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Kurzy verejnosť Odbor 
Počet 

hodín 

Práca s čokoládou – výroba praliniek    Cukrár 10 

Práca s čokoládou – výroba praliniek    Cukrár 20 

Modelovanie – kvety  Cukrár 10 

Modelovanie – figúrky Cukrár 10 

Ozdoby z cukru – práca s karamelom Cukrár 20 

Gastronómia regiónov Novohrad, Gemer   

a Malohont - polievky 
Kuchár 10 

Gastronómia regiónov Novohrad, Gemer 

a Malohont – bezmäsité jedlá 
Kuchár 10 

Gastronómia regiónov Novohrad, Gemer   

a Malohont – mäsité jedlá 
Kuchár 10 

Moderné trendy v gastronómii Kuchár 10 

Príprava dezertov Kuchár 20 

Animátor voľného času Pracovník marketingu  

Sprievodca cestovného ruchu Pracovník marketingu  

Mikromasáž očného okolia Kozmetička/vizážistka 6 

Medová masáž Kozmetička/vizážistka 12 

Škoricový zábal Kozmetička/vizážistka 6 

Depilácia filmovou pastou Kozmetička/vizážistka 4 

Príležitostné líčenie Kozmetička/vizážistka 20 

Kurz Barista 1 Hotelová akadémia 10 

Kurz Barista 2 Hotelová akadémia 10 

Kurz Barista 3 Hotelová akadémia 10 

Kurz Barista 4 Hotelová akadémia 10 

Kurz Somelier – biele vína Hotelová akadémia 10 

Kurz Somelier – červené vína Hotelová akadémia 10 

Kurz Somelier  - ružové vína Hotelová akadémia 10 

Kurz Somelier - šumivé vína Hotelová akadémia 10 

Kurz Barman Hotelová akadémia 10 
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Kurz Barman Hotelová akadémia 10 

Kurz Barman Hotelová akadémia 10 

Kurz Barman Hotelová akadémia 20 

Spoločenský protokol Hotelová akadémia 20 

Výživa a zdravie Hotelová akadémia 20 

Opravy interiérových karosárskych plastov 

lepením 
Autoopravár karosár 20 

Opravy exteriérových karosárskych plastov 

lepením 
Autoopravár karosár 20 

   Odstraňovanie preliačin na neprístupných   

   miestach automobilových karosérií FAN Pullflex 
Autoopravár karosár 

20 

   Odstraňovanie preliačin na neprístupných   

miestach automobilových karosérií Bi- Puller 
Autoopravár karosár 20 

   Odstraňovanie preliačin na neprístupných   

   miestach automobilových karosérií MAGLOC 
Autoopravár karosár 

20 

Diagnostika, opravy a montáž audio - video 

zariadení v automobile 
Mechanik elektronik 20 

Cena a cenová politika Predaj a servis vozid. 10 
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Profesia Cukrár 2964 - verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Práca s čokoládou – výroba praliniek“ 
Konanie kurzu:       1-dňový kurz 
Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu spájať a tvarovať  
                               dané suroviny do výsledného  produktu – praliniek 
Forma:                    Prezenčná - praktická 
Lektor:                    Bc. Jaroslava Rojíková 
Počet účastníkov:  10 osôb 
Cena kurzu:            85 € na osobu 
Vyučovanie:            Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
 
Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je Vás naučiť základné postupy pri práci so surovinami potrebnými pri výrobe 
praliniek. Zároveň Vás naučíme aj hygienické zásady, ktorých dodržiavanie je základom pre 
prácu s potravinami a nevyhnutnosťou pri predaji výrobkov na verejnosti. Naučíme Vás 
vyrábať domáce plnky, temperované čokolády ako aj všetky technologické postupy potrebné 
pre spracovanie komerčného výrobku. 

 
Práca s čokoládou – výroba praliniek 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie hygienických zásad pri príprave čokolády a príprave 

praliniek, dodržiavanie zásad HACCP 

1  1 

1.2 Charakteristika čokolády, výroba čokolády, základné druhy a  

delenie čokolády, postup a dodržiavanie zásad pri riedení čokolády  
1  1 

1.3 Temperovanie čokolády – základná príprava, očkovanie, skúška 

teploty čokolády 
 1 1 

1.4 Príprava foriem na pralinky – čistenie, maľovanie, vylievanie  

foriem čokoládou 
 1 1 

1.5 Príprava náplní – základná náplň a dochucovanie  3 3 

1.6 Zaťahovanie „viečkovanie“ praliniek  1 1 

1.7 Ozdoby z čokolády – striekanie, roztieranie, modelovanie  2 2 

 Hodiny spolu: 2 8 10 

Po ukončení kurzu si všetky výrobky vlastnoručne vyrobené, ako aj receptúry na tieto 
špičkové sladkosti odnesiete so sebou a odprezentujete svojim známym. Materiál, ktorý bol 
pri ich výrobe použitý je zahrnutý v cene kurzu. Zároveň každý účastník dostane brožúrku 
s postupom prípravy pralinky a druhov náplní vyrábaných počas kurzu. Účastníci kurzu sú 



4 

 

povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, 
prezúvky/. 

 

 

 

 

Profesia Cukrár 2964 - verejnosť 

 
Názov kurzu:         „Práca s čokoládou – výroba praliniek“ 
Konanie kurzu:       2-dňový kurz 
Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu spájať a tvarovať  
                               dané suroviny do výsledného  produktu – praliniek 
Forma:                    Prezenčná - praktická 
Lektor:                    Bc. Jaroslava Rojíková 
Počet účastníkov:  10 osôb 
Cena kurzu:            125 € na osobu 
Vyučovanie:           So – Ne  po 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
 
Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je Vás naučiť základné postupy pri práci so surovinami potrebnými pri výrobe 
praliniek. Zároveň Vás naučíme aj hygienické zásady, ktorých dodržiavanie je základom pre 
prácu s potravinami a nevyhnutnosťou pri predaji výrobkov na verejnosti. Naučíme Vás vyrábať 
domáce plnky, temperované čokolády ako aj všetky technologické postupy potrebné pre 
spracovanie komerčného výrobku.  

 
Práca s čokoládou – výroba praliniek 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie hygienických zásad pri príprave čokolády a príprave 

praliniek, dodržiavanie zásad HACCP 

1  1 

1.2 Charakteristika čokolády, výroba čokolády, základné druhy a  

delenie čokolády, postup a dodržiavanie zásad pri riedení čokolády  
2  2 

1.3 Normovanie a kalkulácia 1  1 

1.4 Temperovanie čokolády – základná príprava, očkovanie, skúška 

teploty čokolády 
 2 2 

1.5 Príprava foriem na pralinky – čistenie, maľovanie, vylievanie  

foriem čokoládou 
 1 1 

1.6 Príprava náplní – základná náplň a dochucovanie  8 8 

1.7 Zaťahovanie „viečkovanie“ praliniek          1 1 
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1.8 Ozdoby z čokolády – striekanie, roztieranie, modelovanie  4 4 

 Hodiny spolu: 4 16 20 

Po ukončení kurzu si všetky výrobky vlastnoručne vyrobené, ako aj receptúry na tieto 
špičkové sladkosti odnesiete so sebou a odprezentujete svojim známym. Materiál, ktorý bol 
pri ich výrobe použitý je zahrnutý v cene kurzu. Zároveň každý účastník obdrží brožúrku 
s postupom prípravy pralinky a druhov náplní vyrábaných počas kurzu. Účastníci kurzu sú 
povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, 
prezúvky/. 
 

 

 

 
 

 

Profesia Cukrár  - verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Modelovanie – kvety“ 

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu dekoratívnu tvorbu 

                               ozdôb pre samostatné cukrárske výrobky 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Karin Janišová 

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            36 € na osobu 

Vyučovanie:            Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je Vás naučiť príprave modelovacích hmôt ich spracovania a estetickej tvorbe 

dekoratívne pripravených ozdôb pre konečné stvárnenie a zdobenie tort, zákuskov 

a dezertov. Zároveň Vás oboznámime so zásadami, ktoré sú pri práci s potravinami 

nevyhnutné. 

