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1. BOZP NA PRACOVISKU ODBORNÉHO VÝCVIKU

 

Základné ustanovania BOZP upravuje Zákonník práce č. 124/2006 v znení nehorších 

predpisov. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných 

a škodlivých faktorov pracovaného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe 

dve funkcie, ktorými sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Právo na život a zdravie je 

prirodzeným a neodňateľným ľudským právom.Cieľom BOZP je primárne zabezpečiť 

bezpečnosť, zdravie, pracovnú schopnosťzamestnancov a sekundárne tiž eliminovať 

zamestnávateľove potenciálne škody,ktoré môžu vzniknúť v následku nesprávného 

používania,resp. nedodržiavania zásad BOZP na zariadeniach, výrobkoch, službách, atď. 

 

Všeobecnými zásadami prevencie sú: 

 Vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika. 

 Posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a posudzovaní 

pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov. 

 Vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku. 

 Prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku. 

 

 

 

 



6 

 

1.1 Základné ustanovenie o BOZP 

 

Zamestnávateľ je povinný: 

 Zaistiť BOZP zamestnancom pri práci s ohľadom na riziko možného ohrozenia ich 

života a zdravia, ktoré sa týka výkonu práce. To sa vzťahuje aj na všetky osoby, ktoré 

sa s jeho vedomím zdržujú na jeho pracovisku. 

 Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov  osobne alebo prostredníctvom vlastných 

zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a 

vzdelávanie v oblasti ochrany prác, t. j. je povinný zabezpečiť svojmu zamestnancovi  

pri jeho nástupe  do zamestnania školenie (poučenie ) o pravidlách BOZP na 

pracovisku. O takomto poučení, resp. školení je potrebné spísať záznam. 

 Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa alebo vedúceho 

zamestnanca ako školiteľa absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú 

prípravu. 

 obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom na 

pracovisku (napr. obsluha kotolne v hoteli, protipožiarný poplachový systém v hoteli, 

atď.) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci môže vykonávať osoba – zamestnanec len na základe 

preukazu, osvedčenia alebo dokladu o takejto spôsobilosti. 

 Za plnenie úloh zamestnávateľa v ochrane o BOZP zodpovedá vedúci zamestnanca na 

všetkých stupňoch rizika v rozsahu svojich funkcií. 

 V prípade ak si  na jednom pracovisku plnia úlohy zamestanci dvoch a viacerých 

zamestnávateľov, sú zamestnávatelia povinní vzájomne sa písomne informovať 

o rizikách a vzájomne spolupracovať pri zaisťovaní BOZP. 

 Uchovávať dokumentáciu súvisiacu s BOZP 5 rokov 

 Rekondičné pobyty pri rizikových prácach 

 

Každý zo zamestnancov/ žiakov je povinný: 

 

 Oboznámiť sa so zásadami bezpečného správania na pracovisku 

 Používať pri práci ochranný odev podľa predpisu 

 Zúčastňovať sa školení o BOZP 



7 

 

 Oznamovať nadriadenému nedostatky a prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 

zamestnancov 

 Hlásiť každý úraz, i malé poranenie 

 Zaistiť, aby jeho činnosti a práce jeho zamestnancov / príp. kolegov / spolužiakov boli 

organizované a prevedené tak, aby súčasne boli tiež chránení zamestnanci alebo 

pracovníci ďalšieho zamestnávateľa, ktorí s nimi, či už priamo alebo nepriamo, 

prichádzajú do styku osobne alebo ako spotrebitelia tovarov a služieb. 

 Spolupracovať pri zaistení bezpečného, nezávadného a zdravia neohrozujúceho 

pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov na pracovisku. 

 Dodržiavať interné predpisy a pokyny zamestnávateľa týkajúce sa BOZP, o ktorých 

bol pri nástupe do zamestnania/ na prax na pracovisku poučený. 

 

 

  Dôležité: 

 

Zanedbanie týchto vyššie uvedených povinností je závažným porušením 

pracovnej disciplíny! 

 

 

K základným požiadavkám na ochranu zdravia na pracovisku OV patria: 

 

 Teplota vzduchu – optimálna je 20 – 21 °C vo vnútri miestnosti ( zabezpečíme 

priaznivosť  vzduchu klimatizáciou, 30°C = nepriaznivý vplyv – pocit dusenia, 

prílišné potenie, zvýšená nehodovosť, - 10°C = znížená výkonnosť – pohyblivosť 

končatín, podchladenie). 
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 Osvetlenie – má vplyv na znižovanie pracovnej úrazovosti ( zrak).Pracovné prostredie 

má byť riadne osvetlené. Žiadúce je prirodzené svetlo – denné alebo umelé- elektrické, 

ktoré môže byť priame alebo nepriame. 

 Hluk – ovplyvňovaný je zvukový orgán , hladina zvuku nesmie presahovať  80 db. 

 Pracovné priestory – musia byť prispôsobené na vykonávanie pracovnej činnosti, majú 

byť prehľadné bezpečné, hygienicky bezchybné, pohodlné a esteticky príjemné. 

 Na viditeľnom mieste musí byť umiestnená lekárnička. 

 Farba – na pracovisku OV je nevyhnutná svetlá farba stien, stropu, nakoľko svetlo 

v priestore čiastočne pochádza od svetla odrazeného od stien. Na vyznačenie zdrojov 

nebezpečenstva sa využívajú naopak pestré nápadné farby. 

 Steny, stropy, podlahy – na týchto plochách má byť umožnené ľahké čistenie 

a dezinfekcia. Materiál by mal byť protišmykový. 

 Zariadenie, pomôcky a inventár – stroje, spotrebiče, pomôcky a inventár používame 

v zásade nepoškodené. Vzniknuté poruchy hlásime nadriadenému, v žiadnom prípade 

sa nepokúšame o opravu osobne. 

 Mokrými a vlhkými rukami nemanipulujeme s vypínačmi, zásuvkami a elektrickými 

spotrebičmi! 

 S horúcim inventárom, akým sú napríklad hrnce alebo taniere s horúcim jedlom 

zaobchádzame mimoriadne opatrne! 

Poznámka: 

V prípade akéhokoľvek nebezpečenstva platí zásada umožnenia rychlého 

úniku žiakov a zamestnancov z pracoviska! 

 

1.2 Pracovné úrazy 

 

 Pracovný úraz – je každé, aj malé poranenie,ktoré vzniklo na pracovisku při prácii alebo 

v svislosti s ňou. Pracovné úrazy rozlišujeme podľa rozsahu poškodenia. 

 

Hlásenie pracovných úrazov: 

- Postihnutý alebo iný pracovník, ktorý je svedkom pri úraze, je povinný upovedomiť 

svojho nadriadeného ( MOV, vedúceho prevádzky, vedúceho smeny,..) 

Možné zdroje úrazov: 
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 Dopravné prostriedky, obrábacie a hnacie stroje, dopravníky 

 Pracovné náradie, materiál a bremená 

 Priemyselné škodliviny 

 Kotly, plynové zariadenia 

 Ľudia, zvieratá 

 Iné zdroje 

Príčiny úrazov: 

 Chýbajúce pracovné pomôcky a oblečenie 

 Chýbajúce alebo nevhodné osobné prostriedky 

 Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska 

 Chyby v osvetlení a viditeľnosti  

 Nesprávna organizácia práce 

 Nedostatok potrebnej kvalifikácie 

 Nepoužívanie bezpečnostných postupov a príkazov 

 Nepoužívanie predpísaných  ochranných pomôcok 

 Nezistené príčiny úrazu 

Delenie úrazov: 

1. Hromadný  - poranené sú najmenej 3 osoby, z toho minimálne 1 osoba ťažko zranená 

2. Ťažký – kde bola osoba ťažko poranená, s následkami 

3. Smrteľný – ťažký pracovný úraz, končiaci smrťou 

4. Ľahký – každý pracovný úraz, aj malé poranenie 

 

 

Dôležité: 

 

Každý, aj malý pracovný úraz je žiak povinný nahlásiť MOV 

alebo druhej kompetentnej osobe. 
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1.3 Zakázané práce pre mladistvých 

 

Limit pre mladistvé osoby pri prenášaní ťažkých bremien vo veku od 15 do 18 rokov: 

 

Zakázané práce, nadčas a práce v noci pre mladistvých: 

 Majitelia reštauračných zariadení nesmú zamestnávať prácou mladistvých po 

pracovnej dobe a v noci. Výnimočne môže 18 ročný vykonávať nočnú prácu, ak je to 

potrebné pre ich výchovu. 

