskytovateľa. 

4. Študenti sú povinní vykonávať činnosti odbornej praxe výlučne pod dohľadom Inštruktora, MOV alebo 

poverených pracovníkov Poskytovateľa. 

5. Študenti sú povinní zachovávať obchodné tajomstvo Poskytovateľa, mlčanlivosť o dôverných a 

chránených informáciách a o osobných údajoch dotknutých osôb, s ktorými sa počas praktického 

vyučovania oboznámili podľa Predpisov na ochranu OÚ, a to aj po skončení tejto Zmluvy. 

C) Práva a povinnosti Školy: 

1. Škola je povinná pripraviť odbornú prax Študentov po obsahovej stránke. 

2. Škola je povinná zabezpečiť počas odbornej praxe potrebný počet MOV. 

3. Škola je povinná poskytovať Študentom počas odbornej praxe osobné ochranné pracovné prostriedky, 

vrátane oblečenia, v prípade, ak si ich nezabezpečili Študenti sami alebo ich nezabezpečil Poskytovateľ. 

4. Škola je povinná zabezpečiť prítomnosť Študentov v Hoteli v čase a počte dohodnutom v tejto Zmluve. 

5. Škola je povinná zabezpečiť dodržiavanie povinností Študentov podľa tejto Zmluvy. 

6. Škola je povinná poučiť Študentov o podmienkach výkonu praktického vyučovania u Poskytovateľa 

v Hoteli. 

7. Škola je povinná pravidelne informovať Poskytovateľa všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s 

výchovno-vzdelávacím procesom Študentov. 

8. Škola je povinná bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých prekážkach Študentov v účasti na 

praktickom vyučovaní a ďalších skutočnostiach týkajúcich sa realizácie tejto Zmluvy. 

 

Článok IV 

Hmotné a finančné zabezpečenie odbornej praxe 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečenie vykonania odbornej praxe bude Poskytovateľ poskytovať Škole 

Finančné prostriedky vo výške 200,-Eur (dvesto eur) mesačne, a to na základe faktúr vstavených Školou po 

skončení mesiaca, za ktorý sa finančné prostriedky poskytujú. Faktúry sú splatné bezhotovostný prevodom 

na bankový účet Školy uvedený v príslušnej faktúre, a to do 14(štrnástich) dní odo dňa ich vystavenia. 

2. Zmluvné strany si vzájomné potvrdzujú, že tieto prostriedky budú poskytnuté na vykonanie odbornej praxe 

Študentmi v rozsahu 220( dvestodvadsať) hodín mesačne.  
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Článok V 

Trvanie a skončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie trvania odbornej praxe podľa Čl. I ods. 8 tejto Zmluvy. 

2. Pred uplynutím doby výkonu odbornej praxe Študenta v zmysle ust. ods. 1 tohto článku výkon praxe Študenta 

končí aj na základe:  

a) písomnej dohody Školy a Poskytovateľa, 

b) písomnej výpovede ktorejkoľvek Zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu, resp. bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede 

druhej Zmluvnej strane, 

c) jednostranným ukončením zo strany Poskytovateľa v prípade, ak Študenti, resp. Škola, porušujú 

podmienky vymedzené touto Zmluvou alebo v prípadoch podľa Čl. V ods. 9 a 11 tejto Zmluvy,  v týchto 

prípadoch účinky jednostranného ukončenia výkonu praxe nastávajú dňom jeho doručenia druhej 

Zmluvnej strane. 

 

Článok VI 

Zodpovednosť za škodu 

1. Tento článok Zmluvy upravuje postup, ktorým Škola a Poskytovateľ riešia následky prípadnej škody, 

vzniknutej pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s realizáciou odbornej praxe. 

2. Pri úprave občianskoprávnej zodpovednosti vychádzajú Škola a Poskytovateľ z predpokladu solidarity (§ 438 

Občianskeho zákonníka), ktorá je daná ich spoluprácou v rámci odbornej praxe. 