 

 
Modelovanie – kvety a figúrky    

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie hygienických zásad pri príprave modelovaných 

výrobkov, dodržiavanie zásad HACCP 
1  1 
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1.2 Charakteristika modelovacej hmoty, druhy modelovacej hmoty, 
príprava hmoty a inventáru 

 1 1 

1.3 Modelovanie kvetov z modelovacej hmoty  4 4 

1.4 Modelovanie z mliečnej hmoty - kvety  4 4 

 Hodiny spolu: 1 9 10 

 

Po ukončení kurzu si všetky výrobky vlastnoručne vyrobené, ako aj receptúry na jednotlivé 
výrobky odnesiete so sebou a dúfame, že sa pochválite svojim známym. Materiál, ktorý bol 
pri ich výrobe použitý je zahrnutý v cene kurzu. Zároveň každý účastník obdrží brožúrku s 
postupmi prípravy jednotlivých kvetov. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou 
pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia Cukrár  - verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Modelovanie – figúrky“ 

Konanie kurzu:       1-dňový kuz 

Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu dekoratívnu tvorbu 

                               ozdôb pre samostatné cukrárske výrobky 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Karin Janišová 

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            36 € na osobu 

Vyučovanie:            Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je Vás naučiť príprave modelovacích hmôt ich spracovania a estetickej tvorbe 

dekoratívne pripravených ozdôb pre konečné stvárnenie a zdobenie tort, zákuskov 

a dezertov. Zároveň Vás oboznámime so zásadami, ktoré sú pri práci s potravinami 

nevyhnutné. 
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Modelovanie – kvety a figúrky    

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie hygienických zásad pri príprave modelovaných 

výrobkov, dodržiavanie zásad HACCP 

1  1 

1.2 Charakteristika modelovacej hmoty, druhy modelovacej hmoty, 
príprava hmoty a inventáru 

1  1 

1.3 Modelovanie postavičiek z modelovacej hmoty  4 4 

1.4 Modelovanie z mliečnej hmoty - postavičky  4 4 

 Hodiny spolu: 2 8 10 

 

Po ukončení kurzu si všetky výrobky vlastnoručne vyrobené, ako aj receptúry na jednotlivé 
výrobky odnesiete so sebou a dúfame, že sa pochválite svojim známym. Materiál, ktorý bol 
pri ich výrobe použitý je zahrnutý v cene kurzu. Zároveň každý účastník obdrží brožúrku 
s postupmi prípravy jednotlivých figúrok. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou 
pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 
 

 

 

 
 

 

Profesia Cukrár - Verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Ozdoby z cukru – práca s karamelom“ 

Konanie kurzu:       2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu spracovať 

                               cukrovú hmotu 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Bc. Jaroslava Rojíková 

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            100 € na osobu 

Vyučovanie:            So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je Vás naučiť postup pri práci so surovinami pri výrobe ozdôb z ťahaného, 

fúkaného a liateho karamelu s dôrazom na dodržiavanie hygienických zásad, čo je pri práci 
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s potravinami nevyhnutnosťou. Naučíme Vás tvarovať rôzne ozdoby, ktoré sa dajú využiť pri 

zdobení tort a zákuskov. 

 

 
Ozdoby z cukru – práca s karamelom    

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie hygienických zásad pri príprave karamelu,  

dodržiavanie zásad HACCP 

1  1 

1.2 Úprava cukru varením, fondán, karamel, griláž, kulér 1  1 
1.3 Suroviny na výrobu karamelu, pomôcky potrebné pri príprave 

karamelu, úprava cukru varením, určovanie hustoty ručnou skúškou 
 2 2 

1.4 Výroba ťahaného, fúkaného a liateho karamelu  16 16 

 Hodiny spolu: 2 18 20 

 

Po ukončení kurzu si všetky výrobky vlastnoručne vyrobené, ako aj receptúry na jednotlivé 
výrobky odnesiete so sebou a dúfame, že sa pochválite svojim známym. Materiál, ktorý bol 
pri ich výrobe použitý je zahrnutý v cene kurzu. Zároveň každý účastník obdrží brožúrku s 
postupmi jednotlivých úprav. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné 
oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 
 

 

 

 
 

 

Profesia Kuchár - Verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Gastronómia regiónov Novohrad, 

                               Gemer a Malohont“ 

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Naučiť účastníkov kurzu variť 

tradičné regionálne jedlá 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Katarína Lacková, Bc. Jozef Varga 

Počet účastníkov:  14 osôb 

Cena kurzu:            38 € na osobu 

Vyučovanie:            Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
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Stručný popis kurzu: 

V tomto kurze Vás naučíme pripravovať polievky z daných regiónov. Polievky budeme 

pripravovať podľa starých receptúr v novom podaní. Zároveň Vás naučíme pracovať s 

využitím surovín a technologické postupy na základe vypočítaných noriem pre daný pokrm. 

 
Gastronómia regiónov Novohrad, Gemer a Malohont    

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie zásad HACCP 
0,5  0,5 

1.2 Charakteristika kuchýň regiónov 0,5  0,5 
1.3 Kalkulácie a normovanie 1  1 

1.4 Aranžovanie jedál na tanier 0,5  0,5 

1.5 Polievky  7,5 7,5 

 Hodiny spolu: 2,5 7,5 10 
 

Jedlá: 

1. MLIEČNA POLIEVKA                                                     
2. DEMIKÁT             
3. SLIVKOVÁ POLIEVKA          
4. POLIEVKA ZO ZAJACA S PEČIEN. HALUŠKAMI       
5. NOVOHRADSKÁ HRÍBOVÁ          
6. STRAPKÁČ 

Účastníci kurzu si zostávajúce navarené jedlá po degustácii odnášajú domov. Potraviny sú 
zahrnuté do ceny kurzu. Zároveň každý účastník obdrží brožúrku s technologickými 
postupmi a receptúrami pripravovaných polievok. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so 
sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 
 

 

 

 
 

 

Profesia Kuchár - Verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Gastronómia regiónov Novohrad, 
                               Gemer a Malohont“ 
Konanie kurzu:       1-dňový kurz 
Zameranie kurzu:   Naučiť účastníkov kurzu variť 
tradičné regionálne jedlá 
Forma:                    Prezenčná - praktická 
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Lektor:                    Katarína Lacková, Bc. Jozef Varga 
Počet účastníkov:  14 osôb 
Cena kurzu:            38 € na osobu 
Vyučovanie:            Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
 

Stručný popis kurzu: 

Naučíme Vás pripravovať regionálne bezmäsité jedlá podľa starých receptúr v modernom 
prevedení. Kurz je zameraný na prípravu bezmäsitých jedál daných regiónov. Zároveň Vás 
naučíme pracovať s využitím surovín a technologické postupy na základe vypočítaných 
noriem pre daný pokrm. 

 
Gastronómia regiónov Novohrad, Gemer a Malohont    

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie zásad HACCP 
0,5  0,5 

1.2 Charakteristika kuchýň regiónov 0,5  0,5 
1.3 Kalkulácie a normovanie 1  1 

1.4 Aranžovanie jedál na tanier 0,5  0,5 

1.5 Bezmäsité jedlá  7,5 7,5 

 Hodiny spolu: 0,5 7,5 10 
 

Jedlá: 
1. REZANCE S KAPUSTOU     6. FUČKA 
2. KYSNUTÉ PALACINKY     7. REVÚCKE GUĽKY  
3. TVAROHOVÉ ŠIŠKY     8. ŠTRÚDĽA KAPUSTOVÁ 
4. CHRAPNE       9. ZEMIAKOVÉ ŠÚĽANCE  
5. BRYNDZOVÉ PYROHY     10. ZEMIAKOVÁ BABA       

Účastníci kurzu si zostávajúce navarené jedlá po degustácii odnášajú domov. Potraviny sú 
zahrnuté do ceny kurzu. Zároveň každý účastník obdrží brožúrku s technologickými 
postupmi a receptúrami pripravovaných bezmäsitých jedál. Účastníci kurzu sú povinní si 
priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 

 
 

 

 
 

 

Profesia Kuchár - Verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Gastronómia regiónov Novohrad, Gemer 

                               a Malohont“ 



11 

 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť účastníkov kurzu variť tradičné regionálne 

                                jedlá 

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Katarína Lacková, Bc. Jozef Varga 

Počet účastníkov:   14 osôb 

Cena kurzu:             38 € na osobu 

Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

Stručný popis kurzu: 

Naučíme Vás pripravovať regionálne mäsité jedlá podľa starých receptúr v modernom 

prevedení. Kurz je zameraný na prípravu bezmäsitých jedál daných regiónov. Zároveň Vás 

naučíme pracovať s využitím surovín a technologické postupy na základe vypočítaných 

noriem pre daný pokrm. 

