
Zmluva č. HS 12/2020/DV o  duálnom vzdelávaní 

DODATOK č. 1 
uzatvorený podľa ustanovení § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o  odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Školský Zákon“) medzi: 

 

Zmluvné strany: 

Škola:    Stredná odborná škola hotelová 

so sídlom:  Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 

zastúpená:   PaedDr. Pavol Hudáček – poverený vedením školy 

IČO:    00893552 

DIČ/IČ DPH:  2021357998 

banka:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK23 8180 0000 0070 0051 5372 

zriaďovacia listina:  vydaná Prešovským samosprávnym krajom dňa 01.07.2002 pod číslom : OŠaTK - 

2002/4 - 10 

 (ďalej len „škola“) 

 

a 

 

Zamestnávateľ: BHP Tatry, s. r. o. 

so sídlom:  Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava  

zastúpený:  Kathrin Noll, Generálna riaditeľka , splnomocnená na základe plnomocenstva 

IČO:   45 948 879 

DIČ:   SK2023145256  

banka:   VÚB, a.s., Mlynské nivy, Bratislava, Slovakia 

číslo účtu:  SK80 0200 0000 0028 2992 0254 

zapísaný:  v obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 68984/B 

registračné číslo osvedčenia pre SDV: 841/SDV/RUZ/2018 

prevádzka:  Grand Hotel Kempinski High Tatras, Kúpeľná 6, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

Na základe vzájomnej dohody Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1, ktorým sa mení článok IX 

nasledovne: 

 

Spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami Školy a pod 

vedením ktorých bude vykonávať Zamestnávateľ praktické vyučovanie. 
 

Zamestnávateľ v rámci finančného zabezpečenia praktického vyučovania pod vedením majstra odbornej 

výchovy, ktorý je zamestnancom školy, uhradí škole cenu práce daného majstra odbornej výchovy. Cena 

práce bude zadefinovaná po vzájomnej dohode zmluvných strán, v závislosti od rozsahu poskytnutých 

služieb za dané obdobie. 

Úhradu zodpovedajúcu finančnému zabezpečeniu praktického vyučovania vykonávaného majstrom odbornej 

výchovy zamestnancom školy vykoná Zamestnávateľ za dané obdobie bezhotovostným prevodom na 

bankový účet školy na základe fakturácie školy. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

 

 

V Hornom Smokovci, dňa: ...........................  

 

 

 

V Štrbskom Plese, dňa: ........................... 

 

 

 

 

 

  

SOŠ hotelová 

PaedDr. Pavol Hudáček 

riaditeľ školy 

 

Kathrin Noll 

generálna riaditeľka 

splnomocnená na základe plnomocenstva 

 


