
Kuchár

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Stredné odborné alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Charakteristika: Kuchár je kvalifikovaný pracovník, ktorý zodpovedá  
za samostatnú prípravu, úpravu a podávanie jedál teplej  
a studenej kuchyne.

Charakter práce: Ide o prípravné a odborné manuálne práce alebo rutinnú 
obsluhu jednoduchých strojov. Postup práce je presne, 
prípadne rámcovo vymedzený. Riadenie sa týka malého 
alebo stredného útvaru. Zodpovednosť za výsledky práce  
je vysoká.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie na SOU v odbore:

kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál
 

Úplné stredné odborné vzdelanie na SOU v odbore:

kuchár 

Prierezové zručnosti

Znalosti z oblasti prípravy hotových jedál, jedál  
na objednávku a špecialít teplej a studenej kuchyne
Znalosti z oblasti tvorby jedálneho lístka
Manuálna zručnosť

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky  
na zodpovedný prístup, organizačné schopnosti, rozlišovanie 
chuti a čuchových podnetov, praktické myslenie a schopnosť 
pracovať v tíme. Dôraz sa kladie na: rozlišovanie farieb 
a farebných odtieňov; udržiavanie rovnováhy; rozdelenie 
pozornosti; dlhodobú a krátkodobú pamäť; predstavivosť  
pre procesy a udalosti; samostatnosť; prispôsobivosť.

•

–

•

–

•

•
•

Zdravotné 
obmedzenia

Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré  
z nasledovných ochorení:

Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy čuchu
Prognosticky závažné poruchy chuti
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej 
sústavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín 
znemožňujúce jemnú motoriku

•
•
•
•

•



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  
a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného 
ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového 
systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných 
končatín

•

•

Príklady prác Stanovovanie technologických postupov prípravy jedál. 
Spracovanie surovín potrebných k príprave pokrmu. 
Obsluha skupiny veľkokapacitných kuchynských strojov 
na prípravu pokrmov. 
Obsluha veľkokapacitných chladiacich a mraziacich 
zariadení.
Zabezpečovanie hospodárenia so surovinami pri príprave 
jedál.
Úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb pre spracovanie  
a triedenie mäsa podľa druhov. 
Príprava špecialít slovenskej a medzinárodnej kuchyne. 
Riadenie prípravy pokrmov v menších prevádzkach  
s priamym riadením prevádzkových zamestnancov. 
Náročná príprava teplých pokrmov alebo špecialít studenej 
kuchyne.
Príprava diétnych pokrmov. 
Organizácia prípravy pokrmov pre mimoriadne príležitosti 
(svadby, promócie, oslavy, recepcie, bankety). 
Zostavovanie vlastných receptúr prípravy jedál. 
Aranžovanie pripraveného pokrmu.
Vybavovanie reklamácií zákazníkov. 
Kontrola dodržiavania technologických a hygienických 
postupov, kvality a chuti pokrmov.
Vypracovanie kalkulácií prípravy pokrmov.
Spolupráca pri tvorbe jedálneho lístka.

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•



Čašník

Alternatívne názvy: Barman, Servírka, Vrchný čašník

Požadovaný stupeň 
vzdelania: Stredné odborné alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Charakteristika: Čašník je kvalifikovaný pracovník, ktorý samostatne predáva  
a servíruje pokrmy a nápoje.

Charakter práce: Ide o odborné manuálne alebo odborné špecializované 
manuálne práce. Postup práce je rámcovo vymedzený. 
Riadenie sa týka malého alebo stredného útvaru.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie na SOU v odbore:

kuchár, čašník; kuchárka, servírka - obsluha

Úplné stredné odborné vzdelanie na SOU v odbore:

čašník, servírka

Prierezové zručnosti

Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Manuálna zručnosť
Fyzická zdatnosť
Mierne pokročilé znalosti cudzieho jazyka (jednoduchá 
odborná komunikácia, čítanie zložitejších textov, písomný 
prejav na požadovanej úrovni)

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky  
na zodpovedný prístup, krátkodobú pamäť, schopnosť 
sociálneho kontaktu, pohotové vystupovanie, rozsah 
zrakového poľa, priestorové videnie, rozlišovanie smeru zvuku, 
udržiavanie rovnováhy, rozlišovanie čuchových podnetov, 
rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, prispôsobivosť, 
sebakontrolu, sebaovládanie, kultivované vystupovanie  
a vzhľad. Dôraz sa kladie na: rozlišovanie farieb a farebných 
odtieňov; rozlišovanie chuti; samostatnosť.

•

–

•

–

•
•
•
•

Zdravotné 
obmedzenia

Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré  
z nasledovných ochorení:

Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej 
sústavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín 
znemožňujúce jemnú motoriku

•
•
•

•



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  
a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného 
ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového 
systému znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných 
končatín

•

•

Príklady prác Ponúkanie sortimentu pokrmov a nápojov zákazníkom.
Samostatná obsluha zákazníkov. 
Úprava stolov.
Príprava a ponúkanie rôznych druhov miešaných nápojov. 
Príprava a aranžovanie miestností a slávnostných prestieraní. 
Slávnostná obsluha predpísanou odbornou formou  
podľa objednávky zákazníka. 
Dokončovanie pokrmov a múčnikov pri stole  
(napr. flambovaním) pri slávnostných príležitostiach  
(napr. svadby, bankety a pod.).
Riadenie obsluhy na zverenom úseku.
Zabezpečovanie spolupráce s ostatnými prevádzkami 
zariadenia (napr. kuchyňa).
Účtovanie cien zákazníkom a vystavovanie pokladničných 
potvrdeniek.
Inkasovanie platieb od zákazníkov.
Jednoduchá komunikácia a porozumenie hovoreného 
slova v cudzom jazyku pri kontakte a obsluhe zahraničných 
zákazníkov.

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•


