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Cukrár  

 

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 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, 

prezuvky/. 
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Cukrár  

 

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 

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, 

prezuvky/.  
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Cukrár  

 

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:                    Bc. 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 

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, prezuvky/. 
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Cukrár  

 

Názov kurzu:         „Modelovanie – figúrky“ 

 

Konanie kurzu:       1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:   Naučiť absolventov kurzu dekoratívnu tvorbu 

                               ozdôb pre samostatné cukrárske výrobky 

Forma:                    Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Bc. 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 

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/. 
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Cukrár  

 

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 

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, prezuvky/. 
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Kuchár  

 

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:                    Bc. Žaneta Doróková 

 

Počet účastníkov:  10 osôb 

Cena kurzu:            38 € na osobu 

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

 

 

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, prezuvky/. 
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Kuchár  
 

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:                    Bc. Žaneta Doróková 

 

Počet účastníkov:  10 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, prezuvky/. 
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Kuchár  

 

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:                     Bc. Žaneta Doróková 

 

Počet účastníkov:   10 osôb 

Cena kurzu:             50 € 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 obdrží 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, prezuvky/. 
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Kuchár  
 

Názov kurzu:          „Príprava dezertov“ 

 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť účastníkov kurzu moderný spôsob prípravy 

                              dezertov 

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Bc. Žaneta Doróková, Bc. Karin Janišová 

 

Počet účastníkov:   10 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   
                        
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, prezuvky/. 
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Kuchár  

 

Názov kurzu:         „Moderné trendy v gastronómii“ 

 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť účastníkov kurzu novým trendom 

                              v gastronómii 

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                     Bc. Žaneta Doróková 

 

Počet účastníkov:   10 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 

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 obdrží brožúrku s technologickými 

postupmi a receptúrami pripravovaných pokrmov. Účastníci kurzu sú povinní si priniesť so 

sebou pracovné oblečenie /biele tričko, biele nohavice, biely plášť, prezuvky/. 
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Hotelová akadémia  

 

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:                     Ing. Blažena Halajová  

 

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. 

 
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/. 
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Hotelová akadémia  

 

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:                     Ing. Blažena Halajová 

                                 

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 odporúča začínajúcim baristom a všetkým, ktorí chcú získať komplexné 

znalosti zo sveta kávy.  

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/. 
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Hotelová akadémia  

 

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:                     Ing. Blažena Halajová 

 

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 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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabia.sk/recepty-2/kava-s-mliekom/vatikanska-kava
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Hotelová akadémia  

 

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:                      Ing. Blažena Halajová 

 

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/. 
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Hotelová akadémia  

 

Názov kurzu:           „Miešané nápoje priamou cestou“ 

 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová, Mgr. Jaroslava Halgašová 

 

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 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 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 shakeri. 

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

košeľa/. 
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Hotelová akadémia 

 

Názov kurzu:           „Miešanie nápojov v shakeri“ 

 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová, Mgr. Jaroslava Halgašová 

 

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/. 
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Hotelová akadémia  

 

Názov kurzu:           „Miešanie nápojov v Boston shakeri“ 

 

Konanie kurzu:        1-dňový kurz 

Zameranie kurzu:     Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 

Forma:                      Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová, Mgr. Jaroslava Halgašová 

 

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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Hotelová akadémia  

 

Názov kurzu:           „Miešanie nápojov v mixéri“ 

 

Konanie kurzu:        2-dňový kurz 

Zameranie kurzu:    Naučiť absolventov pripraviť miešané nápoje 

Forma:                     Prezenčná - praktická 

Lektor:                      Bc. Silvia Zvarová, Mgr. Jaroslava Halgašová 

 

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 barmana 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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Hotelová akadémia 

 

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:             100 € 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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Hotelová akadémia  

 

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:              100 € 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 dekantácii 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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Hotelová akadémia  

 

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:             100 € 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 dekantácii 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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Hotelová akadémia  

 

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:             100 € 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 dekantácii 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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Hotelová akadémia  

 
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. Blažena Halajová 

 

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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Hotelová akadémia  

 
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 

 Hodiny spolu:     12,5 7,5    20 
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Autoopravár a Mechanik autoelektronik 
 
 
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 

 Hodiny spolu: 10    10     20 

 

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

ochranná obuv/. 
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Kozmetička a vizážistka 
 

 

Názov kurzu:   Príležitostné líčenie 

 

Konanie kurzu: 1-dňový kurz 

Zameranie kurzu: Naučiť absolventov kurzu správnu techniku líčenia na príležitostné 

podujatie 

Forma kurzu: Prezenčná – praktická 

Lektori: Bc. Monika Vančová,  

 Bc. Michaela Vranová Ferenczová 

 Martina Vengrínová 

 

Počet účastníkov: 4 osoby 

Cena kurzu: 55 Eur 

Vyučovanie: sobota – 6 hodín 

 

 

 

Stručný popis kurzu:  

 

Kurz je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorí majú záujem nadobudnúť znalosti 

správneho nanášania make-upu, kontúrovania tváre, určenie tvaru tváre a prácu 

s dekoratívnou kozmetikou 

 

 

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

tričko, biely plášť, prezuvky). 