 Mladiství nesmú byť zamestnaní prácami, ktoré sú príliš fyzicky namáhavé. 

 

Poznámka: 

Psychické vlastnosti mladistvých v tomto veku sú nestále, čo môže byť z hľadiska 

zachovania BOZP nebezpečné a môžu tak viesť k nepremyslenému, zbrklému a zdraviu 

ohrozenému správaniu, resp. rozhodnutiu v krízovej situácii, preto je nevyhnutné ,aby 

pracovali pod dozorom dospelej osoby. 

 

 

1.4 Protipožiarna ochrana na pracovisku: 

 

 Všetci zamestnanci a žiaci sú povinní počínať si tak, aby pri práci alebo inej činnosti 

svojím konaním nezadali príčinu vzniku požiaru, dodržiavali predpisy o OPP, 

stanovené technologické postupy, zákazy, príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred 

požiarmi 

 Zúčastňujú sa školení o OPP 

 V prípade vzniku požiaru sú povinní na výzvu veliteľa zásahu zúčastňovať sa 

zdolávania požiaru 

VEK CHLAPCI DIEVČATÁ 

17-18 rokov 20 kg 15 kg 

16-18 rokov 15 kg 10 kg 

Poznámka: Na štvorkolesovom vozíku môžu žiaci týchto vekových kategórií dvíhať nad 65 

kg. 
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 Žiaci sú povinní bezodkladne oznamovať poverenej osobe nedostatky na pracovisku, 

ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru 

 Žiaci nesmú poškodzovať vecné prostriedky OPP 

 Žiaci a zamestnanci sú povinní dodržiavať značky a pokyny umiestnené na pracovisku 

( zákaz fajčenia, a pod.) 

 Po skončení prác na pracovisku vypnúť všetky el. spotrebiče zo siete a zatvoriť 

požiarne dvere. 

 V prípade zistenia požiaru je žiak povinný hlásiť takúto udalosť MOV alebo inej 

oprávnenej osobe a hlasne ústne volá: „HORÍ“ 

 V prípade ak ide o malý požiar, žiak sa ho snaží uhasiť v súlade s dodržiavaním zásad 

o hasení drobných požiarov, o ktorých bol pri nástupe na odborný výcvik vopred 

poučený. 

 

Druhy hasiacich prístrojov: 

 

 
 

Práškové hasiace prístroje chemicky zamedzujú vznieteniu a sú takmer univerzálnymi 

spomaľovačmi horenia. Prášok je účinný nielen pri požiaroch skupiny A a B, ale je užitočný 

aj pri hasení požiarov triedy C (elektrických zariadení). Je pochopiteľné, že tento hasiaci 

prístroj s mnohonásobným použitím ponúka vynikajúcu ochranu vášho domova. Prášok síce 

narobí neporiadok — ale v takejto situácii možno považovať neporiadok za lacnejšie riešenie! 

 

Vodné hasiace prístroje sú ideálne proti požiarom, pri ktorých horí papier, drevo, plasty, 

odpadky alebo tkaniny. Často sú tieto požiare označené ako požiare triedy A. Účinok vody 

ako hasiaceho prostriedku spočíva v jej veľkej kapacite absorbovať teplo. Voda 

v dostatočnom objeme jednoducho odoberá teplo rýchlejšie, ako ho oheň dokáže vytvárať, 

a tak oheň zaniká. Ale nepoužívajte vodu na horľavé tekutiny. Tým by ste požiar len 
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rozšírili — a to explozívne! Tam, kde sú elektrické káble pod napätím, by ste nemali používať 

vodu ani žiaden hasiaci prístroj, ktorý ju obsahuje, lebo voda je vodič elektrického prúdu. 

 

Vodné chemické hasiace prístroje využívajú stlačený vodný roztok alkalických solí a sú 

zvlášť účinné na horiace tuky a oleje na varenie, ale nie na ropné výrobky. Sú účinné aj pri 

požiaroch triedy A. 

 

Penové hasiace prístroje sa dobre osvedčili nielen pri požiaroch triedy A, ale najmä pri 

požiaroch horľavých tekutín (priemyselných mazadiel, palív, náterov) všeobecne známych 

ako požiare triedy B. Existujú dva druhy penových hasiacich prístrojov, preto skontrolujte, 

ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Pena pri nastriekaní na horiace tekutiny pokrýva 

ich povrch nepriepustným filmom, ktorý viaže horľavé výpary a zamedzuje tiež prístup 

kyslíka. Pena sa teda musí púšťať jemnejšie, aby neprenikla do tekutiny, ale aby sa ihneď 

rozšírila na jej povrchu. Dávajte pozor, aby ste nepoužívali penu na elektrické vedenie. 

 

Snehové hasiace prístroje možno použiť prakticky pri všetkých požiaroch okrem 

horiaceho plynu. Fungujú na zásade, že oxid uhličitý vytláča kyslík. Ale už skôr sme si 

ukázali, že ak si horľavina udržiava teplo, je možné opätovné samovznietenie. Oxid uhličitý je 
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plyn, preto otvorený priestor, kde je prievan, obmedzuje jeho účinnosť. Vďaka svojej čistote 

sa prednostne používa na hasenie citlivých prístrojov a elektronických zariadení. 

V uzavretých priestoroch sa však môžete oxidom uhličitým udusiť, preto ak ho používate na 

takých miestach, dbajte na to, aby ste po uhasení ohňa tento priestor opustili a zatvorili za 

sebou dvere. 

 

Hasiaca deka - je praktický hasiaci prostriedok a je ideálna na malý, ohraničený oheň, 

ktorý môže vzbĺknuť na kuchynskom sporáku alebo na malej ploche na koberci. Len stiahnite 

deku z malého úhľadného držiaka namontovaného na stene, rozprestrite ju pred seba tak, aby 

ste sa chránili pred plameňmi, a prikryte ňou oheň. Samozrejme, ak ste to ešte neurobili a je to 

len trocha možné, okamžite vypnite zdroj tepla. 

Hasiace deky môžu zachrániť život aj vtedy, keď vám začne horieť odev. V tom prípade 

pamätajte na toto dôležité pravidlo: „Zastavte sa, hoďte sa na zem a prevaľujte sa. NIKDY 

nebežte; tým len rozdúchavate oheň. Ak sa pri prevaľovaní môžete zabaliť do deky alebo to 

môže urobiť niekto iný, udusíte oheň ešte rýchlejšie. 

 

 

Poznámka: 

 

V súčasnosti sa na pracoviskách vyskytuje protipožiarny poplachový systém zahŕňajúci 

senzory na dym a zvýšenú teplotu, čo má vysoký preventívny a ochranný účinok. 

 

 

1.4.1 Odporúčania ako sa správať pri požiari 

1. Zachovať pokoj a nepodliehať panike. Najskôr je nutné chrániť životy a zdravie občanov, 

až potom majetok.  
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2. Nepokúšajte sa za každú cenu samostatne likvidovať požiar.  

3. Požiar ohláste hasičom na číslo 150, príp. 112  

4. Skontrolujte svoje blízke okolie a varujte susedov ( najmä deti, staršie a nevládne osoby).  

5. V zadymenom priestore hrozí intoxikácia splodinami horenia.  

Držte sa pri zemi a dýchacie cesty si chráňte navlhčenou rúškou z textílie.  

6. Nenastupujte do výťahu. Výťahová šachta funguje ako komín, najmä pri pivničných 

požiaroch. Zároveň môže dôjsť k výpadku elektrického prúdu a môžete ostať uväznený vo 

výťahu.  

