
Zm|uva č. HS 4l20l8lDY
o duálnom vzdelávaní

lzavorená podl'a § 16 zakona ě. 6112015 Z. z, o odbornom vzdelávani a príprave
a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len,,zákon")

Znrluvné strany:

škoIu,
so sídlom:
zastúpená:
lCO:
plČltČ lpH:
barrka:
číslo účtu:
zriad'ovacia listina:

(d'alej len ,,škola")

a

Zamestnávatel':
so sídlorn:
zastúrpený:
lCO:
DIČ:
banka:
číslo účtrr:

zapísaný:
reg.č. osvedčenia pre SDV:
(d'alej len,, zames tnávateť ")

stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26,062 01 Vysoké Tatry
RNDr. Peter Slančo - riaditeť školy
00893552
2021357998
Štatna pokladnica
SK23 8180 0000 0070 0051 5372
lydaná Prešovským samosprávnym krajom
dňaOL}7,2002 pod čislom : OŠaTK - 200214 - I0

SILVER SPOO|{ s.r.o.
Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
Mgr. Martin Novotný - konatel'spoločrrosti
45 68l 058
SK2023089816
Tatrabanka, a.s. Žilina
SK67 1 100 0000 0029 2384 1392
v obchodnom registri OS Žilina, oddie| Sro, vložka 53403lL
754lSDV/RaZlzOl8

článok I.
Predmet zmluvy

1. Prednetom zrnluvy je zárázok zamestnávatel'a poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie na
svoje náklady azodpovedrrosť azávázok školy poskytovat' žiakom teoretické vyučovanie a
organizovať a koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v systéme duálnelro vzdelávania.

Článok II.
Odbor vzdelávania,

v ktorom sa bude poskytovat'praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

l. Zamestnávatel' bude poskytovat' žiakom školy praktické vyučovanie v odboroch vzdelávania, ktoré
sú uvedené v osveclčení o spósobilosti zamestnávatel'a poskytovať praktické vyučovanie v systéme
d Lrálneho vzdel ávan ia (d'alei len .,osvedčenie"):

Št,rOii odborl
Kód

odboru
štúdia

Názov odboru
štúdia

Forma
štúdia

nÍžta
štúdia

Stupeň
dosiahnutého
vzdelávania

Doklad o získanom
vzdelaní/odbornej

kvalifikácii

6444K Čašník,
servírka

denná 4 roky
úplné stredné

odborné vzdelanie
ISCED 3A

vysvedčenie
o maturitnej

skúške/vÝučnÝ list

6445 K Kuchár denná 4 roky
úplné stredné

odbomé vzdelanie
ISCED 3A

vysveděenie
o maturitnej

skúške/vÝučný list



t

2,

učebnÝ odbor
Kód

odboru
štúdia

Názov odboru
štúdia

Forma
štúdia

nítua
štúdia

Stupeň
dosiahnutého
vzdelávania

Doklad o získanom
vzdelaní/odbornej

kvalifikácii

6444 H Čašník,
serrrírka

denná 3 roky
stredné odborné

vzdelanie
ISCED 3C

lysveděenie
o závereěnej

skúške/výučnÝ list

6445 H Kuchar denná 3 roky
stredné odbomé

vzdelanie
ISCED 3C

vysvedčenie
o závereěnej

skúške/r,"íuěný list

Výclrovu avzde]ávanie žiakov v rozsahu praktického vyučovania u zamestnávatel'a a teoretického
vyuČovania v škole budú zrnluvné strany poskytovať žiakom v systéme duálneho vzdelávarria podl'a
školských vzdelávacích prograrnov pre príslušný študijný odbor a učebný odbor uvedený v bode 1 tohto
Článku znluvy, Škola poskytne zamestnávatel'ovi v jedrrom vyliotovení príslušné školské vzdelávacie
Programy v tlaČenej verzii a jedenkrát formou emailu na adresu martin.novotny@hotelslovan.sk vo
formáte PDF najneskór do konca augusta pred začiatkom poskytovania praktického vyučovania
a následne pri zmene školského vzdelávacieho programu vždy do konca augusta príslušného
kalendárneho roka, v ktorom bola zmena scliválerrá.

