
Zmluva č.  20/ 2019                                                                                                                                          

o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 

uzatvorená podľa § 8 zákona č. 61/ 2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou  Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 č. 65/ 2015 Z. z. o stredných školách. 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1. Škola :   Hotelová akadémia 

    so sídlom: Hlinská 31 

      010 01 Žilina 

IČO:  00158 623                                                                               

zastúpená: Ing. Helena Milčevová, riaditeľka školy      

zriadená v pôsobnosti::  Žilinský samosprávny kraj  

 (ďalej aj ako len „Škola“) 

 

1.2. Zamestnávateľ:  LCH&LO s.r.o. 

  so sídlom: Hôrky 194 

 010 04 Žilina 

IČO:  48 100 641 

zastúpená: Lukáš Chovanec 

 

(ďalej aj ako len „Zamestnávateľ“) 

 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy  o poskytovaní praktického vyučovania 

žiakov uzavretej v podľa ust. § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách (ďalej aj ako len „Zmluva“). 

 

2. Všeobecné ustanovenia 

 

2.1. Škola je strednou odbornou školou pôsobiacou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja, poskytujúcou vzdelávanie v nasledovných študijných a učebných 

odboroch  

 2.1.1. čašník, servírka (4-ročný študijný odbor), 

 2.1.2. kuchár (4-ročný študijný odbor), 

 2.1.3. kuchár (3-ročný učebný odbor), 

 2.1.4. čašník, servírka (3-ročný učebný odbor), 

 2.1.5. hotelová akadémia (5-ročný študijný odbor), 

 2.1.6. spoločné stravovanie (2-ročný študijný odbor). 

 

2.2. Zamestnávateľ je právnickou osobou, ktorá sa v zmysle a za podmienok tejto Zmluvy 

zaväzuje umožniť žiakom Školy  vykonávať v priestoroch pracoviska odborný výcvik a 

odbornú prax. 



 

2.3. Pre účely tejto Zmluvy sa budú odborný výcvik a odborná prax ďalej spolu označovať 

súhrnným názvom „praktické vyučovanie“. 

 

3. Účel , predmet Zmluvy, prehlásenia Zmluvných strán 

 

3.1. Účelom Zmluvy je zabezpečenie realizácie praktického vyučovania žiakov Školy študujúcich  

v študijných a učebných odboroch  podľa čl. 2, bodu 2.1.1 až 2.1.5 Zmluvy v mieste  

pracoviska uvedeného v Prílohe č. 1. (ďalej aj ako len „miesto pracoviska“) a v súlade 

s učebnými osnovami Školy a za podmienok dohodnutých v Zmluve. 

 

3.2. Predmetom Zmluvy je úprava podmienok realizácie praktického vyučovania žiakov Školy 

študujúcich v študijných a učebných odboroch  podľa čl. 2, bodu 2.1.1 až 2.1.5 Zmluvy 

v mieste pracoviska Zamestnávateľa. 

 

3.3. Menný zoznam žiakov Školy, ktorí budú podľa tejto Zmluvy vykonávať svoje praktické 

vyučovanie v mieste pracoviska Zamestnávateľa tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Pre účely 

tejto Zmluvy sa žiaci Školy konkretizovaní v Prílohe č. 2 Zmluvy budú ďalej v Zmluve 

označovať ako „žiaci Školy“. 

 

3.4. Hlavným cieľom praktického vyučovania je 

3.4.1. aplikovanie teoretických vedomostí v praxi formou cvičných prác, tj. zhotovovanie 

výrobkov, poskytovanie služieb alebo vykonávanie pracovných činností v študijných 

a učebných odboroch uvedených v čl. 3, bodoch 3.1. a 3.2. Zmluvy, 

3.4.2.  zdokonaľovanie praktických zručností a návykov v podmienkach reálnej prevádzky. 

 

3.5. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť žiakom Školy vykonať praktické vyučovanie za 

podmienok upravených touto Zmluvou a vytvoriť im k tomu vhodné hygienické a pracovné 

podmienky.     

 

3.6. Škola sa zaväzuje plniť svoje povinnosti vyplývajúce jej ako z tejto Zmluvy, tak aj všeobecne 

záväzných právnych predpisov.    

 

4. Podmienky praktického vyučovania                                                                                                                                                                                                                                                            

 

4.1. Praktické vyučovanie sa zabezpečuje skupinovou formou pod vedením majstra odborného 

výcviku menovite určeného v Prílohe č. 1 k Zmluve alebo  individuálne pod vedením 

inštruktora, ktorého menovité určenie je rovnako súčasťou Prílohy č. 1 k Zmluve. V prípade, 

že z dôvodov na strane Školy dôjde k zmene v osobe majstra odborného výcviku alebo 

inštruktora, Škola túto skutočnosť Zamestnávateľovi bezodkladne písomne oznámi s tým, že 

toto oznámenie sa doručením Zamestnávateľovi pokladá za Zamestnávateľom akceptovanú 

zmenu bodu 2 Prílohy č. 1 Zmluvy. 



 

4.2. Inštruktor spolupracuje s majstrom odborného výcviku,  poskytuje mu informácie o činnosti, 

ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o jeho správaní a dochádzke. 

Zodpovedá za bezpečnosť pridelených žiakov, vyžaduje od nich dodržiavanie všetkých 

predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, pracovnej 

a technologickej disciplíny. Inštruktor je povinný zabezpečiť, aby OV prebiehal v súlade  s 

učebnými osnovami. 