 
Gastronómia regiónov Novohrad, Gemer a Malohont    

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie zásad HACCP 
0,5  0,5 

1.2 Charakteristika kuchýň regiónov 0,5  0,5 
1.3 Kalkulácie a normovanie 1  1 

1.4 Aranžovanie jedál na tanier 0,5  0,5 

1.5 Mäsité jedlá  7,5 7,5 

 Hodiny spolu: 2,5 7,5 10 
 

Jedlá: 

1. JAHŇACÍ PERKELT 
2. BATÔŽKY Z BRAVČOVÉHO MÄSA PLNENÉ ZELENINOU A RYŽOU 
3. KURACÍ PAPRIKÁŠ 
4. PLNENÝ HUSACÍ KRK 
5. PLNENÁ KAPUSTA                                   

Účastníci kurzu si zostávajúce navarené jedlá po degustácii odnášajú domov. Potraviny sú 

zahrnuté do ceny kurzu. Zároveň každý účastník dostane brožúrku s technologickými 

postupmi a receptúrami pripravovaných mäsitých jedál. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť 

so sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 
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Profesia Kuchár - Verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Príprava dezertov“ 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť účastníkov kurzu moderný spôsob 

prípravy dezertov 

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Katarína Lacková 

Počet účastníkov:   14 osôb 

Cena kurzu:            85 € na osobu 

Vyučovanie:          So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod,  

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/    

 

Stručný popis kurzu: 

Naučíme Vás pripravovať dezerty – niektoré druhy. Dezerty sú z našej aj zahraničnej 

kuchyne. Pracovať budeme s rôznymi druhmi základných surovín – čokoláda, ovocie, 

smotana, vajíčka a pod. Zároveň Vás naučíme pracovať s využitím surovín a technologické 

postupy na základe vypočítaných noriem pre daný pokrm. 

 
Príprava dezertov    

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie zásad HACCP 
0,5  0,5 

1.2 Peny a krémy 0,5 7 7,5 
1.3 Pečené dezerty 0,5 3,5 4 

1.4 Varené dezerty 0,5 3,5 4 

1.5 Želatínové dezerty 0,5 3,5 4 

 Hodiny spolu: 2,5 17,5 20 
 

Jedlá: 

1. TIRAMISU       6. CRÉME BRÛLÉE 
2. ČOKOLÁDOVÁ PENA     7. PANNA COTTA  
3. VTÁČIE MLIEKO      8. PAVLOVA TORTA 
4. JABLKOVÁ TORTIČKA     9. ZABAGLIONE – ŽĹTKOVÁ PENA  
5. ŽELÉ PENA SLIVKOVÁ     10. SEMIFRÉDO   
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Účastníci kurzu si zostávajúce pripravené dezerty po degustácii odnášajú domov. Potraviny 
sú zahrnuté do ceny kurzu. Zároveň každý účastník obdrží brožúrku s technologickými 
postupmi a receptúrami pripravovaných dezertov. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so 
sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 
 

 

 

 

 
 

 

Profesia Kuchár - Verejnosť 

 

Názov kurzu:         „Moderné trendy v gastronómii“ 
Konanie kurzu:        1-dňový kurz 
Zameranie kurzu:    Naučiť účastníkov kurzu novým trendom 
                              v gastronómii 
Forma:                     Prezenčná - praktická 
Lektor:                     Tomáš Medgyesi 
Počet účastníkov:   14 osôb 
Cena kurzu:             75 € na osobu 
Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
Stručný popis kurzu: 

V uvedenom kurze Vás naučíme pripravovať jedlá s využitím nových surovín a moderných 
technologických postupov s dôrazom na prípravu omáčok, steakov a zeleninových jedál za 
využitia vopred vypočítaných noriem potrebných pre dodržanie technologických postupov pri 
uvedených pokrmoch. 

 
Moderné trendy v gastronómii 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom stredisku, 

dodržiavanie zásad HACCP 
0,5  0,5 

1.2 Charakteristika súčasných gastronomických trendov 1  1 
1.3 Kalkulácia a normovanie vlastných špecialít 1  1 

1.4 Steaky, hlavné zásady prípravy, samotná príprava, aranžovanie na 

tanier 
 4,5 4,5 

1.5 Zeleninové jedlá doplnené mäsom, poctivé rizoto  2 2 

1.6 Prílohy a omáčky trochu inak  1 1 

 Hodiny spolu: 2,5 7,5 10 
 

Jedlá: 

1. ZAPEKANÉ ZEMIAKY     6. HOVÄDZÍ STEAK 
2. RATATOILLE      7. KARFIOLOVÝ KUS-KUS 
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3. SYROVÁ OMÁČKA      8. JAHŇACÍ CHRBÁT 
4. HOLANDSKÁ OMÁČKA     9. KURACÍ STEAK  
5. KREVETOVO-HRÁŠKOVÉ RIZOTO  10. ZELENINOVÝ ŠALÁT 

 S DRESSINGOM Z BAKLAŽÁNOVÉHO   
PYRÉ 

Účastníci kurzu si zostávajúce pripravené pokrmy po degustácii odnášajú domov. Potraviny 
sú zahrnuté do ceny kurzu. Zároveň každý účastník dostane brožúrku s technologickými 
postupmi a receptúrami pripravovaných pokrmov. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so 
sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezúvky/. 
 
 

 

 
 

 

Profesia Hotelová akadémia – Príprava kávy - Verejnosť 

 

Názov kurzu:          „Barista 1“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť začínajúcich baristov a  

                                    milovníkov kávy pripravovať kvalitnú 

                                espresso kávu na   

                                profesionálnych kávovaroch                               

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Šebianová Zuzana  

                                Šebianová Zlatica 

Počet účastníkov:   10 osôb 

Cena kurzu:             70 € na osobu 

Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Kurz je určený pre začínajúcich baristov, ktorí sa chcú zdokonaliť v poznávaní kvalitnej kávy 
a jej príprave.  
Obsahom kurzu je znalosť z oblasti výrobného procesu, obchodu s kávou, praženie, balenie 
a profesionálnej prípravy kávových špecialít. 
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Barista 1 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 História, pestovanie a zber kávy, spracovanie a praženie kávy. 

Mletie kávy, balenie a skladovanie, kaviarenský servis. 
1  1 

1.2 Príprava espressa a jeho podávanie:  Ristretto, Espresso,  

Caffee Dopio,Espresso Lungo.     
 3 3 

1.3 Príprava espressa s mliečnou penou a jeho podávanie:   

Espresso Macchiato, Espresso Con Panna,  

Espresso Cappuccino, Latte Macchiato. 
 3 3 

1.4 Príprava espressa s likérom a príchuťami a jeho podávanie: 

Latte Macchiato Coretto, Latte Macchiato s príchuťou vanilky , 

Espresso Coretto. 
 3 3 

 Hodiny spolu: 1 9 10 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia Hotelová akadémia – Príprava kávy - Verejnosť 

 

Názov kurzu:          „Barista 2“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť a zdokonaliť sa pri príprave  

                                    espressa a správneho použitia  

                                našľahaného mlieka                                                      

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Šebianová Zuzana 

                                Šebianová Zlatica 

Počet účastníkov:   10 osôb 

Cena kurzu:             70 € na osobu 

Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

Stručný popis kurzu: 

Baristický kurz sa doporučuje začínajúcim baristom a všetkým, ktorí chcú získať komplexné 
znalosti zo sveta kávy.  
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Obsahom kurzu je cesta kávy z plantáže, až po dokonale pripravené nápoje z espressa. 
 

 

 
Barista 2 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Faktory ovplyvňujúce kvalitu kávy, inventár a pomôcky  baristu, 

práca  s mlynčekom a jeho nastavenie, správny výber a kvalita 

 mlieka na speňovanie. 

1  1 

1.2 Príprava a podávanie espressa a jednotlivé nápoje z espressa.  

Príprava  kávových nápojov s použitím mliečnej peny.  

Šľahanie mlieka a použitie mliečnej peny na kávové nápoje. 

 3 3 

1.3 Príprava kávových nápojov s použitím mliečnej peny:  

Espresso Macchiato, Latte Macchiato. 
 3 3 

1.4 Príprava mliečnej peny na kávových nápojoch : 

Espresso Cappuccino, Espreso Con Panna. 
 3 3 

 Hodiny spolu: 1 9 10 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia Hotelová akadémia – Príprava kávy - Verejnosť 

 

Názov kurzu:          „Barista 3“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť sa najznámejšie druhy káv  

                                    a ich správne podávanie, získanie 

                               techniky šľahania mlieka   

                                a základy Latte art                                                      

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Šebianová Zuzana 

                                Šebianová Zlatica 

Počet účastníkov:   10 osôb 

Cena kurzu:             70 € na osobu 

Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
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Stručný popis kurzu: 

Kurz je určený pre baristov, ktorí pracujú v reštauračných zariadeniach a chcú sa zdokonaliť 
v príprave rôznych druhov káv. 
Získajú profesionálnu prípravu a receptúry na kávové špeciality. 
 

