
Učebný odbor   6445H00 kuchár 
  

Kód a názov učebného odboru 6445 H 00 kuchár 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C 

Vyučovací jazyk Štátny jazyk – slovenský 

Nevyhnutné vstupné požiadavky  Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
na štúdium: prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni vzdelania vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: 
Výučný list, Dodatok k vysvedčeniu 
o záverečnej skúške  

Možnosti pracovného uplatnenia  kuchár, šéfkuchár, majster kuchár   
absolventa: súkromný podnikateľ v oblasti spoločného 
 stravovania,  v cestovnom ruchu, hotelierstve a  
 Gastronómii 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia 
pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 

 

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť 
odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 

 

Štúdiom trojročného učebného odboru kuchár získava úspešný absolvent prvú kvalifikáciu na 
úrovni stredného odborného vzdelania.  
Vie samostatne zvládnuť jednoduchú a zložitú prípravu jedál v zariadeniach spoločného 
stravovania pri bežných prevádzkach  a pri slávnostných príležitostiach. 
Vie  pripraviť pracovisko a ovláda všetky práce spojené s prípravou a aranžovaním jedál. Vie 
spracovať a upraviť polotovary, podávať informácie o jedlách, zostavovať jedálne lístky. 
 
Na základe vedomostí získaných na teoretických predmetoch ekonomického 
a technologického  charakteru ovláda zásady vedenia administratívy v prevádzke, 
spolupracuje pri objednávaní, príjme, preskúšaní, skladovaní a konzervácii tovaru. 
Teoretické vedomosti všeobecného charakteru mu umožňujú zvládať vysoké požiadavky na 
schopnosť pracovať v tíme a praktické myslenie, na schopnosti rozdeľovať pozornosti, 
prispôsobiť sa aktuálnej situácii, podmienkam a požiadavkám, na flexibilitu. Absolvent zvláda 
okrem komunikácie v slovenskom aj základy komunikácie v cudzom jazyku a prácu 
s počítačom.  Vyžaduje sa schopnosť pracovať tak v tíme, ako aj samostatne.  
Povolanie kuchár nie je vhodné pre žiakov s ochorením obmedzujúcim výkon tejto pracovnej 
pozície. 
 
Štúdium končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky. 
V praxi sa uplatnia v pracovných pozíciách kuchár, vedúci závodu spoločného stravovania, 
súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. 
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