
Zmluva č. HS 5/2018/DV
o duálnom vzdelávaní

uzatvorená podl'a § 16 zákona č.6112015 Z. z. o odbomom vzdelávani a príprave
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov

(ďalej len,,zákon'o)

Zmluvné strany:

škola: stredná odborná škola hotelová
so sídlorn: Horný Smokovec 26,062 01 Vysoké Tatry
zastúpená: RNDr. Peter Slančo - riaditeť školy
lCO: 00893552
otČnČ opH: 2021357998
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK23 81 80 0000 0070 005 1 5312
zriaďovacia listina: lydaná Prešovským samosprávnym krajom dňa 01 .01.2002 pod číslom : OŠaTK -

200214 - |0
(ďalej len ,,škola")

a

Zamestnávatel': TATRA HOTEL SLOVAIilA' a.s.
so sídlom: Hotel PATRIA, Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry
zastúpený: Ing. JozefBendžala - podpredseda predstavenstva
ICO: 31638759
DIČ: SK2020457230
banka:
číslo účtu: 169110301012600
zapisaný: v obchodrroni registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka 293lP
registračné číslo osvedčenia pre SDV: 755/SDVlRaZl2018
(d'alej len,, zam.estnávateť")

článok I.
Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluly je závázok zamestnávatel'a posky,tovať žiakom školy praktické vyučovanie na
svoje náklady azodpovednost' azávázok školy poskytovať žiakorn teoretické vyučovanie a
organizovať a koordinovať odborné vzdelávarrie a prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

Čtánok II.
Odbor vzdelávania,

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

1, Zamestnávatel'bude poskytovať žiakom školy praktické vyučovarrie v odboroch vzdelávania, ktoré sú
uvedené v osvedčení o spósobilosti zamestnávatel'a poskytovať praktické vyučovanie v systéme
duálneho v zdeláv ania (ďalej len,,osvedčenie") :

nÝ odbor
Kód

odboru
štúdia

Názov odboru
štúdia

Forma
štúdia

nízm
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/vlučnÝ list

štoa



6445 K Kuchár denná 4 roky
úplné stredné

odborné vzdelanie
ISCED 3A

vysvedčenie
o maturitnej

skúške/vwěný list

2.

U odbor
Kód

odboru
štúdia

Názov odtloru
štúdia

Forma
štúdia

nín<a
štúdia

Stupeň
dosiahnutého
vzdelávania

Doklad o získanom
vzdelaní/odtrornej

kvalifikácii

6444H Čašník,
servírka denná 3 roky

stredné odborrré
vzdelanie
ISCED 3C

vysvedčenie
o záverečnej

skúške/výučný list

6445 H Kuchár denná 3 roky
stredné odborné

vzdelanie
ISCED 3C

vysvedčenie
o záverečnej

skúške/výučný list

Výchovu avzdelávanie Žiakov vrozsahu praktického vyučovania uzamestnávatel,a ateoretického
vYrrěovania v Škole budú zmluvné strany poskytovať žiakom v systéme duálneho vzdelávania podl,a
Školsk}ch vzdelávacich programov pre príslušný študijný odbor a uěebný odbor uvedený v bode 1 tohto
Článku zmluvy. Škola poslqytne zamestnávatelbvi v;édnom vyhotovení príslušné školské vzdelávacie
ProgramY v tlaČenej verzii a jedenkrát formou emailu na adresu prevadzka@hotelpatria.sk vo formáte
PDF najneskór do konca augusta pted zaěiatkom poslgrtovania praktického vyučovania anásledne pri
zlnene Školského vzdelávacieho programu vždy do konca augusta príslušného kalendárneho ,.oiu,
v ktorom bola zmena schválená.

Fo rm a o."ff il|ol'lyo aou o i u

Praktické vyrěovanie bude zamestnávatel'poskytovať v jednotliqých odboroch študia formou:1.

1.