 

 
Barista 3 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Osobnosť baristu, spoločenské pravidlá, účinky kofeínu  na ľudský 

organizmus, bezkofeínová káva, receptúry  kávových nápojov. 
1  1 

1.2 Príprava kávy, textúrované mlieko, mikropena (microfoam).  2 2 
1.3 Základy Latte Art za pomoci  maľovania speneného mlieka.  3 3 

1.4 Flat White capuccino ,Café Mocha, Café Créme.  2 2 

1.5 Belgická káva, Vatikánska káva, Mocha.  2 2 

 Hodiny spolu: 1 9 10 

 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia Hotelová akadémia – Príprava kávy - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Barista 4“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Je určený pre tých, ktorí zvládli  

                                 teoretické a praktické zručnosti  

                                 v predchádzajúcich 3 kurzoch. 

                                 Účastníci kurzu sa naučia maľovať  

                                 mliekom a mliečnou penou do kávy  

                                 a maľovanie topingom. 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Šebianová Zuzana 

                                 Šebianová Zlatica    

http://www.arabia.sk/recepty-2/kava-s-mliekom/vatikanska-kava
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Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:              70 € na osobu 

Vyučovanie:              Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Kurz je určený profesionálom z oblasti gastronómie a verejnosti, ktorí získali teoretické 
znalosti a odborné zručnosti v predchádzajúcich kurzoch pri príprave kvalitných 
a náročnejších druhov káv. 
Účastníci, ktorí absolvovali všetky 4 kurzy po ukončení posledného kurzu získajú 
akreditovaný certifikát MŠ SR „BARISTA“. 

 

 
Barista 4 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Základy baristu, problematika  espressa,  instantná káva. 1  1 

1.2 Technika šľahania mlieka – mikropeny. 

Pochutiny, topingy a dekoračné pomôcky. 
 2 2 

1.3 Príprava nápojov z instantnej kávy.  2 2 

1.4 Kávy pripravované pred hosťom.  2 2 

1.5 Káva – ako umelecké dielo /maľovanie mliečnou penou a  

topingom/. 
 3 3 

 Hodiny spolu: 1 9 10 

 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia Hotelová akadémia – Barman - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Miešané nápoje priamou cestou“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                       

Počet účastníkov:    10 osôb 
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Cena kurzu:              20 € na osobu 

Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín  /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť absolventov správne 
miešať nápoje, správne kombinovať komponenty. 
Nevyhnutnou súčasťou je aj dodržiavanie HACCP 
a spoločenskú etiketu v bare. Každý účastník 
dostane literatúru s receptúrami miešaných 
nápojov. 

 

 
Miešané nápoje priamou cestou 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia a HACCP 1  1 

1.2 Stručná charakteristika miešaných nápojov 1  1 
1.3 Základné poznatky o surovinách 1  1 

1.4 Barové sklo a príprava dokorácií  1 1 

1.5 Príprava miešaných nápojov  6 6 

 Hodiny spolu: 3 7 10 

 

 

Účastníci kurzu budú všetky pripravené nápoje konzumovať. Absolventi kurzu môžu 

pokračovať v ďalšom pripravenom kurze: Miešanie nápojov v shakeri. 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia Hotelová akadémia – Barman - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Miešanie nápojov v shakeri“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 
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Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                       

Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:              20 € na osobu 

Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín  /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

 

Stručný popis kurzu:  

Cieľom kurzu je oboznámiť absolventov s históriou barov 
a kokteilov, naučiť správnu techniku práce so shakerom 
a správne kombinovať ingrediencie. 

 

 

 
Miešanie nápojov v shakeri 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 História miešaných nápojov 1  1 

1.2 Spôsoby prípravy dekorácie 1  1 
1.3 Barmanská technika 1  1 

1.4 Príprava miešaných nápojov v shakeri  7 7 

 Hodiny spolu: 3 7 10 

 

 

Účastníci kurzu budú všetky pripravené nápoje konzumovať. Absolventi kurzu môžu 

pokračovať v ďalšom pripravenom kurze: Miešanie nápojov v Bostonskom shakeri. 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia Hotelová akadémia – Barman - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Miešanie nápojov v Boston shakeri“ 
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Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                       

Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:              20 € na osobu 

Vyučovanie:             Sobota – 10 hodín  /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

Stručný popis kurzu:  

Cieľom kurzu je oboznámiť absolventov s barovým 
inventárom, naučiť správnu techniku prípravy v Bostone 
a oboznámiť so spoločenskou etiketou. 

 

 
Miešanie nápojov v Boston shakeri 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Bary, rozdelenie a vybavenie barov 1  1 

1.2 Barový inventár 1  1 
1.3 Komunikácia v bare a spoločenská etiketa 1  1 

1.4 Technika práce so shakerom a prípravy dekorácií  1 1 

1.5 Príprava miešaných nápojov  6 6 

 Hodiny spolu: 3 7 10 

 

 

Účastníci kurzu budú všetky pripravené nápoje konzumovať. Absolventi kurzu môžu 

pokračovať v ďalšom pripravenom kurze: Miešanie nápojov v mixéri. 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 
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Profesia Hotelová akadémia – Barman - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Miešanie nápojov v mixéri“ 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                       

Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:              40 € na osobu 

Vyučovanie:             So – Ne po 10 hodín  /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu s profesiou 

barmana, predstaviť nové trendy v miešaní a mixológii a naučiť 

správnu techniku prípravy miešaných nápojov v mixéri. Každý 

účastník po absolvovaní všetkých stupňov kurzu sa môže 

prihlásiť na záverečnú skúšku, ktorá sa skladá z troch častí: 

písomná, ústna, praktická. Po úspešnom absolvovaní záverečnej 

skúšky získa absolvent certifikát barmana vydaný MŠ SR. 

 

 
Miešanie nápojov v mixéri 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Barman – profesionál 1  1 

1.2 Desatoro barman 1  1 
1.3 Nové trendy a mixológia 1  1 

1.4 Technika práce s mixérom  1 1 

1.5 Príprava nápojov v mixéri  6 6 

1.6 Záverečná skúška 5 5 10 

 Hodiny spolu: 8 12 12 

 

 

Účastníci kurzu budú všetky pripravené nápoje konzumovať. Účastníci kurzu sú povinní si 

priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela košeľa/. 
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Profesia Hotelová akadémia - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Someliér – profesia budúcnosti“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov zručnosť pri dekantovaní  

                                 rôznych druhov bielych vín a základné pravidlá snúbenia jedla a vína  

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová 

Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:                  € na osobu 

Vyučovanie:              Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť absolventov základné vedomosti z histórie a súčasnosti someliérskej 

profesie, správny postup pri servírovaní rôznych druhov bielych vín. Zároveň Vás naučíme 

základné postupy pri dekantácií bielych vín. 

 

 
Someliér - profesia budúcnosti 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 História a súčasnosť someliérskej profesie 1  1 
1.2 Servis bielych vín  5 5 
1.3 Etiketa 1  1 
1.4 Snúbenie jedla a vína 1  1 
1.5 Záverečné prezentácie 2  2 
 Hodiny spolu:      5     5    10 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 
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Profesia Hotelová akadémia - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Someliér – profesia budúcnosti“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov zručnosť pri dekantovaní  

                                 rôznych druhov červených vín a základné pravidlá snúbenia jedla a vína  

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová 

Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:                  € na osobu 

Vyučovanie:              Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť absolventov základné vedomosti z histórie a súčasnosti someliérskej 

profesie, správny postup pri servírovaní rôznych druhov červených vín. Zároveň Vás 

naučíme základné postupy pri dekantácií červených vín. 

 

 
Someliér - profesia budúcnosti 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 História a súčasnosť someliérskej profesie 1  1 
1.2 Servis červených vín  5 5 
1.3 Etiketa 1  1 
1.4 Snúbenie jedla a vína 1  1 
1.5 Záverečné prezentácie 2  2 
 Hodiny spolu:      5     5    10 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 
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Profesia Hotelová akadémia - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Someliér – profesia budúcnosti“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov zručnosť pri dekantovaní  

                                 rôznych druhov ružových vín a základné pravidlá snúbenia jedla a vína  

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová 

Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:                  € na osobu 

Vyučovanie:              Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť absolventov základné vedomosti z histórie a súčasnosti someliérskej 

profesie, správny postup pri servírovaní rôznych druhov ružových vín. Zároveň Vás naučíme 

základné postupy pri dekantácií ružových vín. 