7. Ak je zadymená chodba a schodište ostaňte v byte. 

8. Horiaci objekt opustite, čo najrýchlejšie a riaďte sa pokynmi hasičov.  

9. Hasičov informujte o osobách, ktoré sa v objekte ešte môžu nachádzať. 

Vo výškových budovách je vhodné inštalovať hlásiče požiaru a dymu, ktoré na požiar 

upozornia akusticky a opticky. 

                                

 
 

 

 1.4.2 Prípadové štúdie 

  

 

Prípadová štúdia na tému - BOZP. 

 

Laco je riaditeľom  hotela Diamant. Riadi dokopy 36 zamestnancov, z čoho traja sú v novej 

práci len dva týždne. V piatok mal Laco dôležitý hovor od bezpečnostného technika. 
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„ Dobrý deň pán riaditeľ“ ozval sa do telefónu pán Potocký – bezpečnostný technik. „ Chcem 

Vám len oznámiť, že v pondelok o desiatej budem u Vás robiť školenie o BOZP a zároveň 

Vás chcem poprosiť, aby ste o tom upovedomili všetkých Svojich zamestnancov. 

„Ďakujem Vám za oznámenie.“ Odpovedal Laco. “Dopočutia“ ukončil hovor technik. 

Ešte v tento deň pred dôležitým rokovaním, kvôli ktorému musel odcestovať do Nemecka 

,napísal odkaz s informáciou o školení na malý papierik a položil ho na stôl do kancelárie 

prevádzkárov Ľudky a Karola, aj spolu s odkazom, aby všetko ohľadom povinnej účasti 

zamestnancov zariadili. Lenže v tento deň bola na smene z prevádzkárov len prevádzkarka 

Ľudka a tá mala kopec  povinností súvisiacich s prípravami na slávnostný raut a rodinnú 

oslavu na sobotu  takže sa k nástenke ani nedostala. V pondelok na rannú smenu nastúpil 

Karol a taktiež ďalších 18 zamestnancov. Ostatní mali písané služby poobede alebo večer. 

„Karol, Karol“ volal z kancelárie riaditeľ na prevádzkára. 

„Áno, potrebujete niečo? Ozval sa Karol. 

„No, zvolaj všetkých do kongresky na to školenie, už je tu bezpečnostný technik.“ 

„Aké školenie?“ opýtal sa začudovane Karol. 

„ No o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“ reagoval riaditeľ Laco. 

„Ja o tom nič neviem“ odpovedal Karol. 

„Ako to, že nič nevieš, nechal som Vám v piatok odkaz na stole! 

„Lenže ja som tu v piatok nebol a nikto mi nedal nič vedieť. Mám tu 18 ľudí, ostatní nastúpia 

poobede a niektorí dokonca až večer.“ odpovedal Karol s rozpačitým hlasom. 

„To snáď nie je pravda!!!! Mňa  vôbec nazaujíma, že si tu nebol! Už ma z vás porazí! Čo ste 

totálne neschopní?!“ rozčúl sa riaditeľ.“ Tak za toto budete s Ľudmilou znášať následky!“ 

A prezenčku podpíšeš aj za tých nových, ja to školenie nebudem nanovo vybavovať pre vašu 

neschopnosť! 

„A s odmenami sa môžete obaja rovno rozlúčiť!“ dodal riaditeľ. 

„Ale veď ja za to nemôžem a navyše odkedy sa takéto informácie píšu na lístky?“ „Nie je to 

tak náhodou aj Vaša vina?“ bránil sa Karol. 

„Tak toto ťa bude stáť miesto!“ odpovedal s krikom Laco. „ Čo si to voči mne dovoľuješ?“ 

 

 

Otázky do diskusie:  

 

1. Kto podľa Vás urobil chybu? Akú? Svoju odpoveď zdôvodnite. 

2. Vymenujte základné etické zásady, ktoré by mal dodržiavať riadiaci pracovník. 
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3. Aké práva zamestnancov boli v tejto situácii porušené? Zdôvodnite. 

4. Ako by ste v tejto situácii postupovali Vy, keby ste boli na mieste riaditeľa? 

5. Aké následky môže podľa Vás mať nezúčastnenie sa na školení o BOZP? 

6. Kto by niesol následky v prípade vážneho zranenia nových zamestnancov v dôsledku 

neoboznámenia sa s predpismi o BOZP? 

7. Reagoval riaditeľ na konci rozhovoru s prevádzkárom Karolom podľa Vás správne? 

8. Vymenujte povinnosti zamestnávateľa podľa základných ustanovení o BOZP. 

9. Vymenujte situácie, ktoré môžu nastať, v prípade nedbalosti alebo iného porušenia 

zásad o BOZP aj s ich následkami. 

10. Uveďte spôsob, akým by ste informovali svojich zamestnancov o uskutočnení 

dôležitého školenia, ktorého sa musia všetci zúčastniť. 

11. Navrhnite základné opatrenia v súlade so základnými ustanoveniami o BOZP 

v reštaurácii, kde vykonávate odborný výcvik. 

 

Prípadová štúdia na tému - pravidlá správania pri požiari. 

 

Fero je žiakom tretieho ročníka strednej odbornej školy. Na pracovisku, kde vykonával 

odborný výcvik ho poslal majster odbornej výchovy -  pán Peter pre zváračku a venoval sa 

ďalej žiakom, ktorým zatiaľ pomáhal dokončiť jednu časť obrábaného kovu, ktorý sa s nimi 

chystal neskôr prizvárať ku svietniku. 

„Fero, choď prosím Ťa zo skrine vybrať zváračku. Tu máš kľúče.“ 

„ Už idem, odpovedal Fero. Prešla chvíľa a Fera nikde. 

„Karol“ zbehni za Ferom, asi nemôže otvoriť skrinku s náradím. 

Keď prišiel Karol do skladu, kde bola skrinka Fera nikde nenašiel. 

„Feróóó Feróóó“ volal Karol na spolužiaka. 

„Psst psst“ ozval sa Fero ku spolužiakovi z toalety v so šepotom. 

„Povedz majstrovi, že som na wécku. Dofajčím a hneď prídem.“  

„Dobre, ponáhľaj sa a nezabudni poriadne vyvetrať! “ 

Karol sa vrátil späť do dielne a povedal majstrovi, že Fero sedí na toalete. 

„Fero, nabudúce, keď pôjdeš na toaletu, tak mi to oznámiš, rozumel si?“ povedal nahnevane 

majster Peter, len čo sa Fero vrátil zo šatne. 
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„Áno, prepáčte. Súrne som potreboval.“ 

Po dvadsiatich minútach bolo cítiť s toaliet dym, keď tam majster Peter dobehol, videl horieť 

oheň, ktorý sa šíril až k miestnosti s náradím. 

Otázky do diskusie: 

1. Kto podľa Vás zapríčinil tento požiar? 

2. Aké chýb sa vinník dopustil?  

3. Vymenuj pravidlá správania pri požiari. 

4. Ako by si sa v tejto situácii zachoval Ty na mieste majstra Petra? 

5. Ako by si vyriešil túto situáciu? 

6. Bolo správanie Fera a Karola podľa Vás etické? Zdôvodni. 

7. Vymenuj povinnosti žiaka na odbornom výcviku v súvislosti s dodržiavaním 

BOZP. 
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1.4.3 Pojmové mapy na témy - základné ustanovenie o BOZP a povinnosti žiaka v súvislosti s BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZP – základné 

ustanovanie 

Má dve funkcie: 

bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri 

práci. 

Stav podmienok 

eliminujúcich vplyv 

nebezpečných 

a škodlivých faktorov 

pracovného procesu alebo 

prostredia na 

zamestnancov 

č. 124/2006 

Všeobecné zásady 

prevencie 

 

Posudzovanie rizika, ktoré nemožno 

vylúčiť, najmä pri výbere 

a posudzovaní pracovných 

prostriedkov, materiálov, látok 

a pracovných postupov. 