št

zamestnávateť bude
praktické vyučovanie
žiakov:

článox tV.
počet žiakov

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

2. Poěet žiakov prvého
praktické rryrrčovanie

ročníka príslušného
azoznaífl žiakov, s

školského roka, ktorym bude zanrcstnávateť poskytovať
ktorými zamestnávateť uzatvoril uěebnú zmluvu a ktorlým

2

odbor
kód odboru

štúdia Názov odboru štúdia Forma praktického lyučovania
6444K cašník. servírka odborný výcvik
6445 K Kuchár odborný výcvik

odbor
kód odboru

štúdia Názov odboru štúdia Forma praktického vyučovania

6444H cašník, servírka odbornÝ výcvik
6445H Kuchár odborný rlýcvik

kód odboru štúdia Názov odboru štúdia Maximálny počet žiakov v jeden
wučovací deň

6444H.K cašník, servírka 6
6445H,K Kuchár 6



1.

bude zamestnávateí poslqrtovať praktické vyrrěovanie vjednotliqých roěníkoch Študia vPrísluŠnom

školskom roku je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddelitelhou súČasťou tejto zmluvy

čtánot<V.
Miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah

Miestom qýkonu praktického vyuěovania je pracovisko praktického vyrěovania, kto{ýín je

organizaénásúěasť zamestnávatelb alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateÍ vlastnícke Právo

alJbo užívacie právo. praktické vyrčovanie móže zamestnávateť poskytovať Žiakom aj na Pracovisku

praktického lyučovania, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú

združení viacerí zamesinávatelia. Miesto qýkonu praktického vyrrěovania ajeho rozsah sú uvedené

v prílohe č. 2, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy,

praktické vyučovanie móže zamestnávatel] poslqrtovať žiakom aj v dielni Školy, ak PoČet vYuČovacích

hodín praúického vyrrčovania vykonávaného v dielni neprekročí 50 oÁ z celkového PoČtu hodín

praktic|ého vyrěovania žiaka poěas celej Oizt<y Striaia žiaka. Zamestnávateť písomne oznámi

zrákonnému zástupcovi neplnoleiého žiaka a žiakovi výkon praktického vyuěovania vŠkole alebo

u iného zamestnávatel'a, spbsob organizácie a časoqý harmonogram praktického vYuČovania.

Ak to vyžaduje charakter povolania, na ktoré sa žiak v prislušnom odbore študia Pripravuje, móŽe sa

odborný vycvit doěasne vykonávať aj na inom mieste qýkonu produktívnej práce urČenom

zamestnávatelbm. pri 
"rn.rr! 

miesta qýkonu praktického ryrrČovania je zamestnávateť Povinný

zabezpeéiť bezpeěnosť a ochranu zdraviapri práci žiaka podťa § 25 ods. 5 zákona. Iné miesto qýkonu

prat<ticteno vyrrčovania preukázatelhe oznamuje zamestnávateť zákonnému zástuPcovi nePlnoletého

Liukuužiakovi spósobom uvedeqýrn vo vnútornom poriadku pracoviska praktického vyrěovania.

odborný qýcvik bude zamestn ávateí poskytovať v rozsahu uvedenom v uěebných osnovách Predmetu

odborný {cvik v školskom vzdelávacom progíame pre príslušný odbor vzde|ávania. v ktorom sa žiak

prip.uuu.;. a podťa anluvnými stranami dohodnutej organizácie praktického vYrěovania

v jednotlir4ých vyuěovacích mesiacoch.

čtánokVI.
počet majstrov odbornej výchovy, hlavných inŠtruktorov a inŠtruktorov

odborný qýcvik bude zamestnávateť vykonávať pod vedením majstra odbornej výchovy, inŠtruktora a

hlavného inštruktora.

poěet a zoznammajstrov odbornej qýchovy, ktorí sú zamestnancami zamestnávateta, a Pod vedením

ktorych budú žiaci vykonávať piut ti.re vyuěovanie u zamestnávateťa v rozsahu meno, Priezvisko

a dáium narodenia, je uvedený v prílohe ě. 3, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

počet a zoznam majstrov odbornej qýchovy, ktorí sú zamestnancami školy, a pod vedením ktorych

budú žiaci vykonávať praktické vyuěovanie u zamestnávatel'a v rozsahu meno, Priezvisko a dátum

narodenia, je uvedený v prílohe ě. 3 ktorá je neoddelitelhou súČasťou tejto zmluvy.

poěet a zozfiam hlavných inštruktorov a inštruktorov, pod vedením ktoných budú Žiaci vykonávať

praktické vyuěovanie u zamestnávatel'a v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, je uvedený

v prílohe ě. 3, ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy,

čHnokVlI.
Časový harmonogram praktického vyučovania

praktické vyuěovanie bude zamestnávateť poslgrtovať podl'a ěasového harmonogramu Praktického

vyrěovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy avzdelávania v stredných Školách.

1.

2.

3.