 

 
Someliér - profesia budúcnosti 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 História a súčasnosť someliérskej profesie 1  1 
1.2 Servis ružových vín  5 5 
1.3 Etiketa 1  1 
1.4 Snúbenie jedla a vína 1  1 
1.5 Záverečné prezentácie 2  2 
 Hodiny spolu:      5     5    10 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 
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Profesia Hotelová akadémia - Verejnosť 

 

Názov kurzu:           „Someliér – profesia budúcnosti“ 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov zručnosť pri dekantovaní  

                                 rôznych druhov šumivých vín a základné pravidlá snúbenia jedla a vína  

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová 

Počet účastníkov:    10 osôb 

Cena kurzu:                  € na osobu 

Vyučovanie:              Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť absolventov základné vedomosti z histórie a súčasnosti someliérskej 

profesie, správny postup pri servírovaní rôznych druhov šumivých vín. Zároveň Vás naučíme 

základné postupy pri dekantácií šumivých vín. 

 

 
Someliér - profesia budúcnosti 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 História a súčasnosť someliérskej profesie 1  1 
1.2 Servis šumivých vín  5 5 
1.3 Etiketa 1  1 
1.4 Snúbenie jedla a vína 1  1 
1.5 Záverečné prezentácie 2  2 
 Hodiny spolu:      5     5    10 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /čierne nohavice, biela 

košeľa/. 
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Profesia 6323 K Hotelová akadémia – verejnosť 

 
Názov kurzu:           „Spoločenský protokol“ 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov budovať si úspešnú  

                                 osobnú a profesijnú kariéru                                   

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Ing. Jana Vrbenská 

Počet účastníkov:    15 osôb 

Cena kurzu:              20 € na osobu 

Vyučovanie:             So - Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

 

Cieľom kurzu je dosiahnuť, aby účastníci zvládli základné pravidlá spoločenskej etikety pri 

obchodných rokovaniach, doma i v spoločnosti, aby sa absolvent vedel orientovať 

v spoločenských pravidlách v rôznych situáciách a získal potrebné zručnosti a vedomosti 

v stolovaní, pravidlách v obsluhe, rokovaní, korešpondencii a starostlivosti o zovňajšok. 

     

 
Spoločenský protokol 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Prečo byť slušný(á), všeobecné štandardy slušnosti 5  5 

1.2 Umenie žiť 5  5 

1.3 Správanie sa v pracovnom styku 5  5 

1.4 Slávnostná spoločenská udalosť 5  5 

 Hodiny spolu:     20     20 
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Profesia 6323 K Hotelová akadémia – verejnosť 

 
Názov kurzu:           „Výživa a zdravie“ 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Získať a osvojiť si vedomosti o racionálnej výžive a  

                                 bezlepkovej strave a ich vplyve na zdravie. 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Ing. Alena Miklušová 

Počet účastníkov:    15 osôb 

Cena kurzu:              23 € na osobu 

Vyučovanie:             So - Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod,  

                                 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov zostavovať denné jedálne lístky podľa zásad racionálneho 

stravovania, pochopiť príčiny rôznych ochorení súvisiacich so stravovacími zvyklosťami, 

naučiť sa pripravovať bezlepkovú stravu pre potreby celiaktikov. 

     

 
Výživa a zdravie 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Racionálne stravovanie - pitný režim 1  1 

1.2 Výživová hodnota potravín, BMI,  výživová potreba 1,5  1,5 

1.3 Tráviaci systém, metabolizmus, poruchy metabolizmu, potravinové 

alergie 

3  3 

1.4 Tvorba vlastného jedálnička 1  1 

1.5 Praktická príprava raňajok, desiaty, obedu, olovrantu, večere  3,5 3.5 

1.6 Bezlepková strava - čo je celiakia, bezlepkové potraviny 2  2 

1.7 Zakázané a nevhodné potraviny, potravinové prísady 0,5  0,5 

1.8 Zostavovanie jedálnych lístkov 1  1 

1.9 Praktická príprava predjedla, polievky, hlavného jedla, dezertu  4 4 

1.10 Záverečný test 2,5  2,5 
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Profesia    Autoopravár, Autoelektronik, Predaj a servis vozidiel – verejnosť 
Názov kurzu:         „Diagnostika, opravy a montáž audio – video zariadení v automobile“ 
Konanie kurzu:       2-dňový kurz 
Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu ovládať, zapojovať a opravovať audio  
                               a video zariadení v automobiloch. 
Forma:                    Prezenčná - praktická 
Lektor:                    Ing. Pavol Lörinčík 
Počet účastníkov:  10 osôb 
Cena kurzu:            90 € na osobu 
Vyučovanie:            So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je oboznámiť žiakov s teoretickými základmi zvukovej a obrazovej techniky. 
Zároveň sa zoznámite so zariadeniami, ktoré sa používajú pri reprodukcii zvuku a obrazu 
v automobiloch. Naučíte sa zásady ich správnej montáže a umiestnenia. Pozornosť bude 
venovaná aj hľadaniu a odstraňovaniu porúch pri daných zariadeniach.  
Okrem teoretickej prípravy uvidíte praktické ukážky a realizáciu rôznych zapojení, postupov 
pri diagnostike a opravách.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Diagnostika, opravy a montáž audio - video zariadení v 
automobile 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Základné pojmy a vzťahy z elektrotechniky a elektroniky 1  1 

1.2 Ozvučenie automobilov 1  1 

1.3 Zariadenia audio- video techniky 1  1 

1.4 Autorádio 1  1 

1.5 Anténa 1  1 

1.6 Ostatné zdroje zvuku 1  1 

1.7 Reproduktory 1  1 

1.8 Subwoofer 1  1 

1.9 Zosilňovače 1  1 

1.10 Video zariadenia 1  1 

1.11 Konektory, káble, ukostrenie  1 1 

1.12 Montáž reproduktorov  1 1 

1.13 Inštalácia autorádia  2 2 

1.14 Inštalácia videa  1 1 

1.15 Inštalácia subwoffera  1 1 

1.16 Prepojenie audio - video zariadení  1 2 

1.17 Odrušenie  1 1 

1.18 Meranie, paralelná a sériová diagnostika  2 2 
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 Hodiny spolu: 10    10     20 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /montérky, plášť, 

ochranná obuv/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    2487 H  autoopravár– verejnosť  

                   

Názov kurzu:          „Opravy interiérových karosárskych  

                                plastov lepením“ 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Zvyšovanie odbornej zručnosti  

                                a ďalšie vzdelávanie absolventov 

                                a zamestnancov  pre oblasť 

                                opráv karosárskych interiérových plastov 

                                lepením 

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Bc. Vojtech Gašpar, Ing. Erika Királyová 

Počet účastníkov:   10   osôb 

Cena kurzu:             ?   € na osobu 

Vyučovanie:            So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Absolvent kurzu získa vedomosti a zručnosti v oblasti opráv poškodených karosárskych 

plastov s využitím modernej techniky. Vie navrhnúť správny technologický postup opráv, 

prípadne potrebu výmeny plastových komponentov alebo dielov. 

 

 
Opravy interiérových karosárskych plastov lepením 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 BOZP a manipulácia s odpadmi 2 1 3 

1.2 Náuka o materiáli 2 0 2 
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1.3 Úvod do karosárskych opráv plastov 1 2 3 

1.4 Prezentácia zariadení, nástrojov a náradia 0 2 2 

1.5 Oprava interiérových plastov 0 5 5 

1.6 Opravy lepením plastov 1 4 5 

 Hodiny spolu:      6    14    20 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /monterky, plášť, 

ochranná obuv/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    2487 H  autoopravár– verejnosť  

                   

Názov kurzu:           „Opravy exteriérových karosárskych  

                                plastov lepením“ 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Zvyšovanie odbornej zručnosti 

                                a ďalšie vzdelávanie absolventov 

                                a zamestnancov  pre oblasť opráv 

                                karosárskych exteriérových plastov 

                                lepením. 

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Bc. Vojtech Gašpar, Ing. Erika 

Királyová  

Počet účastníkov:   10  osôb 

Cena kurzu:             ?   € na osobu 

Vyučovanie:            So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Absolvent kurzu získa vedomosti a zručnosti v oblasti opráv poškodených karosárskych 

plastov s využitím modernej techniky. Vie navrhnúť správny technologický postup opráv, 

prípadne potrebu výmeny plastových komponentov alebo dielov. 