 

Vykonávanie 

opatrení 

naodstránenie 

nebezpečenstiev  

v mieste ich vzniku 

 

Prispôsobovanie práce 

schopnostiam zamestnanca 

a technickému pokroku 

 

Vylúčenie 

nebezpečenstva 

a z neho vyplývajúceho 

rizika 
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BOZP - 

Povinnosti 

žiaka 

Oboznámiť sa so zásadami 

bezpečného správania na 

pracovisku 

 Používať pri práci 

ochranný odev podľa 

predpisu 

Zúčastňovať sa 

školení o BOZP 

Oznamovať nadriadenému 

nedostatky a prekážky, 

ktoré by mohli ohroziť 

bezpečnosť zamestnancov 

 

Hlásiť každý úraz, i malé 

poranenie 

 

Zaistiť, aby jeho činnosti a práce jeho 

spolužiakov boli organizované a prevedené 

tak, aby súčasne boli tiež chránení 

zamestnanci alebo pracovníci ďalšieho 

zamestnávateľa, ktorí s nimi či už priamo 

alebo nepriamo prichádzajú do styku osobne 

alebo ako spotrebitelia tovarov a služieb. 

 

Spolupracovať pri zaistení 

bezpečného, nezávadného a zdravia 

neohrozujúceho pracovného 

prostredia pre všetkých zamestnancov 

na pracovisku. 

 

Dodržiavať interné predpisy a pokyny 

zamestnávateľa týkajúce sa BOZP, 

o ktorých bol pri nástupe do 

zamestnania/ na prax na pracovisku 

poučený. 

 

ZANEDBANIE TÝCHTO 

POVINNOSTÍ JE ZÁVAŽNÝM 

PORUŠENÍM PRACOVNEJ 

DISCIPLÍNY 
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1.5 Druhy ohrozenia pri práci a spôsoby ochrany pracovníkov 

 

Ohrozenie -  je špecifický činiteľ, ktorý môže za vymedzených okolností spôsobiť škodu na časti 

systému alebo celého systému. Každá nebezpečná, resp. neželaná situácia môže byť zdrojom 

jedného alebo viacerých ohrození.  

Nebezpečenstvo -  je situácia alebo systémový stav, v ktorom existuje primerane  

predpovedateľná možnosť neúmyselného poškodenia ľudských alebo materiálnych častí systému.  

Prevencia - je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti 

zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov 

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a 

určenia postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia. 

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie - je také nebezpečenstvo a 

ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno odstrániť, vylúčiť 

ani obmedziť. 

Zdroj rizík: 

- zdrojom rizík je podnikateľský subjekt, a preto na ňom spočíva aj najväčšia zodpovednosť. 

Podnikateľský subjekt (zamestnávateľ) je preto povinný: a) poskytovať informácie o rizikách - vo 

vnútri i v okolí objektu - spojených s používaním jeho výrobkov b) usilovať o zmenšenie rizík c) 

podieľať sa na odstraňovaní škôd a iných dôsledkov jeho činnosti. 

 

1.5.1 Ochrana zamestnancov 

 

Najúčinnejším ochranným prostriedkom je prevencia. 

 

Zákon č. 330/1996 Z. z. všeobecné zásady prevencie uvádza v § 8 tieto: 

 - vylučovanie nebezpečenstva a z neho vyplývajúce rizika,  

- posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných zariadení, materiálov, látok a pracovných 

postupov, ako aj počas ich používania, 

 - vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku, 

 - uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými 

opatreniami, 

 - nahrádzanie prác, pri ktorých exituje riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo 

prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,  

- prispôsobovanie práce zamestnancovi a technickému pokroku,  

- plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných zariadení, technológií, 

nových metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory 

pracovného prostredia, ale aj prostredníctvom sociálnych opatrení,  

- poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
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1.5.2 Univerzálny zoznam nebezpečenstiev vyskytujúcich sa na pracovisku 

 

-nerovné a šmykľavé povrchy, ktoré môžu spôsobiť pošmyknutie, zakopnutie, pád a 

pod. 

- pohyblivé dopravné prostriedky a stroje 

- pohyblivé časti strojov 

- objekty a časti s nebezpečným povrchom ( ostré, drsné apod. ) 

- horúce a chladné povrchy, materiály, atď. 

- pracoviská vo výške a miesta výstupu s možnosťou pádu z výšky 

- ručné nástroje 

- vysoký tlak 

- elektrické inštalácie a zariadenia 

- možnosť vzniku požiaru 

- možnosť vzniku výbuchu 

-chemické látky vrátane prachu v ovzduší 

-hluk 

-vibrácie rúk 

-vibrácie celého tela 

-osvetlenie 

-ÚV žiarenie, infra žiarenie, laserové žiarenie, mikrovlnné žiarenie 

-elektromagnetické polia 

-horúce a studené klimatické prostredie 

-zdvíhanie a manipulácia s bremenami 

-práca v nepriaznivej polohe 

-biologické nebezpečenstvo ( vírusy, parazity, pliesne, baktérie ) 

-stres, násilie, obťažovanie ( mobbing )  
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1.5.3 pojmová mapa na tému – ochrana zamestnancov, prevencia 

 

 

  

Ochrana zamestnancov 

 

 

      PREVENCIA 

 

vylučovanie 

nebezpečenstva a z 

neho vyplývajúce 

rizika, 

 posudzovanie rizika, 

najmä pri výbere 

pracovných 

zariadení, materiálov, 

látok a pracovných 

postupov, ako aj 

počas ich používania, 

 

- vykonávanie 

opatrení na 

odstránenie alebo 

obmedzenie 

nebezpečenstiev v 

mieste ich vzniku 

uprednostňovanie 

kolektívnych 

ochranných opatrení 

pred individuálnymi 

ochrannými 

opatreniami, 

 

nahrádzanie prác, pri 

ktorých exituje riziko 

poškodenia zdravia, 

bezpečnými prácami 

alebo prácami, pri 

ktorých je menšie 

riziko poškodenia 

zdravia,  

- prispôsobovanie 

práce zamestnancovi a 

technickému pokroku 

plánovanie a 

vykonávanie politiky 

prevencie zavádzaním 

bezpečných zariadení, 

technológií, nových 

metód organizácie 

práce, skvalitňovaním 

pracovných podmienok 

s ohľadom na faktory 

pracovného prostredia, 

ale aj prostredníctvom 

sociálnych opatrení 

poskytovanie 

informácií z oblasti 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

pri práci 
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2 PODANIE PRVEJ POMOCI PRI MOŽNÝCH ÚRAZOCH NA 

PRACOVISKU ODBORNÉHO VÝCVIKU 

 

2.1 Prvá pomoc pri porezaní 

 

   Menšie rany si vyžadujú drobné ošetrenie – opláchnutie pod tečúcou vodou, dezinfekciu a 

prípadne náplasť. 

Na väčšie rany náplasť nestačí, treba použiť obväz a vyhľadať  lekársku pomoc kvôli zašitiu. 

Ak je v rane cudzie teleso: 

 nevyberať cudzie teleso zapichnuté v koži 

 opláchnuť pod tečúcou vodou, čo z rany nevypadne, ponechať v nej 

 poranenú časť zdvihnúť vyššie, prikryť gázou až do výšky vyčnievajúceho telesa 

 ranu ovinúť, keď cudzí predmet stále vytŕča, treba ho obísť. 

 

2.2 Prvá pomoc pri zlomeninách ruky a zápästia 

 

 Preventívne a veľmi opatrne z dôvodu možného opuchu poranenej ruky odstránime prstene 

a náramky. 

 Pre zmenšenie opuchu zdvihneme poranenú ruku. 

 Zranená osoba, ak je schopná môže si podopierať poranenú ruku jej pridŕžaním v oblasti 

lakťa v zdvihnutej polohe alebo dáme poranenú ruku do závesu z trojhrannej šatky. 

 Zranenú ruku je vhodné obaliť mäkkým materiálom, napr. buničitou vatou. 

 Zabezpečíme prevoz postihnutej osoby do nemocnice na odborné vyšetrenie. 