4,

2.

3,

4.

1.



2.

a
J.

4.

1.

2.

Škola azamestnávateť najneskór do 31.8. kalendárneho roka pred začiatkom školského roka
spracujú časový harmonogram praktického vyrrčovania. Zanestnávateť zapracuje návrh ěasového
harmonogramu praktického vyrěovania do vnútorného poriadku pracoviska praktického vyuěovania
zamestnávatel'a v súlade s § 2 1 ods. 6 zákona.

Praktické vyuěovanie bude zamestnávateť poskytovať podl'a rozvrhu vyučovacích hodín
spracovaného školou v spolupráci so zamestnávateťom. Rozvrh vyrčovacích hodín zverejní škola vo
svojich priestoroch a na svojom webovom sídle. Rozvrh vyrěovacích hodín škola poskytne

zamestnávatelbvi formou emailu na adresu prevadzka@hotelpatria.sk najneskór do 31.10.2018

avnasledujúcich rokoch do 31.08. príslušného roka. Rozvrh vyrčovacích hodín obsahuje zaradenie

a poradie vyrčovacích predmetov na jednotlivé vyrěovacie dni v kalendárnom qýždni. Rozvrh
vyrěovacích hodín móže byť rozpísaný na pámy a nepárny kalendárny tyždeí samostatne.

Harmonogram striedania dní teoretického rryuěovania a praktického vyrčovania je uvedený

v školskom vzdelávacom programe.

článokVIII.
Spósob účasti hlavného inštruktora, inštruktora na hodnotení a klasiíikácii žiaka

Prospech žiaka v predmete odborný výcvik, ktoqý zodpovedá forme praktického vyučovania, sa
klasifikuje stupňami: 1-qýborný,2-chvá|itebný,3 -dob4ý,4-dostatoěný,5 -nedostatoěný.

Hlavný inštruktor alebo inštruktor praktického vyučovania spracováva hodnotiaci list žiaka ako
podklad pre účasť hlavného inštruktora alebo inštruktora na klasifrkácii a hodnotení žiaka, ktoý je
uvedený v prílohe č. 4, ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy. Príloha č. 4 obsahuje aj iné
vzory dokumentácie k praktickému vyrěovaniu, ktorá podl'a dohody zmluvných strán móže bý
používaná v rámci plnenia zrnluvy alebo nahradená inou formou dokumentácie.

Klasifikáciu prospechu žiaka, ktoý vykonáva praktické vyrrěovanie pod vedením hlavného inštruktora
alebo inštruktora, vykonávanazáklade podkladov a ďalších informácií od hlavného inštruktora alebo
inštrukíora urěený majster odbornej qýchovy, kto{ý je zamestnancom zamestnávateía, alebo majster
odbornej qýchovy, ktorého určil riaditeť školy podl'a § 9 ods. 3 zákona, ak zamestnávatet
nezamestnáva pedagogického zamestnanca.

Klasifikáciu žiakana praktickom vyrrěovaní u zamestnávateťa zamestnávateť písomne oznamuje škole
minimálne 4 fuát za škols§ý rok v termínoch určených školou, ktoré zodpovedajú termínom
hodnotenia a klasifikácie žiaka za príslušné klasifikačné obdobie (štvťroěné a polročné hodnotenie
a klasifikácia žiakov).

čHnot< IX.
Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečeniežia|<a

Zamestnávatel' poskytrre žiakom, s ktoými uzatvoril učebnú zmluvu podťa § 19 zákona finančné
a hmotné zabezpeěenie žiaka.
Zamestnávateť poskytne žiakom osobné ochranné pracovné pomócky nevyhnutné na ochranu zdravia
pri práci ato najmenej vrozsahu, ktoď zodpovedá rozsahu poskytovania osobných aochranných
pomócok zamestnancovi zamestnávateía, ktory vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje.
Zamestnávateí zabezpeěí žiakom posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spósobilosti žiaka
ak si to v}kon praktického vyuěovania a príprava na povolanie vzhťadom na charakíer povolania
vyžaduje.
Zamestnávatel' poslgrtne žiakom, ktorí na praktickom vyrčovaní vykonávajú produktívnu prácu

odmenu za produktívnu prácu za podmienok dohodnu!ých v uěebnej zmluve so žiakom aza
podmienok urěených interným predpisom zamestnávatel'a, najmenej vo v!ške 50%o minimálnej
hodinovej mzdy,
Zarnestnávatel'poskytne žiakom podnikové štipendium za podmienok dohodnut}ch v učebnej zmluve
so žiakom a v internom predpise zamesmávateťa.

