
 

                                           

                

POTVRDENIE O ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE 

ŽIAKA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
 

3 – ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR     6444H  ČAŠNÍK SERVÍRKA    
  

3 – ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR     6445H KUCHÁR 
         

ŽIAK        
 

PRIEZVISKO MENO _______________________________________________ 
 

ADRESA ________________________________________________________ 
 

NÁZOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY _________________________________________ 
 

TELEFÓN/E-MAIL ________________________________________________ 
 

PODPIS ________________________________________________________ 
 

 

RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 
 

PRIEZVISKO MENO _______________________________________________ 
 

ADRESA ________________________________________________________ 
 

TELEFÓN/E-MAIL ________________________________________________ 
  
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v tejto prihláške sú uvedené pravdivo, nič som zámerne  nezamlčal a som si vedomý, že v prípade 

zistenia uvedenia nepravdivých údajov bude žiak vyradený z výberového konania. 

PODPIS  RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU _____________________________ 
   

 

▪ K PRIHLÁŠKE NA STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU OBCHODU A SLUŽIEB V ČADCI PRILOŽTE 
POTVRDENIE O ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE ŽIAKA V SYSTÉME DUÁLNÉHO 

VZDELÁVANIA 
  

 

▪ POTVRDENIE O ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE ŽIAKA V SYSTÉME DUÁLNÉHO 

VZDELÁVANIA VÁM VYSTAVIA PRI NÁVŠTEVE PRACOVISKA: 
 

Marlene s.r.o. 

Oščadnica Dedovka č. 1799 
023 01 Oščadnica 

                          
POTVRDENIE JE POTREBNÉ SI ZABEZPEČIŤ DO 20. 3. 2023, NAJNESKÔR DO 15. 9. 2023 

 
 

Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a jeho zákonného zástupcu (ďalej len „osobné údaje dotknutých osôb“) a fotokópia prihlášky na 

strednú školu a vysvedčenia budú spracované zamestnávateľom Hotel Marlene***, s. r. o v rozsahu v akom sú poskytnuté, v súlade so 

zákonom  č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) za účelom vykonania 

úkonov smerujúcich k výberu žiaka do duálneho vzdelávania. Poskytnuté údaje dotknutých osôb budú zamestnávateľom Hotel 

Marlene***, s. r. o. po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu spracovania zlikvidované v zmysle zákona č. 18/2018 ZOOÚ.  

 



   

DUÁLNE VZDELÁVANIE  ponuka pre Teba:             
   

V  školskom  roku  2023/2024  zamestnávateľ Hotel Marlene***, s. r. o. v  

spolupráci  so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Čadci plánuje 
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na svojej 

prevádzke: 

Hotel Marlene*** - Oščadnica 
 v odboroch: 

3 – ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR        6444H   ČAŠNÍK, SERVÍRKA 
 

3 – ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR        6445H   KUCHÁR 
 

VVýýhhooddyy  dduuáállnneehhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  uu  nnááss::  
 

▪ Učebná zmluva                so žiakom od 1. ročníka strednej školy 
  

▪ Praktické vyučovanie      na svojej prevádzke pod vedením 

                                                 vlastných inštruktorov  
 

▪ Hmotné zabezpečenie     stravovanie, ochranné pracovné prostriedky 

  

▪ Finančná podpora            mesačné podnikové štipendium 
  

▪ Odmena za produktívnu prácu  vykonanú počas praktického vyučovania                              
 

▪ Brigáda počas školských prázdnin a nad rámec praktického vyučovania 
  

▪ Pracovné miesto u zamestnávateľa pre úspešných žiakov  

 
Ak máte záujem, vyplňte prihlášku na druhej strane. 

Ďalšie informácie Vám poskytne:                   Alena Kublová,  0907 875 677         
                                                                     marlene@marlene.sk  

Prihlášku na stiahnutie nájdete na:                  www.marlene.sk 

Máme pre Vás k dispozícií špičkovú 

kuchyňu, bar, konferenčnú 

miestnosť, detský kútik, wellness 

štúdio a samozrejme kráľovské 

pohodlie v našich izbách a 

apartmánoch. Hotel je vybudovaný 

v architektúre typickej pre oblasť 

Kysúc s použitím prírodných 

materiálov, čo mu dodáva jeho 

charakteristickú veľmi príjemnú a 

pokojnú atmosféru 

 