 

2.3 Prvá pomoc pri popáleninách 

 

   Popálenina - je poranenie, ktoré vzniká pôsobením tepla, elektrického prúdu a horúcich 

látok tuhého, tekutého aj plynného skupenstva na kožu a povrchové sliznice. Môžu spôsobiť 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Poranenie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Povrchov%C3%A1_sliznica&action=edit&redlink=1
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poškodenie tkaniva v rozličnom rozsahu, v závislosti od druhu, intenzity a trvania pôsobenia 

škodliviny. 

Vo všeobecnosti je v takýchto prípadoch cieľom znížiť účinok tepla, zabrániť infekcii, 

zmierniť bolesť a oddialiť nástup šoku.  

Pri prvej pomoci bez použitia pomôcok postupujte takto: 

 okamžite a počas 10 až 20 minút ochladzujte popálené miesto tečúcou studenou vodou 

(studená voda z vodovodu je dostatočne chladná), 

 platí to aj v prípade popálenín s rozsahom do 50 % telesného povrchu, treba však 

zohľadniť možné podchladenie postihnutého, 

 po ochladení prikryte popálené miesto nepriľnavým obväzom, čistou tkaninou, 

mikroténovým vreckom alebo potravinovou fóliou, 

 ak ide o závažnejšie popáleniny, nezabudnite na protišokové opatrenia, 

 zabezpečte postihnutému odborné lekárske ošetrenie 

2.4 Prvá pomoc pri dusení 

 Nepriechodnosť dýchacích ciest cudzím telesom - dusenie sa je nezvyklou, ale riešiteľnou  

potenciálnou  príčinou náhodných úmrtí. Najčastejšou príčinou je potrava u 

dospelých ako napr. ryby, mäso. U batoliat a detí dochádza v polovici 

prípadov dusenia pri jedení, zvyšok sa týka požitia predmetov napr. mince, 

hračky. Úmrtia sú zriedkavosťou. Nakoľko sa väčšina prípadov vyskytuje v 

súvislosti s jedením a zväčša sú prítomní svedkovia, je často možné 

zakročiť včas, kým postihnutý reaguje. Rozlišujeme miernu alebo ťažkú 

nepriechodnosť dýchacích ciest cudzím telesom. Medzi všeobecné známky patrí záchvat 

vzniknutý pri jedle; obeť sa môže držať za hrdlo.Mierna nepriechodnosť (účinný kašeľ):  

Dusiaci je schopný odpovedať na otázku „Dusíte sa?“ alebo  je schopný hovoriť, kašľať, 

dýchať. Ťažká nepriechodnosť (neúčinný kašeľ): Postihnutý nie je schopný hovoriť, nemôže 

dýchať, chrčí, sú prítomné tiché pokusy o kašeľ až bezvedomie.  

Dôležité: 

Rozpoznanie je kľúčom k úspešnej záchrane, nezamieňať si dusenie s kolapsom, srdcovou 

príhodou či inými stavmi, ktoré môžu spôsobiť náhle dýchacie ťažkosti, stratu vedomia, 

zmodranie v tvári! 
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Postup poskytovania prvej pomoci při dusení: 

1. Ak má postihnutý príznaky miernej nepriechodnosti dýchacích ciest,  

 vyzvite ho ku kašľu,  

 postavte sa zboku, predkloňte postihnutého a pridržiavajte hrudník postihnutého, 

hranou dlane jednej ruky udrite  najviac 5-krát medzi lopatky postihnutého, 

 po každom údere do chrbta skontrolujte, či sa cudzie teleso neuvoľnilo, pretože 

cieľom nie je dať všetkých 5 úderov, ale uvoľniť prekážku v dýchacích cestách 

2. Ak má postihnutý príznaky ťažkej nepriechodnosti dýchacích ciest a je pri vedomí, 

vykonáme Heimlichov manéver : 

•  postavte sa za postihnutého a oboma rukami ho obchyťte na úrovni hornej časti brucha, 

predkloňte postihnutého, zaťatú päsť umiestnite medzi pupok a hrudnú kosť, druhou rukou 

obchyťte prvú ruku a prudko zatlačením smerom dovnútra a nahor stlačte najviac 5  krát 

• ak nedošlo k uvoľneniu nepriechodnosti,  pokračujte v pokuse iba 1 

stlačenia v ľahu podobného ako pri stlačení v oblasti hornej časti 

brucha s polohou rúk ako pri oživovaní.  

 

 

3. Ak postihnutý kedykoľvek stratí vedomie začneme s oživovaním 

• opatrne ho uložte na zem 

• okamžite zavolajte pomoc 

• začnite s oživovaním: stláčanie hrudníka a umelé dýchanie z pľúc do pľúc v pomere 

30:2 . 

Dôležité: 

Pri oživovaní – umelom dýchaní vždy začíname dvoma vdychmi do pľúc 

postihnutého. 

Poznámka: 

  

Pravdepodobnosť úspechu rastie pri kombinovanom použití úderov medzi lopatky 

a Heimlichovho manévru.  Pri oživovaní ak príčina bola kvôli cudziemu telesu je potrebné 

prekontrolovať ústnu dutinu či sa cudzie teleso neuvoľnilo. Odstraňujte cudzie teleso len ak je 

viditeľné. Následná starostlivosť a lekárske vyšetrenie je potrebné ak pretrváva kašeľ po 

uvoľnení cudzieho telesa, ťažkosti pri prehĺtaní, či pocitom cudzieho telesa v hrdle.  

 

14%20Prvá%20pomoc%20pri%20zastavení%20dýchania%20a%20krvného%20obehu..doc
14%20Prvá%20pomoc%20pri%20zastavení%20dýchania%20a%20krvného%20obehu..doc
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2.5 Prvá pomoc pri krvácaní 

Krvácanie môže byť: vnútorné a vonkajšie. 

Vnútorné krvácanie je veľmi vážne, pretože krv vyteká do telových dutín (hrudník, brucho) a 

nie von. Príčinami vnútorného krvácania môžu byť krvácavé stavy,vrodené poruchy zrážania 

(hemofília) a nedostatok vitamínov K a C alebo sepsa. Príznaky vnútorného krvácanie sú: 

nápadná bledosť, pocit chladu, celková slabosť, mdloby, slabo hmatateľný a zrýchlený pulz, 

apatia, strata vedomia. Najčastejšie príčiny sú strelné poranenia, nárazy, pády z výšky a pod.. 

Prvá pomoc pri vnútornom krvácaní: 

 Raneného uložíme na chrbát, pričom dolné končatiny uložíme vyššie ako hlavu. 

 Poraneného zakryjeme. 

 Nepodávame nič jesť ani piť. 

 V prípade potreby vykonáme umelé dýchanie. 

 Zabezpečíme rýchly a kvalifikovaný transport do nemocnice. 

 

Vonkajšie krvácanie nastáva pri poškodení kožného krytu, najčastejšie v dôsledku zranenia, 

úrazov, infekcií, otráv alebo z prirodzených otvorov - krv vyteká z úst, nosa, ucha, konečníka, 

pošvy alebo močových ciest. 

Prvá pomoc pri vonkajšom krvácaní: 

 Pri slabom krvácaní  prejavujúcim sa presakovaním z povrchových drobných ciev 

(plošných odrenín s malou hĺbku poškodenia tkaniva) očistíme okolie rany a priložíme 

sterilný obväz.) 

 V prípade, že ranený je očkovaný proti tetanu vyčistíme ranu peroxidom vodíka, ktorý 

nalejeme do rany. 

 Krvácanie zo žíl a tepien – krvácanie tepnové (prerušovane strieka, jasnočervená krv) 

krvácanie zo žíl- vyteká tmavočervená krv). Takéto krvácanie zastavujeme stlačením, a to 

pomocou tlakového obväzu, alebo pôsobením tlaku priamo na krvácajúce miesto. 

 Na končatinách a na hlave používame obyčajný tlakový obväz. 

 Na hrudníku, bruchu, krku a slabinách krvácajúce miesto stlačíme rukou cez dostatočne 

hrubú vrstvu sterilnej gázy. Keď nemáme sterilnú gázu použijeme čistú vreckovku, košeľu 
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v krajnom prípade ranu stlačíme priamo rukou. Vznik infekcie je menej nebezpečný ako 

vykrvácanie. Ranu inak neošetrujeme. 