1.

J.

4.

5.



6.

1.

8.

Zarnestnávateť PoskYtne Žiakom stravovanie v čase praktického vyrčovania v súlade s ustanoveniami
zéú<ona a s intern;ým predpisom zarnestnávateía,
Ziakom, ktorí budú v súvislosti s qýkonom praktického vyučovania ubytovaní v školskom internáte,zamestnávatel' PoskYtne náhradu nákladov na škols§ý inárnát a nráhra-du cestovného za podmienokdohodnut}ch so Žiakom v uěebnej zmluve a v internom predpise zamestnávatel,a.
Základný rozsah PoskYtovania hmotného a finančnéh o ÁaeŽpeeenia žiakov je upravený v prílohe č. 5,ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy

čhnokX.
SPÓsob ÚČasti zamestnávatet'a na záverečnej skúške a odbornej zložkematuritnej skúške

ukončovanie študia žiakov s učebnou zmluvou sa bude uskutoěňov ať závereěnou skúškou amaturitnou skúŠkou Podl'a zákonaé.245/2008 Z. z. oqýchove avzdelávaní (školslcý zákon)a o znenea doPlnení niektoqých zákonov v zneni neskorších prúpisov (ďalej len ,,škols§ý zákon,)a vyhláškyČ, 318/2008 Z. z, o ukončovaní študia na stredn;ých Stora"r, v znení ň".toiii.t p.áofirou.

Praktická Časť skúŠkY sa uskutoční na pracovisku praktického vyrrčovania zamestnávatel,a.Organizáciu ukoněovania študia zabezpeéi škoia v spolup.ái so zamestnávatelbm. Zamestnávatel, je
Povinný vYťvoriť Priestorové a materiáino+echnické podmienky na vykonanie praktickej časti skúškyna svojom pracovisku praktického vyrčovania,

Zamestnávateť je Povinný PÍsomne oznámiť škole najneskór tlo 30. apríla skúšajúceho zástupcuzamestnávatel'a, ktory bude Členom skúšobnej komisie pre odborn ú zložku maturitnej skúšky
1.s|ÚŠajúceho zásfuPcu zamestnávatel'a, ktory. bude členom striSotne.j komisie pre závereěnú skúšku.SkúŠajúci zástaPca zamestnávatel'a musí .iÍrur predpoklady urěené ustanoveniami § 81 a § 83školského zákona.

ČtánokXI.
spósob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán

Po uzatvorení tejto zmluvY zamestnávatel'a škola zverejnia na svojich weboqých sídlach ozniámenieo moŽnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípra:vu v príslušnom štuáijnom odbore alebov PrísluŠnom uČebnom odbore v systéme duálneho izáeÁvaniapodl,a § 17 ods. 1 zákona,

Škola v sPoluPráci so zamestnávatelbm vypracuje škols\ý vzdelávaciprogram pre príslušný odborvzdelávania, Škola Pri vYPracovaní škoiského vzdelávácieho programu zohl,adňuje požiadavkyzamestnávatel'a t}kajúce sa najmá:
- profilu absolventa vzÁelávacieho programu,
- Podielu Praktického vl,uČovania z celkového počtu vyučovacích hodín zaštudium,- skladbY odborných predmetov odborného izdeláiania a obsahu odborného vzdelávania,

ktoré zohl'adňujú vzoroqý uěebný plán avzorové uěebné osnovy, ak sú pre príslušný odbor
v zdeláv ania vypracované.

Škola urČÍ sPolu so zamestnávatelbm v ň2ciprípravy prijímacieho konania počet žiakov na prijatie,ktorym zamestnávate.r 
!ua9 Poskytovať prakticke vyueouanie v systéme duálneho vzdelávania, formuprijímacej skúšky, jej obsah u .o".uh podl'a izdelávacich štandardov štátneho vzdelávacieho

Programu odboru vzdelávania v základnei škole, jednotné Witériá na úspešné vykonanie skúšky aostatné PodmienkY Prijatia na Študiu- p." obu terminy pri3imaérro konania v súlade s ustanoveniamiŠkolského zákona, ktoré Škola zverqní na svojom ivebovom sídle najneskór do 3l. marcakalendrárneho roka.

