
Študijný odbor 6421L00  spoločné stravovanie 
 

Kód a názov študijného odboru 6421 L 00 spoločné stravovanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma výchovy a vzdelávania Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných 

  odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk - slovenský 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium 

Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, čašník, 
servírka 

 a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná  skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní 
a kvalifikácii 

Vysvedčenie o maturitnej skúške, Dodatok k vysvedčeniu 
o maturitnej skúške 

Možnosti pracovného 
uplatnenia absolventa 

gastronomický manažér, prevádzkar, vedúci závodu    
spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti 

 cestovného   ruchu a spoločného stravovania –  
radový pracovník, alebo riadiaci pracovník strednej úrovne       

 
Možnosti ďalšieho štúdia 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo  
druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie  
vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie,  
jej zmenu alebo zvýšenie    

 
 
Štúdium   študijného odboru spoločné stravovanie umožňuje absolventom získať kvalifikáciu 
pracovník s úplným stredným odborným vzdelaním, so širokým odborným profilom 
a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti v rôznych formách 
podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní.  
 
Absolvent je schopný vykonávať základné ekonomické činnosti, spojené so získaním 
a spracovaním informácií v oblasti zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia 
administratívy, účtovníctva a vo svojej práci uplatňuje výsledky prieskumu trhu a regionálnych 
špecifík. Ovláda a využíva základné informačno-komunikačné technológie, základy 
hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie. Využíva nevyhnutné všeobecné 
kompetencie, je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch činností, logicky mysliaci, 
schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, je 
schopný pracovať samostatne aj v tíme. 
 
Absolvent vie používať racionálne metódy práce, konať cieľavedome, rozvážne. Je pripravený 
na okamžitý vstup do praxe a zároveň má predpoklady pokračovať v príbuzných odboroch 
pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej škole. Vysoké nároky sa kladú na úroveň 
spoločenského vystupovania a kultivovaného správania sa, dobré komunikačné schopnosti 
v materinskom jazyku a cudzom jazyku. Absolvent tohto študijného odboru je dostatočne 
flexibilný, tvorivý, vie sa adaptovať na meniace sa podmienky a situáciu na trhu práce a na 
zmenené sociálne podmienky.  
Štúdium končí úspešným vykonaním maturitnej skúšky. 
 