článok III.
Forma praktického vyučovania

Praktické vyučovanie bucle zamestnávatel'poskytovat'v jedrrotlivýclr odborocli štúdia formou:

štuaii odlro

I]čebn

l,

1. zalnestnávatel' bude
praktické vyučovanie
žiakov:

čIánok IV.
počet žiakov

na pracoviskLr praktického vyučovania v súlade s osvedčením poskytovať
v jeden vyučovací deň praktické vyučovanie pre nasledovný maximálny počet

2. PoČet žiakov prvého ročníka príslušného školského roka, ktorlým bude zamestnávateť poskytovať
Praktické vyuČovanie azozna|"í| žiakov, s ktor;ými zamestnávatel'uzatvoril uěebnú zmluvu aktorym
bude zamestnávatel' poskytovať praktické vyučovanie v jednotlivých ročníkoch študia v príslušnom
Školskom roku je uvedený v prílohe ě. 1, ktoráje neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy

l r
kód odboru

štúdia Názov odboru štúdia Forma praktického vyučovania

6444K cašník" servírka odborný výcvik
6445 K Kuchár odborný vÝcvik

odbor
kód odboru

štúdia Názov odboru štúdia Forma praktického vyučovania

6444 H cašrrík, servírka odborný vÝcv k
6445 H Kuchár odbornÝ výcv k

I(ód odtloru štúdia Názov odboru štúdia Maximálny počet žiakov
v ieden wučovací deň

6444H.K cašník. servírka 6
6445 H,K Kuchár 6
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Článot< v.
Miesto výkonu praktického vyučovania a.ieho rozsah

Miestom výkonu praktickélro vyučovania je pracovisko praktického vyučovania, ktorlým je
organizaČná sťrČasť zamestnávatel'a alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávatel'vlastnícke právo
alebo užívacie právo. Praktické vyučovanie móže zamestnávatel'poskytovat' žiakom aj na pracovisku
praktickélro vyučovania, ku ktorétnu má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sťr
združení viacerí zamestnávatelia. Miesto výkonu praktického vyučovania ajeho rozsah sú uvedené
v prílohe č. 2, ktorá je neoddelitel'nou súčast'otr tejto zmluvy.

Praktické vyučovarrie móže zamestnávatel'poskytovat'žiakom aj v dielni školy, ak počet vyučovacích
hodín praktického vyučovania vykonávanélro v dielni neprekročí 50 o/o z celkového počttr hodín
praktického vyučovania žiaka počas celej aíZry Sttaia žiaka. Zanestnávatel'písomne oznámi
zákonnému zástupcovi rreplnoletélro žiaka a žiakovi výkori praktického vyučovania v škole alebo
u inélro zamestnávatel'a, spósob organlzácie a časový lrarmonogram praktického vyučovania.

Ak to vyžadr-rje charakter povolania, rra ktoré sa žiak v príslušnom odbore štírdia pripravuje, móže sa
odborný výcvik dočasne vykonávat' aj na inom mieste výkorru produktívnej práce určenom
zamestnávatel'om. Pri zmene miesta výkonu praktickélio vyučovania je zamestnávatel' povirrný,
zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiaka podl'a § 25 ods, 5 zákona, Iné miesto výkonu
praktického vyučovania preukázatel'ne oznamuje zanrestnávatel'zákonnému zástupcovi neplnoletého
žlakaa žiakovi spósoborn uvedeným vo vnútornom poriadku pracoviska praktickélro vyučovania.

Odborný výcvik bude zamestnávatel'poskytovat'v rozsahu uvedenom v učebnýclr osnovách predmetu
odbomý výcvik v školskom vzdelávacom programe pre príslušný odbor vzdelávarria, v ktorom sa žiak
Pripravrrje a podl'a zmlLrvnými stranami dohodnutej organizácie praktického vyttčovania
v jednotlivých vyučovacích mesiacoch.