32 

 

 

 
Opravy exteriérových karosárskych plastov lepením 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 BOZP a manipulácia s odpadmi 2 1 3 

1.2 Náuka o materiáli 2 0 2 

1.3 Úvod do karosárskych opráv plastov 1 2 3 

1.4 Prezentácia zariadení, nástrojov a náradia 0 2 2 

1.5 Opravy lepením plastov 1 9 10 

 Hodiny spolu:      6    14    20 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /monterky, plášť, 

ochranná obuv/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    2487 H  autoopravár– verejnosť  

                   

Názov kurzu:           „Odstraňovanie preliačin na 

                                 neprístupných miestach 

                                 automobilových karosérií FAN Pullflex“ 

Konanie kurzu:         2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Zvyšovanie odbornej zručnosti a ďalšie 

                                 vzdelávanie pre oblasť odstraňovania 

                                 preliačin na neprístupných  

                                 miestach karosérií. 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Vojtech Gašpar, Ing. Erika Királyová 

Počet účastníkov:    10   osôb 

Cena kurzu:             ?   € na osobu 

Vyučovanie:             So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 

7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 
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Stručný popis kurzu: 

Absolvent kurzu získa znalosti z problematiky opráv poškodených plechových dielov 

automobilových karosérii, vie navrhnúť správny technologický postup opráv, prípadne 

potrebu výmeny komponentov alebo dielov. Nadobudnuté poznatky umožnia absolventovi 

racionálne používať nové technické metódy a zariadenia a využívať odborné zručnosti vo 

svojej činnosti. 

 Odstraňovanie preliačin na neprístupných miestach 
automobilových karosérií 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 BOZP a manipulácia s odpadmi 1 1 2 

1.2 Základy metalografie 1 0 1 

1.3 Náuka o materiáloch 2 0 2 

1.4 Úvod do opráv deformácii na neprístupných miestach karosérii 1 2 3 

1.5 Náradie a nástroje na vyklepávanie a ťahanie preliačin 0 3 3 

1.6 Postup práce so zariadením FAN Pullflex 1 8 9 

 Hodiny spolu:      6    14    20 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /monterky, plášť, 

ochranná obuv/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    2487 H  autoopravár– verejnosť  

                   

Názov kurzu:           „Odstraňovanie preliačin na  

                                 neprístupných miestach 

                                 automobilových karosérií Bi - Puller“ 

Konanie kurzu:         2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Zvyšovanie odbornej zručnosti  

                                 a ďalšie vzdelávanie pre oblasť  

                                 odstraňovania preliačin na  

                                 neprístupných miestach karosérií. 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Vojtech Gašpar, Ing. Erika  

                                 Királyová 
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Počet účastníkov:    10   osôb 

Cena kurzu:             ?   € na osobu 

Vyučovanie:             So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Absolvent kurzu získa znalosti z problematiky opráv poškodených plechových dielov 

automobilových karosérii, vie navrhnúť správny technologický postup opráv, prípadne 

potrebu výmeny komponentov alebo dielov. Nadobudnuté poznatky umožnia absolventovi 

racionálne používať nové technické metódy a zariadenia a využívať odborné zručnosti vo 

svojej činnosti. 

 

 Odstraňovanie preliačin na neprístupných miestach 
automobilových karosérií 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 BOZP a manipulácia s odpadmi 1 1 2 

1.2 Základy metalografie 1 0 1 

1.3 Náuka o materiáloch 2 0 2 

1.4 Úvod do opráv deformácii na neprístupných miestach karosérii 1 2 3 

1.5 Náradie a nástroje na vyklepávanie a ťahanie preliačin 0 3 3 

1.6 Postup práce so zariadením Bi - Puller 1 8 9 

 Hodiny spolu:      6    14    20 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /monterky, plášť, 

ochranná obuv/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    2487 H  autoopravár– verejnosť  

                   

Názov kurzu:           „Odstraňovanie preliačin na neprístupných miestach 

                                 automobilových karosérií MAGLOC“ 

Konanie kurzu:         2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Zvyšovanie odbornej zručnosti a ďalšie vzdelávanie 

                                 pre oblasť odstraňovania preliačin na neprístupných  
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                                 miestach karosérií. 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Vojtech Gašpar, Ing. Erika Királyová  

Počet účastníkov:    10   osôb 

Cena kurzu:             ?   € na osobu 

Vyučovanie:             So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 

                                 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/ 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Absolvent kurzu získa znalosti z problematiky opráv 

poškodených plechových dielov automobilových karosérii, vie 

navrhnúť správny technologický postup opráv, prípadne 

potrebu výmeny komponentov alebo dielov. Nadobudnuté poznatky umožnia absolventovi 

racionálne používať nové technické metódy a zariadenia a využívať odborné zručnosti vo 

svojej činnosti. 

 

 Odstraňovanie preliačin na neprístupných miestach 
automobilových karosérií 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 BOZP a manipulácia s odpadmi 1 1 2 

1.2 Základy metalografie 1 0 1 

1.3 Náuka o materiáloch 2 0 2 

1.4 Úvod do opráv deformácii na neprístupných miestach karosérii 1 2 3 

1.5 Náradie a nástroje na vyklepávanie a ťahanie preliačin 0 3 3 

1.6 Postup práce so zariadením MAGLOC 1 8 9 

 Hodiny spolu:      6    14    20 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /monterky, plášť, 

ochranná obuv/. 
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Profesia    6362 M Kozmetička a vizážistka – verejnosť 

                   

Názov kurzu:          „Škoricový zábal“     

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť absolventov kurzu zrýchlenú                      

                                prekrvujúcu masáž so škoricovým     

                                olejom, po ktorej sa  použije masážny                                                        

                                thermobalzam krém s výraznou  

                               škoricovou vôňou. 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Zuzana Juhaniaková 

          Ľubica Miháľová 

          Michaela Ferenczová  

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            25 € na osobu 

Vyučovanie:            Sobota - 6 hodín     

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov aplikovať obľúbený škoricový zábal, ktorému predchádza 

masáž dolných končatín, pri nej dochádza k dokonalému prekrveniu a zrýchleniu 

lymfatického obehu. Zábal uvoľňuje kŕče a svalové napätie, je výborný pri detoxikácii a proti 

celulitíde, prispieva k odbúravaniu tukov a vody v tkanivách.  

 

 
Škoricový zábal 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Oboznámenie sa s prípravkami a pomôckami  1  1 

1.2 Kontraindikácie 1  1 

1.3 Ukážka postupu  2 2 

1.4 Praktický nácvik   2 2 

 Hodiny spolu: 2 4 6 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele nohavice, biele 

tričko, biely plášť, prezuvky/. 
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Profesia    6362 M Kozmetička a vizážistka – verejnosť  

 

                   

Názov kurzu:         „Mikromasáž očného okolia“     

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu špeciálnu kombinovanú masáž, pozostávajúcu 

                               z jemného hladenia, krúženia, poštipov a poklepov, ktoré na seba   

                               nadväzujú a striedajú sa miernym tlakom. 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Zuzana Juhaniaková 

          Ľubica Miháľová  

          Michaela Ferenczová  

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            22 € na osobu 

Vyučovanie:           Sobota - 6 hodín     

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov ako sa realizuje mikromasáž očného okolia. Táto masáž 

je samostatný a novší kozmetický úkon, ktorý komplexne ošetrí očné okolie, obmedzuje 

tvorbu vrások okolo očí, tvorbu kruhov a vačkov pod očami, znižuje vnútroočný tlak, uvoľňuje 

napätie očných svalov a zlepšuje priechodnosť dutín. Mikromasáž očného okolia je ošetrenie 

schopné vrátiť pokožke jej prirodzené obranné funkcie a získať opäť jej krásu. 

 

 
Mikromasáž očného okolia 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Prebratie základných poznatkov ako sa starať o rôzne typy pleti 1  1 

1.2 Oboznámenie sa s vhodnou kozmetikou na ošetrenie 1  1 

1.3 Popis postupu 1  1 

1.4 Oboznámenie sa s očným okolím   30min. 30min. 

1.5 Trénovanie jednotlivých ťahov  30min. 30min. 

1.6 Praktické cvičenie celej masáže  2 2 

 Hodiny spolu: 3 3 6 
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Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele nohavice, biele 

tričko, biely plášť, prezuvky/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    6362 M Kozmetička a vizážistka – verejnosť  

                   

Názov kurzu:         „Medová masáž“     

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu špeciálnu masážnu techniku tzv. medová   

                                masáž. 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Zuzana Juhaniaková 

          Ľubica Miháľová  

          Michaela Ferenczová  

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            31 € na osobu 

Vyučovanie:           Sobota – 12 hodín 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov kurzu špeciálnu masážnu techniku so silnými 

detoxikačným účinkom, pri ktorej dochádza k odstraňovaniu toxínov až z hĺbky tela. Táto 

masáž zároveň stimuluje činnosť orgánov a prináša pocit hĺbkovej relaxácie. 

