
ZNILUVA č. 312018 o rea|izácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy hotelovejo
Horný Smokovec26,062 0l Vysoké Tatry

a) Identiíikačné údaje SOŠ trotetová v Hornom Smokovci :

Názov : Stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26
062 0I Vysoké Tatry

IČo : 893552
DIČ : 2021357998
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 5380
Zastipené: RNDr. Peter Slančo, riaditel'SOŠ hotelová

a
b) Identifikačné údaje organizácie :

Názov organizácíe: ESIN facility, s.r,o.
Tatranská 6101149
059 52 Vefká Lomnica

tČo : 44 606 664
DIČ : 202275272]
rč opn : SK 2022]52721
Bankové spojenie : ....]:í...:.1,. :.í:.:...|.:.: .;....:,.i.l.'.t...::..'i.1...1:..).,l.

Zastúpená: Ing. Tomáš Kukučka

uzatvárajú túto zmluvu o realizácii praktického vyučovania. formou odborného výcviku (d'alei
len OV). žiakov Strednej odbornej školy hotelovej. Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry (d'ale.j
len SOŠ hotelová) a to v súlade s § 4, bodom 2, Zákonač. 6112015 Z.z. o odbornom vzdelár,aní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v uvedených priestoroch organizácie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

Hotel Kukučka 14646.059 60 Tatranská Lomnica

d) Forma praktického vyučovania
Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku. vykonávaním cvičnej
práce, a to nácvikom zhotovovania výrobkov. poskytovaním služieb alebo vykonávaním
pracovnýclr Činností zodpoveda.júcich povolanitr. pre skupinu žiakov vo r,šetkých ročníkor.. SOŠ
hotelovej. učebných a študilnýcl. oclborov kuchár a čašník - serr,írka. hotelová akadémia.
v priestorclch organizácie na rrrčených pracoviskáclr.

e) Časový harmonogram praktického lyučovania
Odborný výcvik sa bude uskutočňovat' sllupinovolt fclrmou v jednotlivých dňoch v rozsalru 6
lrodínpre 1. a2. ročník. 7 hodín pre 3. a4. ročníkt.i. celkom 30 / 35 hodíntýždenne.
Za organlzovanie a vedenie odborného výcr,iktr počas vvučovacielro drla v priestoroclr
orgarrizácie sú zoc,lpovední irrštruktori a dohl'ad vrkonáva nlajster OV SOŠ hotelová.



ZNILUYA č. 3l20I8 o rea|izácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy hotelovejo
Horný Smokovec26,062 01 Vysoké Tatry

a) Identifikačné údaje SOŠ trotetová v Hornom Smokovci :

Názov : stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26
062 0I Vysoké Tatry

IČo : 893552
DIČ : 2021357998
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 5380
Zastipené: RNDr. Peter Slančo, riaditel'SOŠ hotelová

b) Identifikačné údaje organizácie :

Názov organizácie: ESIN facility, s.r.o.
Tatranská 610/149
059 52 Veťká Lomnica

IČo : 44 606 664
DIČ : 2022752721
tČ ppH: SK 2022]5272I
Bankové spojenie , ....r.{..r.!......?.?,?9..?!.|.|...?.:l?.2...€,?I!.. .?.?,..r}.

Zastúpená: Ing. Tomáš Kukučka

uzatvárajú túto zmluvu o realizácii praktického vyučovania. formou odborného výcviku (d'alei
len OV). žiakov Strednej odbornej školy hotelovej. Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry (d'ale.j
len SOS hotelová) a to v súlade s § 4, bodom 2,Zákonač.6112015 Z.z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v uvedených priestoroch organizácie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

Hotel Kukučka 14646.059 60 Tatranská Lomnica

d) Forma praktického vyučovania
Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcvikrr. vykonávaním cvičnej
práce, a to nácvikom zhotovovania výrobkov. poskytovaním služieb alebo vykonávaním
pracovnýclr Činností zodpoveda.júcich povolanitr. pre skupinu žiakov vo všetkých ročníko-,. SOŠ
hotelovej. učebných a študilnýcl. oclborov kuchár a čašník - serr.,írka. hotelová akadémia.
v priestoroch organizácie na určených pracoviskáclr.

e) Časový harmonogram praktického lyučovania
Odborný výcvik sa bude uskutočňovat' sllupinovolt fcrrmou v jednotlivých dňoch v rozsalru 6
lrodínpre 1. a2. ročník, 7 hodín pre 3. a4. ročníkt.i. celkom 30 / 35 hodíntýždenne,
Za organlzovanie a vedenie odborného výcvikr"r počas vyučovacieho drla v priestoroclr
orgarrizácie sú zoc,lpovední irrštruktori a dohl'ad vrkonáva nlajster OV SOŠ hotelová.



Odborný výcvik sa nevykonáva v čase školou orgarizovaných podujatí, exkurzií a akcií ,ktoré
sú v sÚlade s plánom práce SOŠ hotelová akonzultácií,ktoie sri v sú]ade s tematickým plánom
pre daný ročník.

f) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania
V školskom roku sa odborný výcvik zaěína 02.09. a končí 31.08.

g) Počet žiakov , ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní
Počet žlakov, ktorí budú vykonávať odbomý výcvik :

- odbor kuchár : ......1
- odbor čašník, servírka : ......xxx
- odbor hotelova akadémia : ......xxx....

h) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 3, b, zákona č.6112015
PoČet inŠtruktorov : uvedené v prílohe, kt. je súčast'ou dohody na aktuálny šk. rok
Počet majstrov odbornej výchovy : dohťad 1 MOV

i) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 4, zákona č. 6I/2015
Počet majstrov odbornej výchovy : 0

j) Spósob účasti inštruktora na hodnotenižiaka
Bez inštruktorov.

k) Hmotné zabezpečenie žiaka
- SOS hotelová zabezpečí vhodné pracovné oblečenie pre žiakov
- Organizácia zabezpečí možnost' stravovania žiakov
- Organizáciazabezpečí pre žiakov šatne na prezliekanie a hygienu.

l) Finančné zabezpečenie žiaka
Nadvázne na to, že Žiaci vykonávajťl cvičné práce a to nácvikom zhoto-novania výrobkol,.
PoskYtovania sluŽieb alebo vykonávaním pracovnÝch činností zodpovedajúcich povolaniu, sa
fi nančné zab ezp ečenie žiaka nep o s kytuj e.

m) OPatrenia na zaistenie bezpeČnosti a ochranr,zdravia pri praktickom vyučovaní
- školenie BOZ povereným zamestnancom organizácie .

- školerrie BOZ majstrom odbornej výchor r.

n) Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu
Ztlllul'a sa uzatvárana dobu ner-rrČitťt. Zmlurne Siranv nlÓžtr \\po\edat'ztlrlurLl \Zá.jLrtllllo]_l
dohtldor:. alebo písonlnou r ípoved'ou s r ípor edn(rtl lůhtrtoli naitrlene j jeden nlesiac.
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