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5) Mesačná čiastka bude uhradená na základe vystavenej faktúry zo strany SOŠ hotelová,  
ktorá bude vystavená najneskôr do  4.  dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí 
zdaniteľného plnenia. 
Úhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktúry ( spravidla  je splatnosť 14 dní ) 

6) V prípade neuhradenia vystavenej faktúry do termínu splatnosti, môže SOŠ hotelová     
po tomto termíne prerušiť  vykonávanie odborného výcviku  žiakov  v priestoroch   
organizácie  s tým, že odborný výcvik bude obnovený až po úhrade faktúry  a to dňom  
pripísania finančných prostriedkov na účet SOŠ hotelová. 

 
čl. IV 

Špecifikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii : 
 
Sídlo spoločnosti:  
ESIN facility, s.r.o. 
Dlhé Hony 4991 
058 01  Poprad 
  
Prevádzka:  Hotel Kukučka 14646, 059 60 Tatranská Lomnica 
 
1)  Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odborný výcvik  :                   

- odbor  kuchár                      ..........     žiak 
- odbor čašník, servírka         .........        žiakov 

Mená žiakov sú uvedené v rozpise. 
 
2)  Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku  2019/2020:         02.09.2019 
 
3)  Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 2019/2020:      31.08.2020 
 
4) Spôsob stravovania : 
      Organizácia zabezpečí možnosť stravovania žiakov.   
 
5)  Sociálne priestory pre žiakov : 

šatňa, sprcha, WC 
 

6)  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri odbornom výcviku : 
zabezpečí majster OV a poverený zamestnanec organizácie. 
 

7)  Spôsob dodania ochranného oblečenia žiakov : 
Zabezpečí SOŠ hotelová 
 

8)  Žiaci budú pracovať pod vedením : 
 

-   dohľad  .............................................................. (majster OV) 
-   inštruktori      uvedení v Prílohe č.1  (menovanie  inštruktorov  OV)       
       

9)  SOŠ hotelová zabezpečí  
-  na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania ( zástupca SOŠ min. 1x 
mesačne ) 

      -  pridelenie  žiakov do priestorov organizácie po vzájomnej dohode 
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                                                                                   Príloha č. 1 
M e n o v a n i e 

inštruktorov odbornej výchovy 
Prevádzka : 
Hotel Kukučka 14646, 059 60 Tatranská Lomnica 
 
Sídlo spoločnosti: 
ESIN facility, s.r.o. 
Dlhé Hony 4991 
058 01  Poprad 

  
 

V školskom roku 2019/2020, na zabezpečenie odborného výcviku,  
            m e n u j e m  z radov našich zamestnancov týchto inštruktorov odbornej  výchovy : 
 

pre študijný odbor   6444   K           čašník – servírka : 
pre učebný odbor    6444   H           čašník – servírka :   
pre odbor  Hotelová akadémia 
 
priezvisko, meno                                                    podpis  
 
.................................................................                ................................................... 
 
.................................................................                ................................................... 

 
pre študijný odbor   6445 K             kuchár  : 
pre učebný odbor    6445 H             kuchár  :   

 
..................................................................                ................................................... 
 
..................................................................                ................................................... 
 
..................................................................                 ................................................... 
 
..................................................................                 ................................................... 
 
V zmysle Zákona č. 61/2015 Z. z. , môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať 
najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy informácie 
o činnosti, ktorú žiak počas odborného výcviku vykonával a o jeho správaní. 
 
V  Starom Smokovci, dňa 17.06.2019 

 
 
 
 
 
......................................................                          ...................................................... 
            RNDr. Peter Slančo     za organizáciu 
 riaditeľ SOŠ hotelová 