č|ánok VI.
PoČet majstrov odbornej výchovy, hlavných inštruktorov a inštruktorov

Odborný výcvik bude zamesttrávatel' vykonávat' pod vedenírn rnajstra odbornej výchovy, inštruktora a
h lavrrého inštruktora.

PoČet a Zoznam nrajstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamesttrancami zamestnávatel'a. a pod vedením
ktor}ch budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávatel'a v rozsalru meno. priezvisko
a dátum narodenia, je rrvedený v prílohe č. 3, ktorá je neoddelitel'nou sťtčast'ou tejto zmluv1,,.

PoČet a Zoznann majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestIrancami školy, a pod vedením ktoqíclr
budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávatel'a v rozsahu meno, priezvisko a clátunr
narodetlia, je uvedený v prílohe č. 3 ktorá je neoddelitel'nou súčast'ot_t tejto zrnlrrvy.

PoČet a zoznam hlavných inštrr-rktorov a irrštruktorov, pod vedením ktorých budú žiaci vykorrávať
Praktické vyr,rČovanie u zamestnávatel'a v rozsahu meno, priezvisko a dáturn narodenia, .|e uvedený
v prílohe č, 3, ktorá je rreoddelitel'llou sťtčast'ou tejto zmluvy.

článok VII.
Casoqý harmonogram praktického vyučovania

Praktické vyučovanie bude zanrestnávatel' poskytovať podl'a časovélro lTarmonogramll praktickélro
vyuČovania v sťrlade s ustanovettou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách.

Škola a zamestnávatel' najneskór do 31.8. kalendárnelro roka pred začiatkom školského roka
sPracujú Časový lrannonogram praktického vyučovania. ZaInestnávatel' zapracuje návrh časového
hannonogramu praktického vyučovania do vrrútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania
zamestnávatel'a v súlade s § 21 ods. 6 zákona.
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3. Praktické vyuěovanie bude zanestnávatel' poskytovať podl'a rozvrhu vyučovacích hodín
sPracovaného Školou v spolupráci so zamestnávatel'om. Rozvrh vyučovacích hodín zverejní škola vo
svojich priestoroch a na svojom webovom sídle. Rozvrh vyučovacích hodín škoia poskytne
zamestnávatel'ovi formou emailu na adresu martin.novotny@hotelslovan.sk najneikór do
31.10.2018 a v nasledujúcich rokoch do 31.08. príslušného roka. Rozvrh vyučovácích hodín
obsahuje zaradenie a poradie vyučovacích predmetov na jednotlivé vyučovacie dni v kalendárnom
tyŽdni Rozvrh vyučovacích hodín móže byť rozpísaný na párny anepámy kalendárny ťýždeň
samostatne. Harmonogram striedania dní teoretického vyučovania a praktického vyučovania je
uvedený v školskom vzdelávacom programe.

1.

čIánok VIII.
SPÓsob ÚČasti hlavného inštruktora, inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka

Prospech žiaka v predmete odborrrý výcvik, ktoý zodpovedá forme praktickélio vyučovania, sa
klasifikuje stupriami: 1-výborný,2-chvá|itebný,3 -dobý,4-clostatočrrý,5 -nedostatočrrý.

Hlavný irrštruktor alebo inštruktor praktického vytrčovania spracováva hodnotiaci list žiaka ako
Podklad pre účast' hlavrrého inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a hodnoterií žiaka, ktoý je
uvedený v prílohe č. 4, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy. Príloha č. 4 obsahuje aj iné
vzory dokr.rmentácie k praktickému vyttčovaniu, ktorá podl'a dohody zmluvných strárr nóže byt'
PouŽÍvarrá v rámci plrrenia znluvy alebo nahradená inou fonnou dokurrrentácie,

Klasifikáciu prospeclru žiaka, ktory vykonáva praktické vyučovanie poci vedenírn hlavného inštruktora
alebo inŠtruktora, vykotráva na základe podkladov a d'alších inforrnácií od hlavného inštruktora alebo
inŠtruktora LrrČerrý majster odbornej výchovy, ktory je zamestnancom zamestnávatel'a, alebo rnajster
odbornej výclrovy, ktorého rrrčil riaditel' školy podl'a § 9 ods. 3 zákona, ak zamestnávatel'
nezamestnáva pedagogického zamestlranca.