 

4.3. Časový rozvrh praktického vyučovania v rozdelení na študijné a učebné odbory uvedené v čl. 

2, bodoch 2.1.1. až 2.1.6. je podrobne rozpracovaný v bode 2., Prílohy č. 2 Zmluvy. 

 

4.4. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť pre žiakov Školy vhodné pracovné a hygienické 

podmienky. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť žiakom Školy a majstrom odborného 

výcviku  vhodné priestory na prezliekanie, uloženie civilného a pracovného ošatenia a zároveň 

im poskytnúť  základné hygienické prostriedky. 

 

4.5. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť žiakom Školy stravovanie v rovnakom rozsahu ako 

poskytuje svojim zamestnancom. 

 

4.6. Zamestnávateľ sa zaväzuje uhradiť žiakom Školy náklady cestovného podľa predložených 

cestovných dokladov preukazujúcich ich vynaloženie. 

 

4.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky, prostriedky a náradie poskytuje žiakom Školy 

Zamestnávateľ v spolupráci so Školou. 

 

4.8. Škola sa zaväzuje zabezpečiť, aby žiaci nastupovali na praktické vyučovanie v predpísanom 

pracovnom oblečení pre daný študijný alebo učebný odbor, špecifikovanom vnútorným 

predpisom. Žiaci Školy  sú počas priebehu výkonu praktického vyučovania označení 

menovkami so znakom Školy. Škola je oprávnená vykonávať v priebehu praktického 

vyučovania na pracovisku Zamestnávateľa kontrolu bez akéhokoľvek časového obmedzenia 

možnosti jej vykonania.  

 

4.9. Žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP  

podľa § 25 ods.5 zákona o odborom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov. 

Zamestnávateľ je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci žiakov. Pred začiatkom práce vykoná zamestnávateľ preškolenie 

žiakov a majstrov odborného výcviku zo základnými otázkami BOZP na podmienky 

pracoviska. 

 

4.10. Žiaci  Školy môžu vykonávať len práce, na ktoré  boli poverené majstrom odborného výcviku 

a inštruktorom.  

 



4.11. Škola sa zaväzuje zabezpečiť, v prípade potreby, aby žiak Školy v deň nástupu na praktické 

vyučovanie predložil Zamestnávateľovi platný zdravotný preukaz. 

 

4.12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa včas informovať o všetkých skutočnostiach 

týkajúcich sa realizácie tejto Zmluvy. 

 

5. Osobitné dojednania 

 

5.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnávateľ v súvislosti s realizáciou praktického 

vyučovania v priestoroch jeho pracoviska zaplatí Škole finančný príspevok, ktorého výška sa 

odvíja od skutočného počtu žiakov na pracovisku  a ročníka študijného alebo učebného odboru 

v ktorom žiak Školy študuje. Určenie výšky finančného príspevku, ktorý sa Zamestnávateľ 

zaväzuje hradiť Škole mesačne po dobu trvania Zmluvy tvorí Prílohu č.1 k tejto dohode.  

 

6. Trvanie Zmluvy 

 

6.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie jedného školského roka. 

 

6.2. 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.  Výnimku z uvedeného predstavujú Príloha č. 1 a Príloha č. 2 Zmluvy, 

ktoré sa Zmluvné strany zaväzujú písomne aktualizovať pre každý školský rok. V prípade, že 

medzi Zmluvnými stranami nedôjde k aktualizácii niektorej z v tomto bode Zmluvy 

uvedených príloh platí, že Zmluvné strany sú naviazané ich posledným znením. 

 

6.3. Túto Zmluvu možno pred uplynutím doby uvedenej v bode 6.1 tohto článku Zmluvy 

kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 

ktorejkoľvek zo Zmluvných strán. Výpovedná lehota sú 2 mesiace. Výpovedná lehota začína 

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

7.2. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na 

ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných 

právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.  

  

7.3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 

 





PRÍLOHA č. 1 

k Zmluve č. 20 / 2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 

 

1. Pracovisko Zamestnávateľa: IL Padrino Ristorante, Jánošíkova ulica 264/19, Žilina. 

 

2. Praktické vyučovanie bude zabezpečované  individuálnou formou pod vedením inštruktora  

Michala Chovanca, nar.: 10. 7. 1990, bytom: Hollého 55, 010 01 Žilina , ktorý má  odbornú 

spôsobilosť na výkon povolania na ktoré sa žiak pripravuje. Inštruktor je povinný zabezpečiť, 

aby praktické vyučovanie prebiehalo v súlade s učebnými osnovami a usmerneniami majstra 

odborného výcviku, ktorého určí škola. 

 

 

3. Zamestnávateľ zaplatí  Škole v súlade s čl. 5, bod 5.1. Zmluvy na základe zaslanej faktúry 

mesačne finančný príspevok spolu vo výške 130,- € , a to na účet Školy vedený v Štátnej 

pokladníci, č. ú. v tvare IBAN:  SK98  8180  0000  0070  0054 4480. 

 

4. V prípade školských prázdnin, ktoré trvajú súvisle  5 a viac pracovných dní bude fakturácia 

znížená v odpovedajúcom rozsahu. 

 

 

 

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

 

 

 

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

     štatutárny zástupca Školy                                                   štatutárny zástupca Zamestnávateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