 

 
Medová masáž 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Anatómia chrbtice. 
Kontraindikácie. 

1  1 

1.2 Účinky medovej masáže na organizmus. 1  1 

1.3 Postup a prípravky k tomu potrebné. 1  1 

1.4 Účinky medovej masáže na organizmu. 1  1 

1.5 Praktická ukážka   3 3 
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1.6 Nácvik jednotlivých ťahov  5 5 

 Hodiny spolu: 4 8 12 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele nohavice, biele 

tričko, biely plášť, prezuvky/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    6362 M Kozmetička a vizážistka – verejnosť 

                   

Názov kurzu:         „Filmová depilácia“     

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu depilovať metódou za pomoci pasty (emulzie) 

 Forma:                  Prezenčná - praktická 

Lektor:                    Zuzana Juhaniaková 

          Ľubica Miháľová  

          Michaela Ferenczová  

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            20 € na osobu 

Vyučovanie:           Sobota – 4 hodiny 

 

 

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov depilovať i citlivé oblasti touto šetrnou metódou. Aplikácia 

tohto produktu odstráni chĺpky, ale aj odumreté bunky z povrchu pokožky, čím ju zanechá 

hladšiu, čistejšiu a jemnejšiu. 

 

 
Filmová depilácia 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Oboznámenie sa s prípravkami a produktmi  1  1 

1.2 Postup v teórií 1  1 

1.3 Ukážka postupu   1 1 

1.4 Samostatný nácvik   1 1 
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 Hodiny spolu:       2      2      4 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele nohavice, biele 

tričko, biely plášť, prezuvky/. 

 
 
 

 
 
 
Profesia    6362 M Kozmetička a vizážistka – verejnosť                  
Názov kurzu:         „Príležitostné líčenie“     
Konanie kurzu:       2-dňový kurz 
Zameranie kurzu:   Predmetom kurzu bude oboznámiť účastníkov so   
                              základnými poznatkami a praktickým predvedením   
                              líčenia na rôzne príležitosti. 
 Forma:                  Prezenčná - praktická 
Lektor:                    Zuzana Juhaniaková 
          Ľubica Miháľová  
          Michaela Ferenczová 
Počet účastníkov:  10 osôb 
Cena kurzu:            48 € na osobu 
Vyučovanie:            So – Ne po 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 
                                16.30 Odchod/ 
  
Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov techniky líčenia, ktoré môžu využiť v každodennom živote, 
ale aj pri zvláštnych príležitostiach ako sú svadby, plesy, stužkové slávnosti. Ukážeme 
a precvičíme ťahy štetcom, správnu aplikáciu rôznych prípravkov a skrášľovacích metód. 
Všetky potrebné materiály sú zahrnuté v cene kurzu.        

 
Príležitostné líčenie 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Prebratie základných poznatkov ako sa starať o rôzne typy pleti 1 1 2 
1.2 Celková úprava obočia  1 1 
1.3 Rozdelenie si tvaru tvárí, očí a ich korekcia 1 1 2 
1.4 Oboznámenie sa s prípravkami a pomôckami 1  1 
1.5 Ošetrenie pleti podľa typu, t.j. povrchové čistenie pleťovou 

vodou, následná aplikácia krému. 
 2 2 

1.6 Určenie tvaru tváre a celková konzultácia pri akom tvare sa ako 
korigujú výkyvy 

1  1 

1.7 Prekrytie kožných chýb, správna aplikácia make-upu , fixácia 
make-upu 

 2 2 

1.8 Celková úprava tváre na každodenné nosenie, porcelánové- nahé  1 1 
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líčenie,5 minútové líčenie do práce 
1.9 Dymové líčenie bez čiernej  3 3 
2.0 Premena denného líčenia na večerné  2 2 
2.1 Dymové líčenie –dlhodobý hit posledných rokov 1 2 3 

 Hodiny spolu:       5      15     20 

 

Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so sebou pracovné oblečenie /biele nohavice, biele 

tričko, biely plášť, prezuvky/. 

 

 

 

 
 

 

Profesia    2493 L Predaj a servis vozidiel – verejnosť  

 

                   

Názov kurzu:         „Cena a cenová politika“     

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Rozšíriť vedomosti účastníkov kurzu o znalosti  

                               v oblasti cenovej politiky 

Forma:                    Prezenčná  

Lektor:                    Ing. Jarmila Urbančoková 

Počet účastníkov:      osôb 

Cena kurzu:            € na osobu 

Vyučovanie:           Sobota – 10 hodín    /7.00 Príchod, 7.30-16.00 Kurz, 16.30 Odchod/  

           

 

Stručný popis kurzu: 

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu so spôsobmi tvorby cien v predaji a sevise 

vozidiel. Zároveň naučiť účastníkov zorientovať sa v kalkulovaní cien a stanovovaní nákladov 

súvisiacich s predajom a servisom vozidiel. 

     

 
Cena a cenová politika 

Hod. 
teória 

Hod. 
prax 

Hod. 
spolu 

1.1 Pojem cena a cenová politika 1  1 

1.2 Faktory ovplyvňujúce cenu. 1  1 

1.3 Cenový monitoring konkurencie. 1  1 
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1.4 Tvorba ceny prirážkou. 1  1 

1.5 Tvorba ceny pomocou orientácie na zákazníka. 1  1 

1.6 Tvorba ceny založenej na konkurencii. 1  1 

1.7 Zľavy z ceny. 1  1 

1.8 Kalkulácie, ich význam v predaji a servise vozidiel 1  1 

1.9 Zostavenie kalkulácie na nové vozidlo 1  1 

1.10 Zostavenie kalkulácie v servise pri oprave vozidla 1  1 

 Hodiny spolu:     1O      1O 

 

 

 

 
 

 

E-learning 

 

E-learning – je vzdelávací proces, ktorý pri vzdelávaní využíva 

informačno-komunikačné technológie a internet. Cieľom tohto 

typu vzdelávania je maximálne využitie všetkých technických 

vymožeností pre dosiahnutie cieľa, a to je nadobudnutie alebo 

zvýšenie si kvalifikácie. Zároveň sa jedná aj o prepojenie 

práce, rodiny a vzdelávania sa. 

 

Výhody e-learningu: 

 Študuje sa z pohodlia domova ako aj pracoviska 

 Sloboda pri voľbe formy učenia sa /internet, učebnice a pod./ 

 Časovo nezávislé štúdium 

 Odpadá denná dochádzka do školy /vytvorená možnosť konzultácií/ 

 Získanie certifikátu podľa zamerania kurzu 

 Prax je možné vykonávať aj mimo školy. Podmienkou je úspešné absolvovanie 

požiadaviek pri skúškach 

 

 

Podmienky štúdia v e-learningu: 

 

Pre tento typ štúdia je potrebné vyplniť prihlášku, predložiť požadované dokumenty, zaplatiť 

príslušný poplatok a vlastniť alebo mať prístup k počítaču a internetu. Štúdium si zároveň 

vyžaduje ovládať základy práce s počítačom. 
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Priebeh vyučovania: 

 

 Všetky základné informácie o štúdiu získate po 

kliknutí  na vybraný kurz, či typ štúdia 

 Po splnení všetkých prihlasovacích formalít vám 

bude pridelený gestor, podľa ktorého pokynov 

budete absolvovať štúdium ako aj získavať všetky 

informácie o priebehu štúdia 

 Váš priebeh štúdia bude gestorom 

zaznamenávaný v evidenčnom liste 

 Získanie záverečného certifikátu v rámci 

odborného vzdelávania je podmienené splnením 

všetkých podmienok, ktoré si daný kurz vyžaduje 

ako aj úspešné ukončenie záverečných skúšok 

 Po úspešnom ukončení vám bude odovzdaný 

platný certifikát. 

 

 

 

 

 

 

Odborné vzdelávanie pre podnikateľov  

Ponúkame vám: 

 Preškoľovanie zamestnancov na základe vašich požiadaviek 

 Dvojhodinové školenia /alebo aj viac/ v čase vášho voľna z noviniek v profesii 

 Pripraviť informačné skolenia pre elektromobily, informatiku a pod... 
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Vzdelávanie verejnosti 

Ponúkame vám jednodňové alebo dvojdňové kurzy z profesií: 

 Kuchár: polievky, omáčky, rôzne kuchyne, nové úpravy jedál, základy varenia 

 Cukrár: torty, miňonky, zdobenie, polevy, perníky, slané cestá 

 Čašník: stolovanie, miešanie nápojov, príprava kávy, flambovanie, blanšírovanie 

 Informatik: základy PC seniori a vnuci, práca s Wordom, Excelom a pod. 