Klasifikáciu žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávatel'a zamestnár,atel'písotnne ozrramuje škole
minimálrre 4 krát za školský rok v tennínoch určerrých školotr. ktoré zodpovedajír teimírrorn
hodnotenia aklasifikácie žiaka za príslušné klasifikačné obdobie (štl,m'ročné apolročné hodnotenie
a klasifikácia žiakov).

Článok IX.
Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka

zamestnávatel'poskytne žiakorrr, sktoryimi uzatvoril učebnťr zmluvu podl'a § l9 zákona finančné
a hmotné zabezpečenie žiaka,
Zamestnávatel' Poskytne Žiakorn osobné oclrranné pracovné pornócky nevylrnutné tla ochranu zdravia
Pri Práci a to najmenej v rozsalru, ktoý zodpovedá rozsalru poskytovania osobrrých a ochrarurých
Porlócok zanrestnancovi zamestnávatel'a, ktory vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravLrje.
Zamestnávatel'zabezpeČÍ žiakorn posírderrie zdravotnej, zmyslovej a psycliologickej spósobilosti žiaka
ak si to výkon praktického vyučovania apríprava na povolanie vzhl'adon-r-na charakter povolania
vyžaduje.
Zamestnávatel' Poskytne žiakom, ktorí na praktickorn vyučovaní vykorrávajú produktívnu prácu
odmenu za Produktívnu prácu za podmienok dohodntr|ých v učebnej ,r1iruó so žiakom a za
Podmienok urČených internýrn predpisom zamestnávatel'a. najmenej vo výške 50oÁ minimálnej
hodinovej mzdy.
Zamestnávatel'Poskytlre žiakom podnikové štipendium za podmienok dohodnu!ých v učebnej zmluve
so žiakom a v internom predpise zamestnávatel'a.
Zamestnávatel' poskyttre žiakorn stravovanie v čase praktického vyučovania v súlade s ustanoveniami
zákorla a s interným predpisom zamestnávate|'a,
Ziakom, ktorí budú v súvislosti s výkonorn praktického vyučovania ubytovaní v školskom internáte,
zamestnávatel' poskytrre náhradu nákladov na školský internát a náhradu cestovného za podmienok
dohoclnutých so žiakom v učebnej zmluve a v internom predpise zamestnávatel'a.
Základný rozsah poskytovania lrmotného a finančriého zabezpečenia žiakovje upraverrý v prílohe č. 5,
ktorá je neoddelitelhou sútčasťou tejto zmluvy.
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čtánok x.
SPÓsob ÚČasti zamestnávatel'a na záverečnej skúške a odbornej zložke maturitnej skúške

ukončovanie štťldia žiakov s učebnou zmluvou sa bude uskutočňovat' záverečnou skúškou a
maturitnou skúškou podl'a zál<ona č. 24512008 Z, z. ovýcliove avzdelávaní (školský zákon)
a o Zmene a doplnení niektoriýclr zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,školský zákorf') a
vYh|áŠkY č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredrrých školáclr v znení neskorších predpisov,

Praktická čast' skúšky sa uskutoční na pracovisku praktického vyučovania zamestnávatel'a.
Organizáciu ukončovania štúdia zabezpečí škola v spolupráci so zamestnávatel'om. Zamestnávateť je
povirrný vytvoriť priestorové a materiálno-techrrické podrnienky rta vykonanie praktickej časti skúšky
na svojom pracovisku praktického vyučovania,

Zamestnávatel' je povinný písornne oználnit'škole najneskór do 30. apríla skúšajúcelro zástupcu
zamestnávatel'a, ktoý bude členorn skúšobnej kornisie pre odbornťr zložku rnaturitriej skúšky
a skúŠajúceho zástupctt zamestnávatel'a, ktory. bude členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku.
SkúŠajúci zástupca zamestnávatel'a musí spíňat'predpoklady určené ustanoveniami § 8l a § 83
školskeho zákona.