Škola urěí Pre koordináciu praktického vyučovania u zamestnávatel,a s teoretichým vyučovanímv Škole a na metodické usmerňovanie zamestnancov zamestnávatel'a vykonávajúcich praktickévYuČovanie minimálne jedného pedagogického zamestnanca školy. Zamestnávateí umožní
Pedagogickému zamestnancovi Školy, ktoý s1 preukáže písomným poverením školy, vykonávaťkoordináciu Praktického vyrČovania s teóreticfom vyučovaním v priestoroch zodpovedajúcich
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5.

Pracovisku Praktického vYuěovania. Zamestnávatel' preukiázatelhe poučí určeného pedagogickéhozamestnanca ŠkolY, kt9v má Povolený vstup do priesiorov zamestnávatel'a, o pravidlách bezpečnostia ochranY zdravia Pri práci fýkajúcich sa zamestnancov iných zame.áaá"rou a o povinnostizacbovať mlČanlivosť o skutoČnostiach, s ktorymi sa oboznámi pedagogický zamestnanec školyv rámci svojej Úěasti na Praktickom vyuěovaní vpriestoroch zamestnáv ateťa aktorlých prezradenie bymohlo sPÓsobiť zamestnávatelbvi škodu a upozorní ho na jeho povinnosť koiať tak, aby tietoskutoČnosti neboli. vYzradené tretej osobe, p.ičo. je tená poverený zamestnanec školy povinnýzachovávať mlčanlivosť aj po skončení qý*onu svojej činnosti súvisiacej , p."ú;l§r", vyrčovaním uzamestnávatel'a, J PríPade, že pedagogichý zarneŠtnanec školy poniší'p;kň; zamestnávateta,
Povinnosť zachovávať mlěanlivosť ateňo,ÓUcrrodné tajomstvo zamestnávateťa,je zamestnávateťoPrávnený odmietnuť d'alŠie PÓsobenie tohto pedagogi"teho zamestnanca vo svojich priestorochazakénať mu vstuP ,na miesto qýkonu praktickéh-o 

-vyučovania. 
Mlěanlivosť sa nevďahuje nazákonom stanovené skutoČnosti (ohlasovaóia povinnosť). o všet§ých qýchto skutočnostiach je školapovinná svojho zamestnanca riadne poučiť.

Zarnestnávatel' a Škola sa budú vájomne bezodkladne informovať o všet§ých náležitostiacht'ýkajúcich sa Plnenia si škols\ých povinností žiaka s učebnou zmluvou na praktickom vyrrčovaní a nateoretickom vYuČovaní ako aj o zmenách organizácie praktického ateoretického vyučovania, ktorémóŽu ovplyvniť organizáciu a Časoqý harrnonogram 
'praktického 

vyrčovania alebo teoretickéhovYuěovania, Škola urČeným zamestnancom zamestnávateťa za účelom qýmeny týchto informáciíumožní využívať informaěný systém školy.

Zamestnávateť móŽe odmietnuť uvolhenie žiaka zpraktického vyrěovania na akciu organizovanúŠkolou, ak bY to ovPlYvnilo chod prevádzlq zamástnávatel'a alebo by to malo vplyv na kvalitua qýsledok praktického vyučovania žiaka.

čHnok XIt.
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára

Zmluva sauzatltárana dobu určitu do 15.07.2025 do doby platnosti osvedčenia.
Pred uPlYnutím doby, na kíoru bola zmluva uzafrtorená,rr1ožrro zmluvu ukoněiť písomnou qýpovedbuz dóvodov podl'a ěl. xm tejto zmluvy s výpovednou oouou;Jen mesiac.

čHnokXIII.
Spósob ukončenia zmluvného vzťahu

Zamestnávatel'móže vypovedať zmluvu podl'a § 16 ods. 5 zákona ak:

a) samosPrávnY kraj neurČÍ pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávatel,
PoskYtuje Praktic|é 1ruč9va.nie., triedu prvého ročníka podťa § : r oar. 2 ,árkonu,b) Škola Prestala sPÍňať podmienky určené normatívom materiálno_technického a priestorovéhozabezPeéenia alebo ŠtátnYm vzdelávac.ím programom pre študijný odbor alebo pre uěebnýodbor, v ktorom zamestnávatel' poskytuje p.anřrc vyrčávanie,c) Škola zabezPeěuje teoretické v$rčovanie ÓaUorneno.r.5.eouu.ieho predmetu študijného odborualebo učebného odboru, v ktorom zamestnávateí poslg,tuje praktické vyučovanie,
Pedagogic\ým zamestnancom, kto4ý nespÍňa kvalifikuene p.eápor.iuay poo ťa zákona ě.3l7/2009 Z. z. o pedagogick}ch zamestnancoch a odborných 

"u*..áun.oJh,'d) škola bola vyradená zo siete škól slovenskej republiky alóboe) škola opakovane porušuje svoje povinnosti 
"ypi5r"u.lt." 

za zmluvy.