3. Zodpovednosť Zmluvných strán vzniká predovšetkým z právnych vzťahov: 

a) voči sebe navzájom - podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka; 

b) voči vlastným zamestnancom - podľa Zákonníka práce. 

4. Za škodu spôsobenú na majetku Zmluvnej strany zodpovedá porušujúca Zmluvná strana podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a subsidiárne podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak ju 

spôsobila konkrétna fyzická osoba v právnom vzťahu k zodpovednej Zmluvnej strane. Regresné nároky voči 

škodcovi si uplatní zodpovedný subjekt následne  po uspokojení nárokov poškodeného. 

5. Škodu spôsobenú fyzickým osobám na veciach odložených alebo škodu na zdraví  uspokojí poškodenej osobe 

Poskytovateľ (Študentom Škola) a následne si uplatní regresný nárok voči spoluzodpovednej Zmluvnej stane. 

Ak mieru účasti nemožno objektívne posúdiť (zistiť), podieľajú sa na jej náhrade dotknuté Zmluvné strany 

rovným dielom. 

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán zo zodpovednosti za vznik prípadnej škody, ktoré nie sú Zmluvnými 

stranami upravené v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu možno meniť pod sankciou neplatnosti len po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou dodatku 

podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie bude 

uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou alebo kuriérom, emailom, príp. inou dohodnutou 

formou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú oznámenú adresu. V prípade 

neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky, sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude 

považovať za deň riadneho doručenia. Korešpondencia zaslaná emailom sa považuje za doručenú najbližší 

nasledujúci pracovný deň. 
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3. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako aj vzťahy v tejto Zmluve bližšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o odbornom vzdelávaní, príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nemá za 

to následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť ďalších ustanovení Zmluvy, ak je možné takéto 

neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie oddeliť od zvyšku Zmluvy. V takomto prípade sa 

Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne formou dodatku alebo novej zmluvy nahradiť takéto neplatné, 

neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným 

neplatným, neúčinným či nevymáhateľným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy. Do 

času uzatvorenia dodatku platia príslušné zákonné ustanovenia svojim účelom a zmyslom čo najbližšie 

neplatnému či neúčinnému ustanoveniu. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o podmienkach spolupráce podľa tejto Zmluvy, ako aj o 

všetkých skutočnostiach týkajúcich sa druhej Zmluvnej strany (najmä, nie však výlučne obchodnej povahy), 

ktoré im boli sprístupnené počas trvania tejto Zmluvy, alebo ktoré sa im stali iným spôsobom známe. 

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení tejto Zmluvy bez časového obmedzenia. 

6. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné spravodlivo požadovať, 

aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z tejto Zmluvy a v 

súvislosti s ňou zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, zmierom,  a až následne bude 

riešený pred príslušným súdom Slovenskej republiky. 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že druhá Zmluvná strana bude spracovávať osobné údaje fyzických osôb 

spolupracujúcich pri realizácii tejto Zmluvy na podklade tejto Zmluvy (bez osobitného súhlasu daných 

osôb),a zaväzujú sa uskutočňovať spracúvanie osobných údajov v súlade s Predpismi na ochranu OÚ.  

8. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch)rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá Zmluvná strana 

dostane po 1 (jednom) rovnopise. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a  predstavuje ich skutočnú a 

slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v Zmluve Zmluvné strany považujú za 

určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho 

súhlasu s obsahom Zmluvy túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. 

 

V Hornom Smokovci dňa 01.09.2021 

 

Škola: 

 V Tatranskej Lomnici dňa 01.09.2021 

 

Poskytovateľ: 

Stredná odborná škola hotelová 

PeadDr. Pavol Hudáček, 
riaditeľ školy 

 Mores Resort, a. s. 

Ing. Zuzana Semanová,  

predseda predstavenstva 
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Zoznam študentov 

Meno, priezvisko Trvale bytom Dátum narodenia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