článok xI.
SPÓsob zabezpeČovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán

Po uzatvorení tejto zmluvy zamestnávatel' a škola zverejnia na svojiclr webových sídlach oznámenie
o moŽnosti absolvovat' odbonré vzdelávanie a prípravu v príslušrrom študijnom odbore alebo
v PrísluŠnon uČebnonr odbore v systéme duálneho vzdelávania podl'a § 17 ocls, l zákorra.

Škola v spolupráci so zamestnávatel'om vypracuje školský vzdelár,ací program pre príslušný oclbor
vzdelávania. Škola pri vypracovaní školského vzdeIávacieho programu zohl'adňirje požiadavky
zamestnávatel'a týkajúce sa najmá:

- profilu absolventa vzdelávacieho programu,
- Podielu praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín za štúdium,
- skladby odborných predmetov odborného vzdelávania a obsahu odborného vzdelávania,

ktoré zohl'adňr-rjú vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy, ak sú pre príslušrrý odbor
v zdel áv anj a vypracov ané,

Škola LrrČÍ spolu so zanrestnávatel'om v rámci prípravy prijín-racieho konania počet žiakov na prijatie,
ktoým zamestnávatel'bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, for*1,
Prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podl'a vzdelávacích štanclardov štátneho vzdelávacieho programu
odboru vzďelávania v základnej škole, jednotné kritériá ria úspešné vykonanie skúšky u oitut,lé
PodmienkY prijatia na štúrdiLrrn pre oba termíny prijírnacieho konania v sťrlade s ustanoveniami
Školskélro zákona, ktoré škola zverejní na svojom webovom sídle najneskór do 31. marca
kalendárneho roka.

Škola urČÍ pre koordirlácir-r praktickélro vyučovania u zamestnávatel'a s teoretickým vyučovaním
v Škole a na metodické usmerňovanie zamestnancov zamestnávatel'a vykorrávajúcich praktické
vYuČovanie minimálne jedného pedagogického zamestnanca školy. Zamestnávate1' umožní
Peclagogickómu Zamestlrancovi školy, ktoý sa preukáže písomnýrn poverením školy, vykonávať
koordirráciu praktickélro vyučovania s teoretickým vyučovaním v priestoroch ,oápouldajúcich
Pracovisku Praktického vyučovania. Zamestnávatel' preukázatel'ne poučí určeného pedagogického
zamestnanca Školy, ktoriÍ má povolený vstup do priestorov zamestnávatel'a, o pravidlách bezpečnosti
a ochranY zdravia pri práci !ýkajúrcich sa zamestnancov iriýclr zamestnávatel'ov a o povirrnosti
zachovat' mlČarrlivosť o skutočnostiach, s ktoýrni sa oboznámi pedagogický zarlestnanec školy
v rámci svojej Účasti na praktickotn vyučovaní v priestoroch zamestnávatel'a a ktorých prezradenie by
molrlo sPÓsobit' zamestnávatel'ovi škodu a upozorní ho na jelro povinnosť konať iak, aby tieto
skutoČnosti neboli vyzradené trete.i osobe, pričom je tento poveréný zamesttranec školy povinný
zachovávaí'mlčarrlivost' aj po skončení výkonu svojej činrrosti súvisiacej s praktickýrrr vyučovaním u

1.

4.



