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DUÁLNE VZDELÁVANIE 
- ponuka pre teba: 

 
V školskom roku 2020/2021 zamestnávateľ Kaštieľ Gbeľany, s. r. o. plánuje poskytovať praktické vyučovanie v systéme 

duálneho vzdelávania na svojej prevádzke: 
 

hotel CHÂTEAU GBEĽANY**** 
v odboroch: 

 

4 – ročný Študijný odbor     6444K   čašník, servírka  

3 – ročný Učebný odbor     6444H    čašník, servírka 

4 – ročný Študijný odbor     6445K   kuchár  

3 – ročný učebný odbor      6445H   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 individuálních 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 

 