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

a\ zriaďovateť ŠkolY roáodol o Znene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednejodbornej školy,
b) zanikla sPÓsobilosť zamestnávatel'a podlh § t5 ods. 1 písm. a) zákona azamestnávateť
. nePoŽiadal o oPakované overenie spósóbilosti iamestnávatel,a podl,a Zákonu,c) zanikla spósobilosť zamestnávatel'a podl'a § 15 ods. l písm. c) prvého bodu, druhého bodu
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alebo štvrtého bodu zákona alebo
d) zamestnávatel'opakovane porušuje svoje povirrnosti vyplývajúce zo zmluvy.

práva a povinnosti zo nnluvy prechádzajú na právneho nástupcu zm|uvnej strany.

článok XIV.
Doručovanie

DoruČením sa rozumie Prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia
PÍsomnosti Prostredníctvom PoŠ§ zasielanej ako doporučerrá zásielka s doručenkou sa považuje
takisto deň:

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) v ktoronr sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy sa mal možnosť oboznámiť

so zásielkou),
c) v ktoý bola na nej zamestnancom poŠ§ vyznačená poznámka, ,,adresát sa odsťahoval,,,

,,adresát je neznámY" alebo iná poznámka, ktorá podl'a poštového poriadku znamená
nedoručitelhost' zásielky.

PÍsomnosti doruČované Prostredníctvom faxu sa považujú za doručené dňom doručenia uvedeným na
vYtlaČenej sPráve o iclr ÚsPeŠnom odoslaní. V prípade emailovej komunikácie sa považuje písomnosťza doruČenú v deň ÚsPeŠného odos|ania emailovej správy na určenťt emailovú adresu, aj ked, sa
adresát s obsahom emailovej sprár,y neoboznámil.

Zmluvné stranY sú Povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie, čísla faxu aelektronickej adresY (e-mail) v lehote do l4 kalendárnych dní od icň zrneny. Ak zamestnávatel,alebo
Škola v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za
riadtre r,ykonané na poslednú známu adresu,

článok XV.
záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda Platnost'a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvrrými stranami.

Prípadné Zmeny zmluly a Zmeny prílolry č. 5 sa qllrotovujú vo forme riadne očíslovaných písomných
dodatkov, ktoré musia bYt' PodPÍsané oboma zmluvnými stranami. Zrnluvné strany sa dohodli, že
PrílohY ě,1,2,3,4 nie je Potrebné menit'fonnou dodatlov k tejto zmluve a budú menené tak, že škola
vYPracuje znenie Príloh najneskór do 31.8. aktuálneho kalendárneho roka alebo viných dohodnutých
termínoch a takto zmenené Prílohy Č. ],,2,3, 4 doručí zamestnávatel'ovi. prílohy č. 7,2,3,4 sastávajú
neoddelitel'nou súčasťou zmluly v momente doručenia zamestnávatelbvi.

Právne vzťahY v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona, zákona o výchoveavzdelávan| zákona oŠtátrrej správe vško|stve aškolskej samospráve, obchodného zákonníka
a ostatných súvisiacich PrávnYch Predpisov v ich platnorn zrrĚní. Sporné otázky týkajúce sa predmetutejto zmluvY vzniknuté PoČas realizácie praktickáho vyučovania a teoretického vyu8ovania v zmys|etejto zmluvY avsúvislosti snimi, budú riešit'iba záŠtupcovia zmluvný"r, .i.aíii',o pou..eni zostrany riaditel'a školy a štatutára zamestnávatel'a.

Zmluva je r,Yhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre zamestn ávatel,aa školu.

Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za
dostatoČne jasnÚ, urČitú a zrozumitel'nú, neuzatvárajú ju-viiesni a al-ti za nápadne nevýhodných
Podmienok, PriČorn na znak toho, Že táto zmluva zoapoveaa ich skutočne.; a slobod,lej vóli, túto
podpisujú.
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