 Pri vážnych zraneniach znehybníme príslušnú časť tela. 

 Použitie škrtidla odporúčame len pri krvácaní z kýpťa amputovanej končatiny a to viazať 

len na stehno alebo rameno. 

 Ak sa v rane nachádza cudzie teleso veľké telesá neodstraňujeme, pretože upchávajú ranu 

a bránia krvácaniu. 

 Podľa možnosti používame jednorazové rukavice a zatláčame prstami po bokoch cudzieho 

telesa, okraje rany k sebe (poranený môže pomáhať). 

 Cudzie teleso obložíme gázou do jeho výšky a obviažeme v prípade, ak teleso veľmi 

vyčnieva, obväz vedieme okolo tak, aby sa ním nehýbalo. 

 Zabezpečíme rýchly prevoz do nemocnice. 

2.6 Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom 

   Priamym následkom silného zásahu elektrickým prúdom je bezvedomie a niekedy i 

zastavenie dýchania. Okrem toho môžu vzniknúť v mieste, kde vnikol do tela elektrický prúd, 

silné popáleniny, pričom sa môžu poškodiť vnútorné orgány. Ak sa aj zdá, že postihnutý je po 

zasiahnutí elektrickým prúdom v poriadku, vždy vyhľadajte lekára. 

Pri poskytovaní prvej pomoci je treba zachovať vždy tento postup: 

 vyslobodenie postihnutého, 

 kontrola vitálnych funkcií ( dýchanie, vedomie, krvný obeh), 

 neodkladná resuscitácia – oživovanie, 

 privolanie lekára, 

 laické ošetrenie prípadných druhotných zranení ( odreniny, krvácanie pri páde na zem, 

atď.), 

 ohlásenie úrazu kompetentnej osobe. 

Vyslobodenie postihnutého: 

Musí byť vykonané rýchlo ,ale nie nepremyslene. Prvoradé je rýchle prerušenie kontaktu 

postihnutého s dosahom vplyvu nebezpečných živých častí. Najrýchlejšie je jeho odtiahnutie 

za suchú časť odevu. Ak to nie je možné, musí sa prerušiť prívod elektrického prúdu 
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(vypnutím hlavného vypínača, prerušením vodiča s izolačným držiakom.). 

 

Poznámka: 

 

Dýchanie sa overuje : 

  zrakom- pohľadom, či sa hrudník dvíha alebo klesá 

  sluchom- priložením ucha k ústam a nosu postihnutého 

  hmatom- priložením ruky na hrudník postihnutého a zisťovaním jeho pohybu 

Kontrola dýchania a krvného obehu nesmie trvať dlhšie ako 10 sekúnd. 

 

 

 

2.7 Prvá pomoc pri šoku 

 

Šok -  je nebezpečný stav, do ktorého sa dostáva človek po závažných poraneniach, veľkých 

stratách krvi, popáleninách alebo silných infekciách. Základným príznakom šoku je prudký 

pokles krvného tlaku. Šok prichádza do úvahy vtedy, keď pozorujete, že postihnutý človek 

zbledol, spotil sa, prípadne sa ho zmocnila ospalosť alebo je zmätený. Postihnutý v šoku 

potrebuje vždy rýchlu lekársku pomoc. Nesmie sa mu dávať nič jesť ani piť! 

Príznaky šoku: 

 nápadná bledosť a nepokoj, 

 bledá, studená, vlhká koža a potenie, 

 slabosť a závraty, 

 nevoľnosť a niekedy zvracanie, 

 smäd, 

 zrýchlené a plytké dýchanie, 

 zívanie alebo lapanie po dychu. 

       

Postup pri poskytnutí prvej pomoci pri šoku: 

 

1. TICHO - záchranca psychicky a fyzicky upokojuje postihnutého. 

Pri upokojovaní v ťažších stavoch však záchranca nesmie hovoriť 

klamstvá, aby nestratil dôveru postihnutého.. Treba ho informovať 
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o stave, ale zároveň dať nádej na uzdravenie. Nedávať najavo svoj strach 

a znepokojenie pred postihnutým. 

2. TEPLO - aby sme zabránili stratám tepla je dôležité prikryť postihnutého zhora aj 

zospodu. Zabránenie zvýšenej spotrebe kyslíka psychickým a fyzickým upokojením 

a zakrytie postihnutého, sú preto výkony zachraňujúce život, aj keď to znie až 

priveľmi jednoducho. 

3. TEKUTINY - nepodávame postihnutému žiadne tekutiny aj keď si ich dožaduje. 

Ovlažujeme pery a tvár. 

4. TÍŠENIE BOLESTI - ošetrenie poranení, zhnehybnenie, optimálne polohovanie 

a psychické upokojovanie 

5. TRANSPORT - protišoková poloha - 

postihnutý by mal ležať na chrbte so 

zdvihnutými dolnými končatinami asi 30 cm 

nad zemou. 

 

2.8 Zotavovacia poloha 

 Zotavovacia poloha má za úlohu udržanie voľných dýchacích ciest a zabrániť vdýchnutiu 

vývratkov zo žalúdka do pľúc. 

Postup uloženia postihnutého do zotavovacej – stabilizovanej polohy: 

1. Zložíme okuliare a z vreciek povyberáme predmety 

2. K postihnutému si kľakneme na úrovni pása. Bližšiu ruku upažíme do pravého uhla a 

ohneme v lakti v pravom uhle dlaňou nadol 

3. Jeho vzdialenejšiu ruku uchopíme za zápästie a uložíme cez hrudník na druhé rameno 

dlaňou nadol 

4. Vzdialenejšiu nohu uchopíme nad kolenom a ťaháme ju smerom nahor, pritom sa 

chodidlo posúva po podložke až do kompletného dotyku s podložkou. 

5. Druhou rukou potom uchopíme za vzdialenejšie rameno a preklopíme ho pomaly a 

šetrne k sebe na bok 

6. Nohu, za ktorú sme postihnutého držali, upravíme do pravého uhla v bedre a v kolene 

7. Hlavu uložíme do mierneho záklonu a tvár skloníme k podložke. Tvár podložíme 

chrbtom ruky, ktorú sme prekladali cez hrudník. 
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Takto uloženého postihnutého sledujeme a keď nastane zhoršenie stavu, zasiahneme 

pomocou. Ak postihnutý nebude odovzdaný lekárovi do 30 min, odporúča sa zmeniť 

zotavovaciu polohu na druhú stranu. 

 

Dôležité: 

Aktivácia rýchlej zdravotnej služby 155, 112: 

1. Kto volá 

2. Kde sa stalo (orientačné body) 

3. Čo sa stalo (opíšte, čo vidíte) 

4. Počet ranených 

5. Spätný kontakt na vás 

Zdravotnícky operátor kladie ďalšie otázky, respektíve radí, ako postupovať pri 

poraneniach.Preto je nutné poskytnúť pravdivé a presné informácie o:  

6. Druh poranení (tak ako ich vidíte) 

 

2.9 Praktické úlohy k téme - podanie prvej pomoci 

 

Téma: podanie prvej pomoci pri možných úrazoch na pracovisku odborného výcviku.  

 

 

1. V kuchyni sa kuchár pri krájaní mäsa poreže ostrým nožom do palca. Rana je 

hlboká cca 1,5 cm a silno krváca, zbledne v tvári, je mu zle, spanikári. Druhému 

kuchárovi prišlo nevoľno z množstva krvi, ktoré videl a odpadol.  

 

 Napíš v bodoch na papier, ako budeš postupovať pri podávaní prvej pomoci 

v takýchto prípadoch. Následne vyskúšaj, precvič a nakoniec prakticky predveď 

podanie prvej pomoci na spolužiakoch, ktorí budú takéto situácie 

simulovať.(Využitie aktivizujúcej metódy role play- hranie rolí). 
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 Postup na papier si napíše každý žiak sám, osobitne. Pri predvádzaní podania prvej 

pomoci jedným spolužiakom ho statní spolužiaci sledujú, kontrolujú, pomáhajú 

,prípadne ho dopĺňajú. 

