
Študijný odbor 6445K00 kuchár 

Kód a názov študijného odboru:  
 

6445 K 00 kuchár 

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 maturitnej 

skúške 

Možnosti pracovného uplatnenia kuchár, šéfkuchár, majster kuchár, vedúci 
prevádzky, 

absolventa: vedúci zmeny v súkromných a štátnych podnikoch 
a organizáciách v oblasti spoločného stravovania 

  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 kuchár získava  úspešný absolvent prvú kvalifikáciu 
na úrovni stredného odborného vzdelania.  
Absolvent zvládne prípravu surovín pre výrobu jedál, obsluhu viacúčelových strojov  a 
zariadení pre prípravu jedál, Ovláda technologické postupy prípravy a uskladňovania surovín 
a hotových pokrmov podľa schválených noriem a receptúr a ďalšie práce v kuchyni. 
Vďaka ekonomickému vzdelaniu ovláda zásady vedenia administratívy a  účtovania 
v prevádzke a vyúčtovanie tržieb. Spracúva výpočty pri kalkulácii jedál, ovláda tvorbu 
jedálneho lístka, vie ošetrovať a skladovať potraviny, ovláda prípravu medzinárodnej kuchyne.  
V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na schopnosť  
pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, na praktické myslenie, písomný a slovný 
prejav v slovenskom aj cudzom jazyku, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, 
sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť.  
samostatné myslenie a odolnosť voči senzorickej záťaži. 
 
Povolanie kuchár nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej 
pozície. 
Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako hlavný kuchár, manažér gastronomickej 
prevádzky, vedúci závodu spoločného stravovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného 
ruchu a spoločného stravovania. 
Štúdium končí úspešným vykonaním maturitnej skúšky. 
 


