
Duálne vzdelávanie v Hoteli Galileo**** 

 

Hotel Galileo**** na Donovaloch už od roku 2009 ponúka svojim hosťom prvotriedne hotelové služby, jedinečnú atmosféru 
a najmä výnimočnú gastronómiu. Pýchou Hotela Galileo je reštaurácia, ktorá je podľa mnohých hodnotení tým najlepším 
miestom, aké na Donovaloch, alebo aj v širokom okolí v oblasti gastronómie nájdete. 

Toto ocenenie nás veľmi teší, vážime si priazeň našich hostí a neustále sa snažíme  aby od nás odchádzali s tým najlepším 
dojmom. Za kvalitu našej reštaurácie a spokojnosť hostí vďačíme najmä nášmu personálu. Profesionálny tím zamestnancov, 
pre ktorých je práca zároveň potešením, je pre nás kľúčom k úspechu a zárukou kvality.  

Cesta k tomu, ako sa stať skutočným profesionálom vo svojom odbore býva dlhá a náročná. Problémom často býva 
nepripravenosť absolventov stredných odborných škôl na prácu v skutočnej praxi, nedostatok skúseností, mladým ľuďom 
chýba počas štúdia kvalitné prostredie absolvovania praktického vyučovania. 

To je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je výnimočné 
tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom. Počas celého štúdia je žiak zároveň našim zamestnancom, 
je súčasťou nášho tímu, učí sa od profesionálov priamo v praxi a získava tak skúsenosti okamžite od nástupu do prvého 
ročníka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho 
realizáciou. Najšikovnejších žiakov po ukončení štúdia radi zamestnáme v našom tíme. 

V oblasti duálneho vzdelávania spolupracujeme so Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 
Banská Bystrica. Vítaní sú u nás žiaci, ktorí majú záujem o vzdelanie a prácu v odboroch kuchár/kuchárka, čašník/servírka. 

Výhody pre žiaka: 

• možnosť učiť sa priamo v praxi od profesionálov v oblasti gastronómie 

• počas praxe bezplatná strava 

• preplatenie cestovných lístkov za dochádzku na prax (Banská Bystrica – Donovaly a späť) 

• v prípade potreby bezplatné ubytovanie v zamestnaneckých apartmánoch 

• zamestnávateľ uhrádza žiakom náklady na pracovné oblečenie v rovnakom rozsahu ako svojim zamestnancom 

• finančná motivácia (odmena za produktívnu prácu, podnikové štipendium) 

• možnosť brigády počas prázdnin 

• možnosť zamestnania po skončení štúdia 

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom 

• hodnotenie študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ 

• úspešné prijatie na strednú školu, s ktorou má zamestnávateľ platnú Zmluvu o duálnom vzdelávaní (Stredná odborná 
škola hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica) 

• prijímací pohovor so zamestnávateľom 

Viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0903 616 194 alebo na e-mailovej adrese 
director@galileohotel.sk 

 

 


