
zMLUvA o posKyToVANí pRAKTtcKÉno vvučovnruln
medzi

stredná odborná ško]a hotelová
so sídlom Horný Smokovec26,062 01Vysoké Tatry
lČo:oo 893 552

DlČ: 2021357998
zastúpená: PaedDr. Pavol Hudáček, riaditel'
(d'alej len ,,Škola"1

a

Mores Resort, a.s.

so sídlom Galvaniho t7lC,827 04 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka. é.:6213/8
tČo: +s 830 995

DlČ:2023620742
tČ opH: sKzo2362}742
konajúca: lng. Zuzana Semanová, predseda predstavenstva
(d'alej len,,Poskytovatel"')
(Škola a Poskytovatetd'alej spolu len,,Zm!uvné strany" alebo samostatne,,Zm!uvná strana")

Zmluvné strony sa podťa § 269 ods. 2 Zb, Obchodný zókonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,obchodný
zákonník")avsúladesozákonomč,245/2008Z.z.ovýchoveavzdelóvaní(škotskýzákon)oozmeneadoplnení
niektorých zókonov v znení neskorších predpisov a zókonom č. 51/2015 Z, z. o odbornom vzdeldvaní a príprave
o o zmene a doplneníniektor,ých zákonov v zneníneskorších predpisov (dblej ten ,,Zákon o odbornom vzdelávaní")
dohodli na uzotvorenítejto Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania (dblej len ,,Zmluva").

článok t
Predmet Zm!uvy

Zmluvné strany sa dohodli, že Škola za účelom získania odborných vedomostísvojich študentov v rámci stre-
doŠkolského Štúdia v odbore kuchár, kuchárka pridelí Poskytovatelovi študentov, ktorých menný zoznam
tvorí prílohu k tejto Zmluve (d'alej len ,,Študenti").

Predmetom Zmluvy je Úprava vzájomných práv a povinnostíZmluvných strán pri zabezpečovaní praktického
vYuČovania Študentov podIa Zákona o odbornom vzdelávaní. Praktické vyučovanie sa vykonáva formou od_
bornej praxe podía § 4 ods,3 Zákona o odbornom vzdelávaní.

Odbornú prax Študentov sú Zmluvné strany povinné zabezpečovať podla platných učebných osnov študij-
ného odboru kuchár, kuchárka.

Miestom výkonu odbornej praxe je Hotel Lomnica, Tatranská Lomnica 92, o5g 60 Vysoké Tatry (d'alej len
,,Hotel") prevádzkovaný Poskytovatelbm.

Odbornú Prax bude Poskytovatel poskytovať podIa časového harmonogramu praktického vyučovania v sú-
lade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách.

Pri odbornej praxi Študentov je vyučovacou jednotkou 1 (jeden) vyučovací deň, ktoný u Študentov 3. (tre-
tieho), 4, (štvrtého) ročníka trvá najviac 7 (sedem) vyučovacích hodín. Vyučovacou hodinou sa rozumie čas
v trvaní 60 (Šesťdesiat) minút. Prestávky počas vyučovania sú rovnaké ako u zamestnancov Poskytovateřa,
PriČom Študentom bude v prípade potreby poskytnutá prestávka aj po 3 (troch) vyučovacích hodinách.

ZaČiatok odbornej praxe je spravidla o 8:00 hodine, najskór však o 7:00 hodine a jej ukončenie je u študentov
mladŠÍch ako 18 rokov o 18:00 hodine a u ostatných Študentov najneskór o22:oO hodine.

Výkon odbornej praxe Študentov podl'a tejto Zmluvy začína dňa 02.09.2019 a končídňa 31.08.2020. Zmluvné
strany sa dohodli, že Študenti budú vykonávať odbornú prax v rozsahu 220 (dvestodvadsať) hodín mesačne.
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9. Rozpis vykonávania odbornej praxe budú Zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu tejto Zmluvy, Ak by aký-
kolVek zo Študentov zo zdravotných alebo iných vážnych dóvodov nemohol vykonávať odbornú prax podl'a

dohodnutého rozpisu, Školaje povinná najneskór do 3 (troch) kalendárnych dnízabezpečiť jeho náhradu na

vykonávanie odbornej praxe.

č!ánok tl

Školitel' a Majster odbornej v,ýchovy

Študenti budú vykonávať odbornú prax pod dozorom inštruktorov, ktoryich zabezpečí Poskytovateí
(d'alej len ,,lnštruktori") a Majstrov odbornej výchovy, ktorých zabezpečíŠtota 1aalej len ,,MOV"). osoby ln-

štruktorov a MOV sú si Zmluvné strany povinné oznámiť najneskór 1 (jeden) týždeň pre začatím odbornej
praxe.

