
D o h o d a č. 5/ 2014                                                                                                                                          

o zabezpečení praktického vyučovania žiakov    

uzatvorená podľa § 43 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon)          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona NR SR č. 184/2009 Z. 

z. o odbornom  vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR  č. 

282/2009 Z. z. o stredných školách a v zmysle §269 až  275 Obchodného zákonníka  č.513/1991 Zb.      

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

čl. I 

Účastníci dohody 

Škola :   

Názov a sídlo:   Hotelová akadémia, Hlinská 31,  010 01 Žilina  

IČO: 00158 623                                                                                            

Zastúpená:  Ing. Helenou Milčevovou, riaditeľkou školy                                                                                                  

Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja   (ďalej len škola) 

a 

Organizácia    

Názov a sídlo:  Aproxima s. r. o. 

 Nádražná 990/33, 909 01 Skalica 

IČO   35702800 

Zastúpená:  Mgr. Radovanom Richterom 

čl. II 

Predmet dohody 

1. Predmetom dohody je zabezpečenie a realizácia odborného výcviku a odbornej praxe                         
žiakov Hotelovej akadémie, Hlinská 31, Žilina v učebných a študijných odboroch čašník, servírka, 
kuchár a v študijnom odbore hotelová akadémia podľa menného zoznamu, ktorý  tvorí prílohu 
tejto dohody na pracovisku / prevádzke organizácie /názov, sídlo/:  INA a. s., Kysucké Nové 

Mesto 
 
 v súlade s učebnými osnovami  a za podmienok dohodnutých v tejto dohode.  

2. Organizácia sa zaväzuje umožniť žiakom školy vykonať odborný výcvik alebo odbornú prax 
v súlade s touto dohodou, vytvoriť k tomu potrebné podmienky, zabezpečiť ako aj plniť ďalšie 
povinnosti vyplývajúce z tejto dohody. 

3. Škola sa zaväzuje plniť riadne všetky svoje povinnosti, ktoré pre ňu ako vzdelávaciu inštitúciu 
vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce 
z tejto dohody. 

 

  

 



   4.  Hlavným cieľom praktického vyučovania je :                                                                                                        
a / aplikovanie teoretických vedomostí v praxi formou cvičných prác – zhotovovanie 
výrobkov, poskytovanie služieb alebo vykonávanie pracovných činností v odboroch kuchár, 
čašník a servírka                                                                                                                            
b/ zdokonaľovanie praktických zručností a návykov v podmienkach reálnej prevádzky                                                                                                                                                 

            

čl. III 

Podmienky praktického vyučovania 

1. Praktické vyučovanie sa bude zabezpečovať skupinovou formou pod vedením majstra 
odborného výcviku alebo  individuálne  pod vedením inštruktora, ktorý má odbornú 
spôsobilosť na výkon povolania, na ktoré sa žiak pripravuje. Inštruktor spolupracuje 
s majstrom odborného výcviku,  poskytuje mu informácie o činnosti, ktorú žiak počas 
praktického vyučovania vykonával a o jeho správaní a dochádzke. Menovité určenie 

inštruktora je zahrnuté v prílohe č. 1 k tejto dohode.  

2. Časový rozvrh praktického vyučovania: odborný výcvik alebo odborná prax v prvom 

a druhom ročníku trvá najviac 6 hodín denne v treťom a vyššom ročníku 7 hodín denne. 

3.  Organizácia sa zaväzuje, že vytvorí  vhodné pracovno-hygienické podmienky pre žiaka. 

4. Organizácia sa zaväzuje poskytnúť žiakom a majstrom odborného výcviku  vhodné priestory 
na prezliekanie, uloženie civilného a pracovného ošatenia. Poskytnúť im základné hygienické 

prostriedky. 

5. Organizácia poskytne žiakom  stravovanie, tak ako zamestnancom danej organizácie. 

6. Organizácia uhradí žiakom cestovné podľa preukázaných cestovných dokladov. 

7. Osobné ochranné pracovné pomôcky, prostriedky a náradie poskytuje  žiakovi 
organizácia na svoje náklady. 

 
8. Škola prostredníctvom svojich majstrov odborného výcviku a učiteľov odbornej praxe 

zabezpečí preškolenie žiakov na začiatku školského roka, pri preberaní jednotlivých 
tematických celkov a pri práci s elektrickými a inými zariadeniami o ich používaní a obsluhe. 
Škola zabezpečí školenie OBP a PO. O preškoleniach bude preukázateľným spôsobom 

vykonaný zápis v zápisníkoch BOZ. 

9. Žiaci môžu vykonávať len práce, ktoré im nie sú zakázané a ktorými boli poverení majstrom 

odborného výcviku. 

10. Škola sa zaväzuje zabezpečiť, aby žiaci nastupovali na odborný výcvik /odbornú                     
prax/ v predpísanom pracovnom oblečení pre daný odbor, špecifikovaný vnútorným 
predpisom. Žiaci počas odborného výcviku / odbornej praxe/ sú označení menovkami so 
znakom školy. Škola počas vykonávania odborného výcviku /odbornej praxe/  vykonáva na 
prevádzke  kontrolu.  

 
11. Škola sa zaväzuje zabezpečiť, v prípade potreby, aby žiak v deň nástupu na odborný výcvik 

/odbornú  prax / predložil organizácii platný zdravotný preukaz. 
 

12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa včas informovať o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa realizácie tejto dohody. 

 
 
 



 
 
  

čl. IV 

Osobitné dojednania 

 
 Zmluvné strany sa dohodli, že organizácia v súvislosti s realizáciou odborného výcviku zaplatí 

škole finančný príspevok, ktorý sa bude odvíjať od skutočného počtu žiakov na pracovisku 

organizácie. Dohoda o výške príspevku tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.  

 

čl. V 

Trvanie dohody 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú – na jeden školský rok.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane najneskôr 

do posledného dňa školského vyučovania príslušného školského roka písomný prejav vôle túto 
zmluvu ukončiť, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto zmluvy vždy na ďalší školský rok. Na 
každý školský rok je potrebné odsúhlasiť a v prípade zmeny vyhotoviť prílohy tejto dohody, 
najmä menný zoznam žiakov a majstrov odborného výcviku/ inštruktorov/a výšku finančného 
príspevku v súvislosti s realizáciou  

3. Túto dohodu možno pred uplynutím doby uvedenej v ods. 1 kedykoľvek skončiť písomnou 
dohodou zmluvných strán. 

 
 

čl. VI                                                                                                                           

Záverečné ustanovenia 

1. Túto dohodu možno meniť len písomnými dodatkami podpísanými zúčastnenými zmluvnými 

stranami.                                                                                                             

2. Právne vzťahy  bližšie neupravené v tejto dohode sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.  

3. Dohoda je uzatvorená  v dvoch exemplároch, pre každú stranu po jednom. 

4. Zástupcovia  oboch zmluvných strán prehlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali a s jeho 
obsahom  súhlasia, pretože je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Na dôkaz toho k nej pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 
 

5. Dohoda nadobúda platnosť a  účinnosť dňom podpísania obidvoma zúčastnenými stranami.  

 

V Žiline, dňa....................................... 

 

 

 

..........................................................                                ................................................................... 

štatutárny zástupca školy                                                   štatutárny zástupca organizácie  

 