 

2. Čašník sa pri nosení jedla hosťovi pošmykne na znečistenej dlážke, spadne 

a zlomí si ruku.  

 Napíš na papier, ako treba postupovať v prípade podania prvej pomoci v takejto 

situácii, následne prakticky predveď na spolužiakovi, ktorý bude takúto situáciu 

simulovať. 

 Pokús sa zranenému čašníkovi poradiť, ako by mohol takejto situácii predísť. 

 

3. V snahe rýchlo pracovať prevrátil na seba rozrušený  kuchár misu plnú horúcej 

polievky. Spôsobilo mu to popáleniny na pravej nohe a ruke.  

 Napíš na papier ako sa postupuje pri podávaní prvej pomoci pri popáleninách. 

 Vymenuj zásady a pravidlá dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a uveď, prečo je dodržiavanie týchto zásad a pravidiel v praxi dôležité. 

 

4. Hosť sa pri ponáhľa, pretože má krátku obedňajšiu prestávku na obed. Preto 

jedlo konzumuje rýchlo a zrazu začne kašľať a červenie v tvári. Začne sa dusiť 

s kosťou zo pstruha. 

 

 Napíš, ako by si tomuto hosťovi pomohol. Vyskúšaj si so spolužiakmi 

simulovať takúto situáciu s podaním prvej pomoci. 

 Napíš krátky sloh o zásadách zdravého a bezpečného stravovania. 

 

5. Pri práci s rýchlovarnou konvicou poranil servírku elektrický prúd, nakoľko 

mala vlhké ruky, čo si v rýchlosti neuvedomila keď konvicu po použití vypínala 

z elektriny. Našťastie sa jej nič vážnejšie okrem vytvorenia  pľuzgiera na pravej 

ruke nestalo. 

 

 Uveď pravidlá podania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom. 

 Napíš, ako máme postupovať a čomu sa máme vyhýbať pri manipulácii 

s elektrickými spotrebičmi. 
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3 OSOBNOSŤ PRACOVNÍKA V OBSLUHE 

3.1 Základné pojmy 

 

Osobnosť 

- je výsledkom procesu, v ktorom sa človek v dôsledku prostredia a rôznych činností  vyvinul 

z nižších živočíšnych foriem na osobnosť. Formuje sa počas celého života, pričom na začiatku 

musí mať určité zdedené základy. Tieto vlastnosti nie sú nemenné, počas života sa formujú, 

sú teda plastické. Niektorých sa zbavujeme, iné získavame. 

V súčasnosti kladieme dôraz hlavne na: 

Plastickosť  

- je to schopnosť nervovej sústavy meniť vlastnosti človeka. Medzi ľuďmi sú veľké 

individuálne rozdiely a ich príčinou sú duševné vlastnosti, ktoré sú pre každého 

charakteristické. 

Medzi tieto vlastnosti patria: 

1. schopnosti  

2. vlohy  

3.  temperament 

4. Charakter 

SCHOPNOSTI: 

-Sú to vlastnosti osobnosti, ktoré sú predpokladom pre úspešné vykonávanie nejakej činnosti. 

Rozdeľujeme ich podľa dvoch kritérií: 1. Všeobecné – základ inteligencie – pamäť 

                                                               2. Špeciálne – uplatňujú sa pri špeciálnych činnostiach 

a ďalej sa delia na:                                        

a) zmyslové –hmat, čuch chuť, zrak, sluch 

b) rozumové – rozmýšľanie, pamäť 

c) pohybové – chôdza, tanec, spôsob písania, atď.. 
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VLOHY: 

-sú to vrodené predpoklady na určité schopnosti a činnosti. Rozdeľujeme ich na:  

a) nadanie – ak sa vrodené schopnosti v určitom smere sústavne rozvíjajú, môžu sa dosahovať 

mimoriadne výkony 

b) talent -  je to vysoký stupeň nadania, kde už vrodené schopnosti sú na veľmi vysokej 

úrovni. 

TEMPERAMENT: 

-je to súhrn zdedených a získaných duševných vlastností, ktoré sa z časti dajú ovplyvniť 

výchovou.. Poznáme štyri typy temperamentu:  

1. Sangvinik – je duševne živý, rýchly, silný pohyblivý, iniciatívny, samostatný. Vie, čo 

chce. V závodoch verejného stravovania (ďalej pod skratkou ZVS) patrí medzi 

príjemných hostí, je tolerantný, má rád spoločnosť, nedostatky a problémy rieši veľmi 

pokojne. 

2. Cholerik – nevyrovnaný, výbušný, pohyblivý, rýchly, veľa kričí, neustále kritizuje. Má 

absolútny nedostatok trpezlivosti, je sebavedomý, agresívny, má veľké výkyvy 

v správaní sa. V ZVS – netrpezlivý, podráždený, obslúžime ho, čo najrýchlejšie, 

nedáme sa vyprovokovať a všímame si jeho náznaky, pokyny. 

3. Flegmatik – trpezlivý, pomalý, pokojný, rozvážny, citlivý, málo spoločenský, až 

utiahnutý. Nemá názor a nedokáže ho ani povedať. Mimoriadne nedôverčivý. Má 

málo výrazné citové funkcie, je mu všetko jedno. V ZVS je pokojný, nenáročný typ, 

veľmi ťažko mení svoje zvyklosti, treba sa mu venovať, pomôcť pri výbere, 

nedostatky neprehliadne, ale rieši ich absolútne bez dôsledkov. 

4. Melancholik – láskavý, nie veľmi výrazný typ, roztržitý, nedôverčivý, intenzívne 

prežíva city, snaží sa s ľuďmi vychádzať aj s ich chybami. Hanblivý, sú to dobráci, 

často inými až zneužívaní. V ZVS  nenápadný, nenáročný typ hosťa, je vďačný za 

každú pozornosť alebo radu, väčšinou sa stáva stálym hosťom. 

CHARAKTER: 

-je súhrn duševných zdedených a získaných vlastností, ktoré určujú jeho správanie a konanie. 

Utvára sa po celý život a cez charakter sa človek prejavuje, aké prostriedky použije na 

dosiahnutie svojich cieľov ( napr.: odvaha - zbabelosť, usilovnosť – lenivosť, čestnosť – 
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nečestnosť, podlosť, klamstvo – úprimnosť,  chytrosť – nevedomosť, múdrosť – hlúposť, 

slušnosť – nevychovanosť, rozhodnosť – nerozhodnosť, ľudskosť – neľudskosť, láskavosť – 

nevľúdnosť, pomalosť – pohotovosť, atď.) 

  

3.2 Požiadavky na správanie a vystupovanie obsluhujúcich 

 

   Správanie a oblečenie u všetkých pracovníkov, ktorý prichádzajú do styku s hosťami by sa 

nemalo odlišovať výškou cenovej kategórie daného zariadenia. Čašník vo vzťahu k hosťovi 

vystupuje ako hostiteľ, obchodník a slúžiaci. Okrem toho, že musí byť odborníkom vo svojej 

práci, musí byť aj spoločníkom – venuje sa hosťovi, môže mu poskytnúť nie len informácie 

týkajúce sa jedál a nápojov, ale aj informácie o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste 

a jeho okolí, takže je aj informátorom. Ovláda spoločenské správanie a etiketu pri stole a riadi 

sa týmito zásadami. 

Pre všetkých pracovníkov platia rovnaké pravidlá, ktorými sú: 

1. Úsmev a výraz tváre – v súčasnej uponáhľanej dobe, kedy si ľudia oddych 

vychutnávajú v minimálnom množstve a účelovo hlavne v zariadeniach 

reštauračného, hotelového a iného spoločensko – zábavného  typu je úprimný úsmev 

obsluhujúcich a celkový dojem z neho vyplývajúci preto zásadne dôležitý, aby 

získavali a udržiavali si klientelu. Obsluhujúci personál by sa mal teda snažiť pracovať 

vždy s úsmevom a pozitívnym naladením. Osobné problémy do práce neprenášame. 

