
 
DUÁLNE VZDELÁVANIE   

- ponuka pre teba:   
   

V školskom roku 2023/2024  zamestnávateľ Kaštieľ Gbeľany, 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 CHÂTEAU GBEĽANY****  v odboroch:   

   

3 – ročný učebný odbor     6444 H    čašník, servírka   

3 – ročný učebný odbor      6445 H   kuchár   

  
KTO SME?    
Sme 4* historický hotel len necelých 10 km od Žiliny smerom na Terchovú. Nie sme len tak obyčajný hotel 
– okrem ubytovania a reštaurácie nájdete u nás i kongresovú sálu, historické salóniky, knižnicu, vináreň, 
wellness, bowling, fitness a krásny anglický park.   
   
ČO VÁS U NÁS ČAKÁ?    

• Mladý a aktívny kolektív   
• Rôznorodosť v práci – vzhľadom na to, že máme aj viacero banketových priestorov, budeš mať 

možnosť vyskúšať si aké je to obsluhovať / variť pre:   

o konferencie a školenia,  

o svadby a rodinné oslavy,    

o individuálnych hostí – pri výbere z A la carte   

o zaujímavé degustačné menu    

• Kultúrne a tematické podujatia v hoteli   
   
VÝHODY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA U NÁS:   

• Učebná zmluva so žiakom od 1. ročníka strednej školy   
• Praktické vyučovanie na svojich prevádzkach pod vedením vlastných inštruktorov    
• Hmotné zabezpečenie - stravovanie, ochranné pracovné prostriedky, cestovné   
• 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   
• Možnosť prechodného ubytovania medzi praktickými vyučovaniami po dohode s 

nadriadeným (podľa aktuálnych kapacít zamestnaneckej izby)    
• Zľava 10% na čerpané služby v hoteli   
• Bonus – možnosť ísť v hoteli na masáž (1x štvrtročne) , vstup do hotelového fitness grátis 

(podľa aktuálnych kapacít)   
   

 
      

Ďalšie informácie Vám poskytne:     

Mgr. Adriana Janíčková,  0902 670 848   
e-mail: info@chateaugbelany.com   

 
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, Slovensko    
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POTVRDENIE O ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE ŽIAKA 
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

  
3 – ročný učebný odbor    6444 H čašník servírka  
  

3 – ročný učebný odbor    6445 H kuchár  

 

ŽIAK               
priezvisko meno  

adresa ________________________________________________________  

názov základnej školy ____________________________________________  

telefón / e-mail ________________________________________________  

podpis ___________________________________________________  

poznámka (uveďte  prečo si máme vybrať práve vás)  
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
 

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.  

  
Týmto vyjadrujem súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsah potrebnom na naplnenie 
účelu – za účelom vykonania úkonov smerujúcich k výberu žiaka do duálneho vzdelávania ( vyššie uvedené 
údaje o žiakovi a zákonom zástupcovi, fotokópia prihlášky na strednú školu a vysvedčenia. Tieto údaje sa 
spracúvajú v súlade s Všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len GDPR) a v náležitostiach ktoré 
neupravuje následne v súlade vnútroštátnou úpravou v právom poriadku SR  podľa  Zákona č. 18/2018 Z.z§ 
14 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosťou Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 
140, 013 02 Gbeľany, IČO : 44122047.  

  

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 duálneho vzdelávania. 
 

• Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 
vám vystavia pri návšteve pracoviska: 

Kaštieľ Gbeľany, s. r. o  
Hlavná 140                                      

013 02 Gbeľany     

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