MOV:

a) zodpovedá za Študentov a za plnenie učebných osnov,

b) vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť,

c) koordinuje odbornú prax v Hoteli s teoretickým vyučovaním Študentov,

d) klasifikujeprospechŠtudentov.

l nštru ktor:

a) preberá zodpovednosť za Študentov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (d'alej len ,,BOZP")
a požiarnej ochrany,

b) poučí Študentov o štandardoch HACCP a osobitných hygienických pravidlách či zvyklostiach Poskytova-
tel'a, pričom o tomto poučení bude vyhotovený záznam s podpismi Študentov,

c) poučí Študentov o základných zásadách a pravidlách fungovania Hotela, o podmienkach ubytovacieho
poriadku, stravovania, ako aj o podmienkach dodržiavania osobitného režimu odbornej praxe, pričom
o tomto poučení bude vyhotovený záznam s podpismi Študentov,

riadi činnosť Študentov,

poskytuje MOV, resp. Škole informácie o činnosti, ktorú Študenti počas odbornej praxe vykonávali a o
správaní Študentov,

f) poskytuje Študentom podklady na plnenie úloh,

8) spracováva a poskytuje MOV podklad pre klasifikáciu prospechu Študentov.

článok llI
Práva a povinnostiZmluvných strán

A) Práva a povinnosti Poskytovatel'a:

1. Poskytovatel' je povinný oboznámiť Študentov pred začiatkom výuky so svojim platným pracovným po-
riadkom,spredpismioBOZPapožiarnejochraneaoichprávachapovinnostiachvsúvislostisospracú-
vaním osobných údajov vsúlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2OL6/679 z27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95l46lES, a niektorými ustanoveniami zákona č. t8/20L8 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,Predpisy na ochranu OÚ").

2. PoskytovateIje povinný viesť dochádzku Študentov.

3. Poskytovateťje povinný umožniťŠtudentom Školy vstup do Hotela, kde bude ich odborná prax prebiehať
a v prípade kontroly Študentov po dohode Zmluvných strán tiež umožniť vstup MOV do Hotela.

4. Poskytovateř je povinný zabezpečiť pre Študentov bezplatnú stravu a pitný režim.

5. Poskytovatet je povinný zabezpečiť pre Študentov primerané hygienické podmienky.

5. Poskytovateť je povinný oboznámiť Študentov, a na základe požiadavky Školy aj Školu, o príslušných in-

terných predpisoch PoskytovateIa a Hotela, kde bude odborná prax prebiehať.
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B)

7. Poskytovatel' je povinný oznámiť Škole akékol'vek porušenie disciplíny Študenta s doložením prípadných
podkladov a uvedením skutočností preukazujúcich porušenie disciplíny, prípadné porušenie disciplíny
bude riešiť Škola,

8. V prípade, že Študent nebude dodržiavať povinnosti podla tejto Zmluvy alebo sa nebude riadiť pokynmi
lnštruktora pri plnení pracovných úloh vypl,ývajúcich z rnýkonu praxe Študenta, je Poskytovatel'opráv-
nený po upozornení a informovaníŠkoly, prípadne MOV, ukončiť poskytovanie odbornej praxe voči to-
muto Študentovi.

9. Poskytovateíje oprávnený v celom rozsahu alebo len čiastočne, požadovanú odbornú prax Študentov
Školy odmietnud a to predovšetkým z dóvodu svojej pracovnej vyťaženosti, nedostatočnej kapacity
priestorov Hotela alebo z iných prevádzkových dóvodov.

10. Poskytovateť je oprávnený ukončiť alebo pozastaviť vykonávanie odbornej praxe, ak u neho nastanú

nepredvídatelhé okolnosti, o ktorých v čase súhlasu s odbornou praxou nevedel, a/alebo ktoré neumož-
ňujú vykonávanie odbornej praxe, o čom je povinný informovať Školu, prípadne povereného MOV mini-
málne 1(jeden) deň vopred.

Práva a povinnosti Študentov:

1. Študenti sú povinní dodržiavať všeobecne závázné právne predpisy vzťahujúce sa na všetky činnosti,
ktoré budú v rámci odbornej praxe uskutočňovať.

2. Študenti sú povinní dodržiavať interné predpisy Poskytovateťa.

3, Študenti sú povinní dodržiavať pokyny lnštruktora, MOV a ostatných pracovníkov Poskytovatera.

4. Študenti sú povinnívykonávať činnosti odbornej praxe výlučne pod dohťadom lnštruktora, MOV alebo
poverených pracovníkov Poskytovateťa.

5. Študenti sú povinní zachovávať obchodné tajomstvo Poskytovateía, mlčanlivosť o dóverných a chráne-
ných informáciách a o osobných údajoch dotknutých osób, s ktonými sa počas praktického vyučovania
oboznámili podťa Predpisov na ochranu OÚ, a to aj po skončení tejto Zmluvy.

