
ZMLIJVA č. 2ĺ2020 o realizálcĺi odboľného výcviku
žiakov Stľednej odboľnej školy hotelovej,

Hoľný Smokovec26, 062 01 Vysoké Tatľy

a) Identĺfikačné rĺdaje SoŠ hotelová v Hoľnom Smokovci :

Názov : Stľedná odboľná škola hotelová
Hoľný Smokovęc 26
0620I Vysoké Tatľy
8935s2
2021357998

ĺČo :

DIČ :
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bľatislava

Zastípené
IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 5380
PaedDľ' Pavol Hudáček, riaditel'SoŠ hotelová

a
b) Identifikačné rĺdaje organizácie :

Názov organizćrcie : HREBIENOK RESORT, s.ľ.o'
Paľtizánska 677lI7

lČo : ľäľ'ţlľľo'"o
DIČ : 2022442015
BankďIBAN: SK70 7500 oooo oo4o 2835 4L75

Zastupenâ: Mgr.ZuzanaTökölyováriaditel'HREBIENOKRESoRTs.ľ.o.

uzatvwajű túto zmluvu o realizâcii pľaktického vyučovania' ťoľmou odborného výcviku (ďalej
len oV), žiakov Stľednej odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec 26, Vysoké ľatľy (ľĺ.j
len SoŠ hotelová) a to v súlad.. $ 4, bođom 2,zaí<.onač,."6112015 Z. z.o odboľnom vzđe.ttvani
a pľípľave a o Zmene a doplnení niektorých ztlkonov v uvedených pľiestoľo ch organizërcie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

HREBIENOK RESORT, Starý Smokovec 181 00, 062 01 Vysoké Tatry

d) Foľma pľaktického vyučovanĺa
Pľaktické vyučovanie Žiaka sa vykonáva foľmou odborného výcviku, vykonávaním cvičnej
prtrce, a to nácvikom zhotovovania výľobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním
pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, pľe skupinu žiakovvo všetkých 

'oe"ĺtou 
śoš

hotelovej, učebných a študijných odborov kuchár a čašník - seľvíľka, hotelová akadémia,
v priestoľoch organizttcie na uľčených pracoviskách.

e) časový haľmonogľam pľaktického vyučovania
odboľný výcvik sa bude uskutoěňovat' skupinovou foľmou v jednotlivých dňoch v ľozsahu 6
hodín pre 1' a2. ročnik, 7 hodín pre 3. a 4. ľoěník t. j. celkoň 30 l 3š hodín ýžderne.Za organizovanie a vedenie odborného výcviku počas vyučovacieho dňa v pľiestoroch
organizâcie sú zodpoveđní inštľuktoľi a dohľad vykonáva majster oV SoŠ noi.loua.
odborný výcvik sa nevykonáva v čase školou orţanizovaných podujatí, exkuľziĺ a akcii,ktoľé
sú v súlade s plánom pľáce SoŠ hotelová a konztiltácií, ktoié sđ v sulade s tematickým plánom
pre daný ľočník.



ţ Deň zač,atia a deň ukončenia pľaktického vyučovania
V školskom roku sa odborný výcvik zač,ina 01 .09. a končí 3 1.08

g) Počet žiakov , ktorí sa zúčastnĺa na praktickom vyučovaní
Počet Žiakov, ktorí budú vykonávat'odborný výcvik :

odboľ kucháľ : .........'''.........
odboľ čašník, seľvíľka : ......,
odboľ hotelova akadémia : .,

h) Počet majstľov odbornej výchovy podl'a $ 8, odseku 3o b, zákona č.. 61l20t5
Počet inštľuktorov : uvedené v pľílohe, ktorá je súčasťou dohody na aktuálny šk' ľok
Počet majstrov odbornej výchovy : dohl'ad 1 MoV

i) Počet majstľov odboľnej výchovy podl'a Ş 8, odseku 4, zâkona č,. 6112015
Počet majstľov odbornej výchoły : 0

j) Spôsob účasti inštľuktoľa na hodnoteníźial<a
Bez inštruktorov.

k) Hmotné zabezpeč'enie žiaka
- SoS hotelová zabezpeěi vhodné pracovné oblečenie pre žiakov
- organízćlcia zabezpečí možnosť stravovania Žiakov
' organizźlcia zabezpečí pre žiakov šatne na pľezliekanie a hygienu.

l) Finančné zabezpečenie žiaka
Nadväzne na to, že žiaci vykonávajú cvičné prâce ato nácvikom zhotovovania výrobkov,
poskytovania sluŽieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, sa
Íinaněné zabezpeč,enie žiaka nepo skytuj e.

m) Opatľenia na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pľĺ pľaktickom vyučovaní
- školenie BoZ poveľeným zamestnancom organizźrcie ,- školenie BoZ majstrom odboľnej výchovy,

n) Spôsob ukončenia zmluvného vzt,ahu
Zmluva sauzatvâra na dobu neuľčitú. Zmluvné stľany môžu vypovedat'zmluvu vzájomnou
dohodou, alebo písomnou výpoveďou s výpoveđnou lehotou najmenej jeden mesiac.

V Hoľnom Smokovci, dňa25.O9.2O2O
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PaedDr. Pavol Hudáček
riaditel'SoŠ hotelová
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