DOHODA
o realizácií prázdninovej praxe pre študentov
HOTELOVÁ AKADÉMIA KOŠICE
so sídlom: Južná trieda 10,04001 Košice
zastúpená: Ing. Emil Egreši
IČO: 319 466 15

v ďalšom iba: HA Košice
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iba poskytovater,

uzatvárajú za nasledujúcich podmienok túto dohodu o realizácii prázdninovej praxe
študentov.
I.

Predmetom tejto dohody je realizácia prázdninovej praxe v školskom roku 2013/2014
od: .. ť.
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do:

HA Košice v priestoroch
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pre študenta/tku
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poskytovateľa.

Jedná sa o študentov nepripravujúcich sa pre žiadnu organizáciu.
Prázdninová prax sa bude pre študentov realizovať individuálnou formou v rozsahu 6
vyučovacich

hodín denne.
II.

Poskytovateľ

sa zaväzuje, že :
učebnými osnovami

a)

umožní nerušenú realizáciu prázdninovej praxe v súlade s platnými

bl

umožní študentom vstup do organizácie prevádzkových jednotiek poskytova te ra za
účelom

cl

realizácie

výučby

umožní prístup do uvedených priestorov
Košice za

účelom

d)

zabezpečí

el

zabezpečí

určeným

pedagogickým pracovníkom HA

kontroly študentov

vhodné podmienky pre dôstojnú realizáciu prázdninovej praxe
pre študentov vyhovujúce podmienky z hradiska

bezpečnosti

zdravia pri práci, požiarnej ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy
fl

za vyprodukovanú prácu študenta neprináleží odmena ani škole ani študentovi

g)

poverí vedením prázdninovej praxe svojho zamestnanca: MVDr. Ján Brna

a ochrany

III.

•

HA Košice zabezpečí:
a)

pripraví v spolupráci s povereným pracovníkom organizácie prázdnínovú prax študentov

b)

pedagogického pracovníka prázdninovej praxe HA Košice z radov svojích zamestnancov
IV.

Sporné otázky z predmetu tejto dohody a v príčínnej súvislosti s ňou v priebehu
realizácie prázdninovej praxe, budú

riešiť

íba zástupcovia zmluvných strán.

Zmeny tejto dohody sú možné na základe vzájomnej dohody vo forme písomných
dodatkov.
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jej podpísania zmluvnými stranami.
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na ínom, je možné dohodu vypovedať.
Výpoveď v

písomnej forme musí byť doručená druhej zmluvnej strane, pričom lehota

na skončenie platností je 30 dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola
Vzťahy

výpoveď doručená

druhej zmluvnej strane.

medzi stranami v zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka.

V Košiciach,

dňa:
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/

...~
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