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    PREČO K NÁM? 

Naše benefity: 
- finančné odmeny za prospech – vždy k 31.1. 

a 30.6. 

- finančné odmeny za odborný výcvik, 

reprezentáciu školy, akcie, mimoriadne činy 

a pod. (mesačná odmena môže byť aj 70 € ) 

- spolupráca s podnikateľskou verejnosťou 

(odborný výcvik je zabezpečený v hoteloch, 

reštauráciách, obchodných zariadeniach, 

cestovných kanceláriách) 

- účasť na rôznych súťažiach v odborných 

zručnostiach – štátne i medzištátne 

- práca v zahraničí, štúdium na vysokých 

školách a pod. 

- absolventi pracujú ihneď - možnosť 

zamestnania  

- vzdelávanie je bezplatné a rovnocenné 

štátnemu typu škôl 

 

 

Umenie kvalitne pripraviť a náležite prezentovať dobré jedlo či 

nápoj naši žiaci neraz ukázali na rôznych spoločenských 

akciách: 
 

Vyberáme: 

770. výročie mesta Trnavy 

10. výročie Právnickej fakulty 

r. 2009 Vysviacka trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka 

Trnavské dni – každoročné septembrové podujatie 

Program cezhraničnej spolupráce SR - Rakúsko 2007-2013 

Vedecká konferencia CO-MA-TECH 

Otvorenie hotela Holiday Inn v Trnave 

Fantázia, zručnosť, šikovnosť a zdravá súťaživosť s najväčšími úspechmi: 

Barbora Dolinajová – junior SOMELIER SR 2008 

Adam Bielik – junior BARMAN České Budějovice 2007 

Michal Uhrák – junior  KUCHÁR  Incheba Gastro Cup 2010 

Pavol Manca -  St. Nicolaus Cup I. miesto 

Kocánová Lucia – zlatá medaila TOP GASTRO Námestovo 2012 

Tesárová Valeria - zlatá medaila TOP GASTRO Námestovo 2012 

Denis Nádaský – junior BARMAN SLOVENSKA 2012 – postup na 

EUROTALENT 2012 Paríž 

Zážitkové besedy s výmenou názorov so skúsenými odborníkmi: 

Životné hodnoty a priateľstvo, Úcta a sebaúcta, Prevencia kriminality, Slobodní 

od závislostí. 

Každoročné charitatívne akcie, za ktoré bola škola ocenená cenou: Dar roka 

– Cena Slovenskej humanitnej rady: 

Mikulášske stretnutia – Domov sociálnych služieb Pastuchov, Biela pastelka, 

Hodina deťom, Úsmev ako dar 

Publikačná a osvetová činnosť: 

Publikácia „Chceme byť TOP“ – s obsahom plnej inšpirácií k príprave jedál, 

miešaných nápojov, slávnostného prestierania, darčekového balenia 

a spoločenských účesov, ktorých autori sú žiaci školy. 

Publikácia „Správna voľba = recepty pre zdravie štíhlosť a krásu“ – plná skladba 

receptov bohatých na všetky zložky zdravej výživy. 

Osvetu zdravého spôsobu života prezentujeme praktickými ukážkami zdravej 

výživy na  aktivitách:  
Dni zdravia, Zdravý životný štýl, Chceme byť fit, V zdravom tele zdravé jedlo, 

Svetový deň mlieka v školách. 

Odborné exkurzie: 

Intermédia Bratislava, Salima Brno, Veľtrh Gastronómie a hotelierstva Brno 

a Viedeň, Salzburg, Paríž, Rím, Poľsko,  odborné školenia kaderníčok 

v Taliansku a pod. 

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH 

A UČEBNÝCH ODBOROV: 
 

5-ročný študijný odbor  s maturitou 

6323 K  hotelová akadémia 
 

4-ročné študijné odbory s maturitou 

6444 K  čašník, servírka 

6445 K  kuchár 

6405 K  pracovník marketingu 

              - obchod 

  - cestovný ruch 
 

3-ročné učebné odbory 

6444 H  čašník, servírka 

6445 H  kuchár  

6456 H  kaderník 
 

Nadstavbové štúdium 

6411 L    prevádzka obchodu  

          –    vnútorný obchod 

6421 L    spoločné stravovanie 

6426 L    vlasová kozmetika 
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