
Študijný odbor 6444K00 čašník, servírka 

 

Kód a názov študijného odboru:  
 

6444 K 00 čašník servírka 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium  

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list, Dodatok k vysvedčeniu o MS 

 
Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

čašník, účtujúci čašník, barman, barista, someliér – 
výkonný pracovník, 
vedúci prevádzky, vedúci zmeny, manažér gastronomickej 
prevádzky v súkromných a štátnych podnikoch a  

 organizáciách v oblasti spoločného stravovania – manažér 
strednej úrovne 

 súkromný podnikateľ v hotelierstve a gastronómii 
 
Možnosti ďalšieho štúdia 

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

 

 

 
Štúdiom štvorročného študijného odboru čašník, servírka získava  úspešný absolvent prvú 
kvalifikáciu na úrovni úplného  stredného odborného vzdelania. 
Vie  samostatne zvládnuť jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného 
stravovania  pri bežnej prevádzke ako aj pri slávnostných príležitostiach, pripraviť pracovisko 
a zvládnuť všetky práce spojené so stolovaním. Teoretické a praktické základy ekonomického 
vzdelania sú predpokladom pre zvládnutie vedenia ekonomickej agendy spojenej 
s administratívou, účtovníctvom a pokladničnou kontrolou. 
 
Teoretické vzdelanie všeobecného aj odborného charakteru vytvára predpoklady pre 
zvládanie vysokých nárokov na písomný aj slovný prejav v slovenskom a cudzom jazyku, 
komunikatívnosť, sociálny kontakt, zvládanie záťažových situácií, flexibilitu a samostatnosť. 
Vysoké nároky sú kladené na prípravu a formovanie osobnosti absolventa a príprava je 
zameraná na zlepšovanie schopností v oblasti pozornosti, sebakontroly, sebaovládania, 
kultivovanosti vystupovania, vzhľad, istotu a pohotovosť. Dôraz kladie na rozvoj schopností  
pracovať v tíme. 
Povolanie čašník, servírka vyžaduje nielen dobré duševné, ale aj fyzické predpoklady. 
 
Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, 
barman, manažér gastronomickej prevádzky, vedúci závodu spoločného stravovania, 



súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania nielen v našich, ale 
aj zahraničných prevádzkach. 
Štúdium končí úspešným vykonaním maturitnej skúšky, v zmysle platnej legislatívy.  

 
 