Práva a povinnosti Školy:

1. Škola je povinná pripraviť odbornú prax Študentov po obsahovej stránke.

2, Škola je povinná zabezpečiť počas odbornej praxe potrebný počet MOV.

3. Škota je povinná poskytovať Študentom počas odbornej praxe osobné ochranné pracovné prostriedky,
vrátane obleČenia, v prípade, ak si ich nezabezpečili Študenti sami alebo ich nezabezpečil PoskytovateL

4. Škota je povinná zabezpečiť prítomnosť Študentov v Hoteli v čase a počte dohodnutom v tejto Zmluve.

5. Štola je povinná zabezpečiť dodržiavanie povinností Študentov podťa tejto Zmluvy.

6. Školaje povinná poučiťŠtudentov o podmienkach výkonu praktického vyučovania u Poskytovatela v Ho-
teli.

7, Št<ola je povinná pravidelne informovať Poskytovateťa všetkých dóležitých skutočnostiach súvisiacich s
výchovno-vzdelávacím procesom Študentov,

8, Štola je povinná bezodkladne informovať Poskytovateťa o všetkých prekážkach Študentov v účasti na
praktickom vyuČovaní a d'alších skutočnostiach týkajúcich sa realizácie tejto Zmluvy.

9. Škola ie oprávnená ukončiť alebo pozastaviť vykonávanie odbornej praxe, ak u nej nastanú nepredvída-
telné okolnosti, o ktorých v čase súhlasu s odbornou praxou nevedela, a/alebo ktoré neumožňujú vyko-
návanie odbornej praxe, o čom je povinná informovať Poskytovateťa minimálne 1 (jeden) deň vopred.

č!ánok lV
Hmotné a finančné zabezpečenie odbornej praxe

Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie vykonania odbornej praxe bude Poskytovatel poskytovať
Škole finančné prostriedky vo výške 1OO,- Eur (sto eur) mesačne, a to na základe faktúr vystavených Školou

c)
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2.

po skončení mesiaca, za ktoný za finančné prostriedky poskytujú. Faktúry sú splatné bezhotovostným prevo-

dom na bankový účet Školy uvedený v príslušnejfaktúre, a to do 1-4 (štrnástich) dníodo dňa ich vystavenia.

Zmluvné strany sivzájomne potvrdzujú, že tieto prostriedky budú poskytnuté na vykonanie odbornej praxe

Študentmi v rozsahu 220 (dvestodvadsať) hodín mesačne.

článok v
Trvanie a skončenie Zmluvy

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie trvania odbornej praxe podía Čl, t ods. 8 tejto
Zmluvy.

Pred uplynutím doby výkonu odbornej praxe Študenta v zmysle ust. ods. ]. tohto článku výkon praxe Študenta
končí aj na základe:

a) písomnej dohody Školy a Poskytovateía,

b) písomnej výpovede ktorejkolvek Zmluvnej strany z akéhokoívek dóvodu, resp. bez uvedenia dóvodu,
pričom výpovedná doba je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede
druhej Zmluvnej strane,

c) jednostranným ukončením zo strany Poskytovatela v prípade, ak Študenti, resp, Škola, porušujú pod-

mienky vymedzené touto Zmluvou alebo v prípadoch podía Čl. lll písm. A) ods. 8 a 10 tejto Zmluvy, v

týchto prípadoch účinky jednostranného ukončenia výkonu praxe nastávajú dňom jeho doručenia dru-
hej Zmluvnej strane po predchádzajúcom ústnom alebo písomnom upozornení Školy, minimálne 1 (je-

den) deň vopred.

d) jednostranným ukončením zo strany Školy ak Poskytovateí porušuje podmienky vymedzené touto zmlu-
vou, v tomto prípade účinky jednostranného ukončenia výkonu praxe nastávajú dňom jeho doručenia
druhej Zmluvnej strane po predchádzajúcom ústnom alebo písomnom upozornení Poskytovateía, mini-
málne deň vopred.

článok V!

Zodpovednosť za škodu

Tento článok Zmluvy upravuje postup, ktorým Škola a Poskytovateí riešia následky prípadnej škody, vzniknu-
tej pri ich spoločnej činnosti súvisiacej s realizáciou odbornej praxe.

Pri úprave občianskoprávnej zodpovednosti vychádzajú Škola a Poskytovateíz predpokladu solidarity (§ +gg

Občianskeho zákonníka), ktorá je daná ich spoluprácou v rámci odbornej praxe.

Zodpovednosť Zmluvných strán vzniká predovšetkým z právnych vzťahov:

a) voči sebe navzájom - podía Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka;

b) voči vlastným zamestnancom - pod|'a Zákonníka práce.