 

 

Seniori: paličkovanie,    
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Obchodné podmienky pre štúdium v COV 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenie 

 

1.1 Účastníkov vzdelávania prostredníctvom COV môže byť každý, 

kto splní predpísané požiadavky. 

1.2 Vzdelávacie služby sú poskytované školiacou organizáciou na 

základe písomnej objednávky. 

1.3 Objednávateľom vzdelávacej služby /kurzu/ môže byť fyzická 

ako aj právnická osoba. 

1.4 Vzdelávacie služby budú poskytované v plnom rozsahu školiacou organizáciou /ďalej len 

poskytovateľom/ podľa formy kurzu alebo typu vzdelávania a to tak, aby účastník 

vzdelávania /ďalej len objednávateľ/ bol pred podaním objednávky s nimi oboznámený 

a stotožnený. 

1.5 Právnická organizácia môže podať objednávku aj za viac fyzických osôb. 

1.6 Samostatná fyzická osoba musí podať objednávku len za seba a nie sprostredkovane. 

1.7 Objednávka predstavuje záväznú prihlášku do kurzu. Zrušenie objednávky sa riadi 

pravidlami, ktoré sú stanovené v bode III.  

1.8 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kapacita objednaného 

kurzu nie je naplnená príslušným počtom účastníkov. 

1.9 Poskytovateľ v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nenaplnenia kurzu musí o tejto 

skutočnosti informovať objednávateľa, prípadne si vyžiadať súhlas o jeho neskoršie 

zaradenie do kurzu v inom časovom horizonte. 

 

II. 

Platobné podmienky 

 

2.1 Poplatky za kurz je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. 

2.2 Úhradu za kurz je potrebné uhradiť podľa pokynov 10 dní pred zahájením kurzu. 

2.3 V prípade neuhradenia poplatku v stanovenom termíne si poskytovateľ vyhradzuje právo   

      nezaradiť objednávateľa do príslušného kurzu alebo typu vzdelávania. 

2.4 Poskytovateľ  si vyhradzuje právo navýšenia kurzového poplatku za vzdelávanie   

      v prípade, ak objednávateľ kurz na záverečných skúškach úspešne neukončí, ako aj  

      v prípade, že bude musieť kurz /vzdelávanie/ ukončiť v neskoršom termíne. 

2.5 Poskytovateľ nebude vracať poplatky za kurz, vzdelávanie objednávateľovi v prípade, že  

      zo vzdelávania svojvoľne odstúpi, prípadne ho preruší. 

 

III. 

Podmienky na zrušenie objednávky 

 

3.1 V prípade, ak objednávateľ zruší potvrdenú objednávku, a to pred termínom 10 dní  

      povinných na úhradu je povinný uhradiť kompenzačný poplatok vo výške 30 % z poplatku  

      za kurz. 

3.2 V prípade, ak objednávateľ zruší potvrdenú objednávku v rámci úhrady 10 dní pred  
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      začatím kurzu je povinný uhradiť kompenzačný poplatok vo výške 50 % z poplatku za  

      kurz. 

3.3. Kompenzačný poplatok v jednotlivých % môže poskytovateľ objednávateľovi odpustiť, ak  

       si ten nájde za seba náhradu. 

3.4 Ak objednávateľ ukončí vo vzdelávaní  svoju ďalšiu účasť z vlastného rozhodnutia alebo  

      z iného dôvodu zo strany objednávateľa, nie je poskytovateľ povinný objednávateľovi  

      vrátiť kurzovné /poplatok/ alebo jeho pomernú časť. 

 

IV.  

Záverečné ustanovenie 

 

4.1 V súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v plnom znení súhlasí  

       objednávateľ so spracovaním poskytnutých osobných údajov poskytovateľom, akože    

       správcom v súvislosti s objednaním kurzu či typu vzdelávania a to za účelom zaradenia  

       do databázy školy a COV, ako aj za účelom marketingového spracovania pri ponúkaní  

       služieb poskytovaných poskytovateľom. 

4.2  Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom podpísania dohody medzi  

        poskytovateľom a objednávateľom. 
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Dohoda o spolupráci a využívaní Centra odborného vzdelávania 

a prípravy 

 

 

uzavretá medzi zmluvnými stranami 

 

 

 

Školiaca organizácia:          Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy,  

                                              ako Centrum odborného vzdelávania a štatutár/poskytovateľ  

                                               prípravy 

Sídlo školy:   Zvolenská č. 83, 984 01 Lučenec 

Zastúpená:   PaedDr. Milan Šebian, riaditeľ školy 

IČO: 

DIČ: 

Č. účtu: 

 

a 

 

Vysielajúca organizácia: 

účastník/objednávateľ 

Sídlo organizácie: 

Zastúpená: 

IČO: 

ĎIČ: 

Č. účtu: 

 

 

I. 

Účel dohody 

 

 V záujme zvýšenia kvality odborného vzdelávania u žiakov školy ako aj u širokej 

verejnosti za účelom nadobudnutia nových vedomostí ako aj získavania praktických 

zručností, návykov a schopností potrebných pre výkon povolania sa zmluvné strany dohodli 

na využívaní školiacej organizácie a jej Centra pre odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti 

„hotelierstva a služieb“ ako aj ostatných odborov SOŠ zaradených v sieti MŠ SR patriacich 

do systému ďalšieho vzdelávania v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja 

a MŠ SR. 

 

II. 

Predmet dohody 

 

 Predmetom dohody je zabezpečenie pracovísk v rámci priestorovej, materiálnej, 

odbornej a didaktickej výpomoci pri zabezpečení vzdelávania v praktickej ako aj teoretickej 

časti v rámci školy i mimo nej. 
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III. 

Obsah dohody 

 

1. Účastníci vzdelávacích aktivít budú v rámci vzdelávania využívať jednotlivé priestory 

v praktickej ako aj v teoretickej časti zložky vyučovania. 

2. Účastníci vzdelávacích aktivít budú plniť úlohy vo vzdelávaní na základe časovo 

tematických plánov a to podľa jednotlivých odborností a dĺžky kurzov. 

3. Vzdelávacia inštitúcia zabezpečí aby vzdelávacie aktivity boli organizované 

a zabezpečované kvalitnými odborne spôsobilými lektormi. 

4. Maximálny počet účastníkov kurzu bude vyplývať z priestorových ako aj materiálnych 

podmienok školy a pre každý kurz bude stanovený samostatne. 

5. Vzdelávacia inštitúcia zabezpečí pre všetkých účastníkov vzdelávania poučenie 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prostredníctvom bezpečnostného technika 

BOZP pre každý kurz samostatne. 

6. Každý účastník vzdelávania musí rešpektovať vnútorné predpisy školy, s ktorými ich 

oboznámi príslušný pedagogický pracovník. 

7. Za plnenie a realizáciu vzdelávacej aktivity plne zodpovedá príslušný zástupca pre 

teoretické ako aj praktické vyučovanie a ním poverení pedagogickí zamestnanci školy 

alebo dohodnutí lektori. 

8. Za koordináciu a priebeh vzdelávania zodpovedá príslušný pracovník COV. 

 

IV. 

Platobné podmienky 

 

1. Výpočtový list nákladov na jedného účastníka bude určený pre každý kurz 

samostatne a bude tak tvoriť neoddeliteľnú prílohu zmluvy. 

2. Každý účastník je povinný vyplatiť príslušný účastnícky poplatok 10 dní pred 

zahájením vzdelávania. 

3. Účastnícky poplatok po zahájení vzdelávacej aktivity sa účastníkovi nevracia. 

4. Každý účastník po ukončení vzdelávacej aktivity obdrží zodpovedajúci certifikát. 

5. V prípade neabsolvovania jednotlivých aktivít v rámci kurzu, má školiaca organizácia 

právo nevydať účastníkom príslušný certifikát ako aj nevyplatiť účastnícky poplatok. 

 

V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky zmeny a úpravy predmetnej dohody môžu byť urobené len so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 

2. V prípade porušenia dohody účastníkom vzdelávacej aktivity má školiaca organizácia 

právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. 

3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

exemplár dohody. 

4. Dohoda nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

 

            ....................................................        .................................................. 

                 Školiaca organizácia     Vysielajúca organizácia 

                         štatutár       účastník 