 

 

 

 

 

 

 

 Príležitostné líčenie 
Hodiny 
teória  

Hodiny 
prax 

Hodiny 
spolu 

1. Hygienické zásady a BOZP 1 0 1 

2. 
Predstavenie kozmetických produktov a ich správne 
používanie 

1 0 1 

3. Voľba líčidiel a pomôcky 1 0 1 

4. Technika práce 0 2 2 

5.  Aplikácia umelých rias  0 1 1 

 SPOLU 3 3 6 
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Kozmetička a vizážistka 

 

 

Názov kurzu:      Denné líčenie 

 

Konanie kurzu: 1-dňový kurz 

Zameranie kurzu: Naučiť absolventov kurzu správnu techniku líčenia na každodennú 

príležitosť 

Forma kurzu: Prezenčná – praktická 

Lektori: Bc. Monika Vančová,  

 Bc. Michaela Vranová Ferenczová 

 Martina Vengrínová 

 

Počet účastníkov: 4 osoby 

Cena kurzu: 35 Eur 

Vyučovanie: sobota – 6 hodín 

 

 

 

Stručný popis kurzu:  

 

Kurz je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorí majú záujem nadobudnúť znalosti 

správneho nanášania make-upu, kontúrovania tváre, určenie tvaru tváre a prácu 

s dekoratívnou kozmetikou 

 

 

 

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

tričko, biely plášť, prezuvky). 

 

 

 

 

 

 

 Denné líčenie 
Hodiny 

teória  

Hodiny 

prax 

Hodiny 

spolu 

1. Hygienické zásady a BOZP 1 0 1 

2. 
Predstavenie kozmetických produktov a ich správne 

používanie 
1 0 1 

3. Voľba líčidiel a pomôcky 1 0 1 

4. Technika práce 0 2 2 

5.  Práca s bronzerom a rozjasňovačom 0 1 1 

 SPOLU 3 3 6 



28 

 

 

Kozmetička a vizážistka 

 

 

Názov kurzu:   Formovanie a farbenie obočia a mihalníc 

 

Konanie kurzu: 1-dňový kurz 

Zameranie kurzu: Naučiť absolventov kurzu formovať a farbiť obočie a mihalnice, 

správne namiešať a naniesť farbu 

Forma kurzu: Prezenčná – praktická 

Lektori: Bc. Monika Vančová,  

 Bc. Michaela Vranová Ferenczová 

 Martina Vengrínová 

 

Počet účastníkov: 4 osoby 

Cena kurzu: 35 Eur 

Vyučovanie: sobota – 6 hodín 

 

 

 

Stručný popis kurzu:  

 

Zameranie sa na detailnú úpravu obočia, nafarbenie a úprava do správneho tvaru. Tento 

kurz je určený pre širokú verejnosť, kaderníkov, stylistov, ktorí si potrebujú osvojiť správne 

praktiky úpravy obočia.  

 

 

 

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

tričko, biely plášť, prezuvky). 

 

 

 

 

 

 

 

 Formovanie a farbenie obočia a mihalníc 
Hodiny 
teória  

Hodiny 
prax 

Hodiny 
spolu 

1. Hygienické zásady a BOZP 1 0 1 

2. 
Prípravky na farbenie obočia a mihalníc, 
kontraindikácie 

1 0 1 

3. Farbenie obočia a mihalníc 0 2 2 

4. 
Formovanie obočia, všetky potrebné pomôcky, rôzne 
spôsoby 

1 1 2 

 SPOLU 3 3 6 
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Kozmetička a vizážistka 

 

 

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 kurzu: Prezenčná – praktická 

Lektori: Bc. Monika Vančová,  

 Bc. Michaela Vranová Ferenczová 

 Martina Vengrínová 

 

Počet účastníkov: 4 osoby 

Cena kurzu: 45 Eur 

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. 

 

 

 

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

tričko, biely plášť, prezuvky). 

 

 

 

 Mikromasáž očného okolia 
Hodiny 
teória  

Hodiny 
prax 

Hodiny 
spolu 

1. Hygienické zásady a BOZP 1 0 1 

2. 
Prebratie základných poznatkov ako sa starať o rôzne 
typy pleti 

1 0 1 

3. Oboznámenie sa s vhodnou kozmetikou na ošetrenie 1 0 1 

4. Popis postupu 1 0 1 

5.  Praktické cvičenie celej masáže 0 2 2 

 SPOLU 4 2 6 