Za škodu spósobenú na majetku Zmluvnej strany zodpovedá porušujúca Zmluvná strana podía § 373 a nasl.

Obchodného zákonníka a subsidiárne podl'a § 420 a nas|. Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak ju spó-
sobila konkrétna fyzická osoba v právnom vzťahu k zodpovednej Zmluvnej strane, Regresné nárokyvoči škod-
covi si uplatní zodpovedný subjekt následne po uspokojení nárokov poškodeného.

Škodu spósobenú fyzickým osobám na veciach odložených alebo škodu na zdraví uspokojí poškodenej osobe
Poskytovateí (Študentom Škota) a následne si uplatní regresný nárok voči spoluzodpovednej Zmluvnej stane.
Ak mieru účasti nemožno objektívne posúdiť (zistiť), podiel'ajú sa na jej náhrade dotknuté Zmluvné strany
rovným dielom.

Práva a povinnosti Zmluvných strán zo zodpovednosti za vznik prípadnej škody, ktoré nie sú Zmluvnými stra-

nami upravené v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne závázných právnych predpisov.

1.

2.

3.

4.

6.

ZM LUVA o PosKYToVArvÍ pRnrrlcrÉHo VYUČoVANlA strana 4 z 5



1,.

2.

článok v!l
zirerečne ustanovenia

Zmluvu možno meniť pod sankci<xl neplatnosti len po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou dodatku
pod písa ného oboma Zrnluvnými stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pdpade vzájornnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie bude uskutoč-
ňovať osobne, doporrrčerrou listorou zásielkou alebo kuriérom, emailom, príp. inou dohodnutou formou na

adresu Zmluvrei strany urcdenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú oznámenú adresu. V prípade neúspeš-
ného doru&nb" wátane odmietnutia zásielky, sa deň vrátenia zásielky odosielateťovi bude považovať za deň
riadnehodoručenb. Xorešpondencia zaslaná emailom sa považuje za doručenú najbližšínasledujúci pracovný
deíl.

\6.rt! páva a povinnostivypl,ývajúce z tejto Zmluvy ako aj vzťahy v tejto Zmluve bližšie neupravené sa riadia
:"_ -:-,- -:::.c.eniami Obchodného zákonníka, Zákona oodbornom vzdelávaní, príslušnými ustanove-

.-saeho zákonníka a d'alšími všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

-'- =e niektoré z ustanovenítejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevymáhatelné, nemá za_= - =-.óLeIt
:: -:s ::ok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhatel'nosť d'alších ustanovení Zmluvy, ak je možné takéto
-:: alné, neúČinné alebo nevymáhatel'né ustanovenie oddeliť od zvyšku Zmluvy. V takomto prípade sa
]liuvné strany zavázujú bezodkladne formou dodatku alebo novej zmluvy nahradiť takéto neplatné, neú-
činné alebo nevymáhatel'né ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplat-
ným, neúČinným Či nevymáhateťným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy. Do času
uzatvorenia dodatku platia príslušné zákonné ustanovenia svojim účelom a zmyslom čo najbližšie neplat-
nému či neúčinnému ustanoveniu.

5. Zmluvné strany sa zavázujú zachovávať mlčanlivosť o podmienkach spolupráce podl'a tejto Zmluvy, ako aj o
vŠetkých skutočnostiach týkajúcich sa druhejZmluvnejstrany (najmá, nie však výlučne obchodnej povahy),
ktoré im boli sprístupnené počas trvania tejto Zmluvy, alebo ktoré sa im stali iným spósobom známe, povin-

nosť mlčanlivosti trvá aj po skončenítejto Zmluvy bez časového obmedzenia.

6. Zmluvné strany sa týmto zavázujú, že vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné spravodlivo požadovať,
aby doŠlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z tejto Zmluvy a v
súvislosti s ňou zmierom, vrátane sporu o jej platnosd výklad alebo zrušenie, zmierom, a až následne bude
riešený pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že druhá Zmluvná strana bude spracovávať osobné údaje fyzických osób
spolupracujúcich pri realizáciitejto Zmluvy na podklade tejto Zmluvy (bez osobitného súhlasu daných osób),
a zavázujú sa uskutoČňovať spracúvanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ)2OL6l679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto
Údajov a zákona NR SR č, L8/2OI87. z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorych záko-
noV.

8, Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s prílohami, z ktonich každý má platnosť orie nálu a každá
Zmluvná strana dostane po 1" (jednom) rovnopise.

Zmluvnestronvvvhlosu.'u žes Z^ -.,::Z:--a:-.-::: .a.::::--::-::-*2 : :-a::::.-.: :-:.--:::..os|o-
:::'-,:-_-a,-,''-:.:':.:,:r:*.-:,:a:,::,.,::::::"".:.]--,:]--.-a::-:-,::.::--::..:ite
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