ZamestnáVatel'a. V prípade, že pedagogický zamestnanec školy poruší pokyny zamestnávatel'a,
Povinnosť zachovávat' mlčarrlivosť alebo obchodné tajomstvo zamestnávatel'a, je zamesttrávatel'
oPrávnerrý odmietnuť d'alšie pósoberrie tolrto pedagogického zamestnanca vo svojich priestoroch
azakázať mu vstttp na miesto výkonu praktického vyučovania. Mlčanlivosť sa nevzťahuje na
zákonom stanovené skr"rtoČnosti (ohlasovacia povinnost'). O všetkých týchto skutočnostiach je škola
povinná svojho zamestnanca riadne potrčit',

5. Zamestnávatel' a škola sa budú vzájomne bezodk|adrre informovat' o všetkých náležitostiach
týkajúcich sa P|nenia si školskýclt povinností žiaka s učebnou zmluvou rra praktickom vyučovaní a na
teoretickom vyučovaní ako aj o zmenách organizácie praktického a teoretického vyučovania, ktoré
nóŽu ovplyvniť organizáciu ačasový harmonogram praktického vyLrčovania alebo teoretického
vyuČovania. Škola určeným zamestnancoln zamestnávate|'a za účelom výmeny ýclrto informácií
umožní využívat' informačný systém školy.

6. Zamestnávatel' móže oclrnietnuť uvol1renie žiaka zpraktickóho vyučovania na akciu organizovanú
Školou. ak by to ovplyvnilo clrod prevádzky zamestnávatel'a alebo by to malo vplyv na kvalitu
a výsledok praktického vyLrčovania žiaka.

článok XII.
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 01.08.2025 do doby platnosti osvedčenia.
2. Pred uplynutírn doby,, na ktorút bola zmluva uzatvorená, možno ztnluvu ukončiť písomnort

výPoved'ou z dóvodov podl'a čl. XIII tejto zrnluvy s výpovednou clobou jederr rnesiac.

Článok XIII.
Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu

l. Zamestnávate|'móže vypovedať zmluvu podl'a § 16 ods. 5 zákona ak:

sarnosprávny kraj neurČÍ pre Študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávatel'
poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podra § 3 1 ods. 2 zákotta^
Škola Prestala spíriať podmienky určené nonnatívom materiálno-techrrického a priestorovélro
zabezPeČenia alebo štátrryrn vzdelávacím programom pre študijný odbor alebó pre Lrčebný
odbor, v ktorom zar-nestnávatel' poskytuje praktické vyučovanie,
Škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijrrélro odboru
alebo uČebnéIro odboru, v ktorom zatnestnávatel' poskytuje praktické vyučovanie,
Pedagogickýni zatnestnancom, ktory nespiňa kvalifikačné predpoklady podl'a zákona č.
31112009 Z. z. o pedagogickýclr zamestnancoch a odborných zamestnancoclr,
škola bola vyradená zo siete škól Slovenskej republiky alebo
škola opakovane porušLrje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Škola móže vypovedať zrnluvu podl'a § 16 ods. 6 zákona ak:

a) zriad'ovatel' Školy rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný Vp strednej
odbornej školy.

b) zanikla sPÓsobilosť zamestnávatel'a podl'a § 15 ocls, 1 písm, a) zákona azamestnávatel'
nePoŽiadal o opakované overenie spósobilosti zamestnávatel'a podl'a zákona,

c) zarrikla spósobilost'zamestnávatel'a podl'a § l5 ods. 1 písm. c) pruého bodu, druliého bodu
alebo štvrlého bodu zákona alebo

d) zamestnávatel'opakovane porr,ršuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Práva a povinnosti zo zmluvy prechádzajú na právnelro nástupcu nnluvnej strany.

a)

b)

c)

d)
e)

2.

J.
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Článok XIV.
Doručovanie

DoruČením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Zadeň doručenia
PÍson,rrosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považLrje
takisto deň:

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) v ktorom sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy sa mal možnosť oboznámit'

so zásielkou),
c) v ktory bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, ,,adresát sa odsťahoval'o,

,,adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podl'a poštového poriadku znamená
nedoručitel'nosť zásielky.

PÍsomrrosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené driom doručenia uvedeným na
vytlačenej správe o ich úspešnom ocloslaní. V prípade ernailovej kornunikácie sa považuje písomnost'
za doručenú v deri úspešného odoslania emailovej správy na určenú emailovú adresu, aj ked' sa
adresát s obsahom ernailovej správy rreoboznámil,

Zmluvné strany súl povinné navzájom si oznámit' zmenu adresy na doručovanie, čísla faxu a
elektronickej adresy (e-mail) v lehote do 14 kalendárrryc|i dní od ich zmeny, Ak zamestrlávatel'alebo
Škola v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za
riadne vykonané na poslednú známu adresu.

článot< XV.
záverečné ustanovenia

Ztnluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma znluvnými stranami.

PríPadné Zmeny zmluvy a zmeny prílolry č, 5 sa vyhotovujú vo fonne riadne očíslovarrých písomných
dodatkov, ktoré musia byt' podpísané oboma zrnluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že
PrílohY č. I,2,3, 4 nie je potrebné rneniť formou dodatkov k tejto zmluve a budú menené tak, že
Škola vypracuje znenie prílolr najr-reskór do 31.8. aktuálnelro kalendárnelro roka alebo v inýclr
dohodnuýclr termínoch atakto zmenené prílolry ě.7,2,3,4 doručí zamestnávatel'ovi. Prílohy t,. i,z,
3. 4 sa stávajú neoddelitel'nou sťtčast'ou zrnluvy v momente doručenia zarnestnávatel'ovi.

Právne vzt'ahy v tejto znrluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona, zákona o výchove
avzdelávan| zákona o Štátnej správe v školstve aškolskej samospráve, Obchodnélro zákonníka
aostatrrýclr súvisiacich právnych predpisov v ich platlrom znení. Sporné otázky |ikajúce sapredmetu
tejto zrnluvy vzniknuté počas realizácie praktického vyučovania a teoretickélro vyučovania'v zmysle
tejto zmlr-rvy av súvislosti s nimi, budú riešiť iba zástupcovia zmluvných strárr na to poverení zo
strany riaditel'a školy a štatutára zamestnávatel'a,

ZmIuva je vYlTotovená v dvoch rovnopisoch, po jednorn pre zatnestnávatel'a a školr.r.

Zmluvné strany vyhlasujúr, že si túto ztnluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za
dostatoČne jasnú, r.rrčitťr a zrozumitel'nú, neuzatvárajíl ju v tiesni a ani za nápadni n"uýhoán;;.h
Podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá icl-r skLrtočne.j a ilobodnej vóli, iúto
podpisujú,

2.

J.

4.

5.

V Hornom 
§H}o#&u*?h*{,M1 s?098 úA1 8

RNDr, Peter Slančo
riaditeť školy

í 03.09.201 8 _1-

,ILVER SPOON s.r.o.
jvodská ce sta 4, 010 01 Ži|ina, SR
. ]: ,.15|?,]a]iii !i" Dp,l: sK 202308981l,

SILVER SPOON s.r.o.
Mgr. Martin Novotný
konateť spoločnosti

Horný Smokovec 26
Tatry



PríIohy:

1. PoČet Žiakov, ktoým zamestnávatei' bude poskytovat' praktické vyučovanie v príslušnorn školskom roku
a Zoznam Žiakov Školy, s ktoýrni zatnestnávate|' uzatvoril učebnú zmluvu a ktorym bude zamestnávatel'
poskytovať praktické vyučovanie.

2.

_).

Miesto výkonu praktického vyuěovania a jeho rozsah
PoČet azoznanl majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami zamestnávateía a pod vedením
ktoqých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávatel'a. Počet azoznammajstrov odbornej
výchovy, ktorí sú zamestnancami školy a pod vedením ktorych budú žiaci vykonávať praktické
vyuěovanie u zamestnávateťa. Poěet azoznam hlavných inštruktorov a inštruktorov pod vedením ktoqých
budú žiaci lykonávať praktické vyučovanie u zamestnávatel'a.
Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre úěasť hlavného inškuktora alebo inštruktora na klasifikácii a
hodnotení žiaka. Mesačné hlásenie o absencii žiaka na praktickom vyučovaní, Mesačný výkaz
praktického vyučovania žiaka. Evidencia dochádzky žiakana praktické vyučovanie.
Finančné zabezpeéenie žiakov a hmotné zabezpeěenie žiakov.

4.

5.