2. Zdvorilosť 

3. Ochota 

4. Dobrá komunikácia – kultúra slovného prejavu. Hlasový fond je vrodený, ale 

cvičením sa môže zhoršiť, alebo zlepšiť. Znamená slušné vyjadrovanie sa , znalosť 

podania nejakého opisu alebo schopnosť viesť dialóg. 

5. Vkus – je zmysel pre krásno a dá sa vypestovať podobne ako spoločenský takt. 

U každého človeka je pojem o vkuse a kráse iný. Prejavuje sa v obliekaní, úprave 

a zariaďovaní interiérov a exteriérov. 

6. Odborná zdatnosť- znamená znalosť práce s ľuďmi, prostriedkami , tovarom, 

materiálom a zariadením v prevádzke. Prejavuje sa kvalitou poskytovaných služieb. 

7. Poctivosť 
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8. Musí byť psychológom – obsluhujúci vždy prihliada na požiadavky a povahu svojich 

hostí a snaží sa vyjsť za každých okolností hosťom v ústrety, pracuje pokojne 

a s prehľadom. Nenechá sa vytočiť, nie je nervózny a neprenáša zlú náladu na hostí 

ani na svojich spolupracovníkov. Má základné psychologické poznatky 

o autoreguláciii vlastného myslenia a konania, o sebaovládaní, a preto koná vždy 

rozvážne, premyslene a bez výkyvov v správaní. 

9. Nepodávať alkohol unaveným osobám- v súčasnosti sa táto zásada stáva jednou 

z najdôležitejších, nakoľko je aj obsluhujúci čiastočne zodpovedný za možné následky 

(zranenia, krádeže, bitky a iné zločiny), ktoré môžu vzniknúť „spoločensky 

unavenému“ hosťovi po odchode zo zariadenia, kde konzumoval alkoholické nápoje 

viac, než je spoločensky prípustné.  

10. Osobná hygiena -  pre moderného človeka by mala byť starostlivosť o čistotu tela 

samozrejmá. Osobná hygiena zahŕňa: 

a) Hygienu rúk – pravidelne, podľa potreby si ruky umývame, nechty máme udržiavané, 

krátke 2-3 mm, nenalakované 

b) Ústnu hygienu – starostlivosť o chrup – obsluhujúci má dostatok vedomostí 

o nevyhnutnosti udržiavania tejto hygieny, uvedomuje si význam pravidelných 

preventívnych prehliadok 

c) Starostlivosť o duševnú a psychickú pohodu – v práci obsluhujúceho veľmi dôležitá 

d) Hygiena tela –denná, vymieňame si spodnú bielizeň, nepoužívame cudziu obuv, máme 

minimálne dva páry topánok na vymieňanie, máme náhradné oblečenie, treba si nosiť 

voňavku a používať deodorant, vlasy umyté, upravené, neextravagantné 

e) Nenosíme výstredné šperky 

11. Vzhľad  a oblečenie–  voľba oblečenia na určitú príležitosť svedčí o úrovni človeka. 

Požiadavky na oblečenie pracovníkov hotela sa od seba líšia kategóriou , pracovným 

zaradením, príležitosťou a typom prevádzky. 

 OBLEČENIE ČAŠNÍKA: 

- Medzi základné požiadavky týkajúce sa čašníkov, servírok patrí jednotnosť oblečenia 

( kvôli rozlíšeniu personálu od hostí). 

- Oblečenie by malo byť: čierne nohavice, biele otvorené alebo uzavreté blúzy, 

rondomy ( krátke tmavé sako), príp. smokingy, frak ( vpredu krátky vzadu dlhý), bielu 

košeľu, motýlik( biely alebo čierny), čierne topánky, čierne ponožky. 
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- Servírky: šaty alebo sukne čiernej, tmavo sivej, tmavo modrej farby, biele blúzky, 

ktoré sú bez výstrihov, volánov a bez ozdôb, telové pančuchy bez vzoriek, topánky 

vysoké približne 3-4 cm, účes upravený podľa dĺžky vlasov. 

 Súčasné oblečenie sa vyvinulo postupne podľa medzinárodných skúseností s ohľadom na: 

módne trendy, účelnosti, vkusu a jednoduchosti.  

Elegantné a funkčné pracovné oblečenie: 

Kvalitné a štýlové oblečenie personálu gastronomických a ubytovacích zariadení začína byť 

prioritou skoro všade vo svete. Veď práve jednotne a štýlovo oblečený personál je 

významnou a na prvý pohľad viditeľnou vizitkou prevádzky. Napr. elegantne oblečený 

kuchár, ktorý príde osobne pozdraviť hostí je priam čerešničkou na torte a v klientoch 

vzbudzuje predstavu, že i za dverami kuchyne je všetko čisté a krásne ako v stravovacej časti. 

   Oblečenie pre personál má svoje špecifické 

vlastnosti a na rozdiel od bežného oblečenia 

musí vyhovovať náročným požiadavkám. 

Oblečenie musí byť v prvom rade pohodlné, 

musí sa ľahko udržiavať, musí byť kvalitne 

ušité z pevného a zároveň jemného 

materiálu, musí vydržať každodenné pranie a 

žehlenie. Prednosť má použitie  biolátky , na 

ktorú sa stáva čoraz väčšou samozrejmosťou všívanie odľahčených a prievzdušných častí ( 

najmä na kuchárske pracovné oblečenie.) Výrobca tak zaručuje predovšetkým komfort pre 

obsluhujúci personál a oblečenie je zároveň šetrné k prírode. Navyše látky neprepúšťajú olej, 

odolávajú vode a ohňu, takže sú pre pracovníkov bezpečnejšie. 

Ďalšie požiadavky na obsluhujúcich pracovníkov: 

   V pohostinských zariadeniach vzniká vzťah medzi čašníkom a hosťom, ktorý sa od bežného 

obchodného vzťahu odlišuje tzv. predajom na úver, t.j. hosť si najprv vybraný pokrm a nápoj 

skonzumuje, až potom zaň zaplatí. Tento vzťah kladie vysoké požiadavky na vzájomnú 

dôveru. Aby sa predchádzalo strate dôvery, musí čašník spĺňať určité predpoklady: 

 Psychická a fyzická zdatnosť  

 Pevná vôľa a vysoká miera sebaovládania  
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 Dobrá pamäť a dobré charakterové vlastnosti  

 Ovládanie základov psychológie 

 Čašník musí byť dobrým spolupracovníkom, vychovávateľom, diplomatom, 

hospodárom, obchodníkom a gastronómom. 

Základné pomôcky čašníka/servírky tvorí: 

 čašnícky nôž 

 zápalky 

 dve ceruzky  

 poznámkový blok  

 účtenky  

 minimálne dva príručníky 

 náhradné oblečenie  

 obuv  

 čistiace a kozmetické prostriedky 

 peňaženka  

 šiace potreby  

 osobná lekárnička. 

 

3.3 Duševná hygiena obsluhujúceho 

 

   V práci obsluhujúceho je veľmi dôležité zachovávať si nie len fyzické zdravie, ale aj 

zdravie duševné, pretože obsluhujúci personál sa musí usilovať o spokojnosť svojich 

zákazníkov a pričiniť sa tým o dobrú reklamu prevádzke, v ktorej pracuje. Nie na darmo sa 

hovorí, že najlepšou  reklamou v gastronomickom odvetví je práve spokojný zákazník. 

A k tejto spokojnosti zákazníka bezpodmienečne vedie aj vystupovanie a celkový dojem 

z obsluhujúceho, ktorý musí byť vždy pozitívne naladený, usmievavý, vyrovnaný, slušný 

s veľkou dávkou sebaovládania a spoločenského taktu. K týmto vlastnostiam sa človek ťažko 

dopracuje, pokiaľ je vnútorne, teda duševne nevyrovnaný. Duševná hygiena poskytuje 

návody, ukazuje cesty, zlepšuje a udržuje duševné a telesné zdravie. Dáva človeku pocit istoty 

a zdravého sebavedomia. Dodáva pozitívnu energiu a motiváciu k riešeniu problémov. Dáva 

pocit spokojnosti a vyrovnanosti, zlepšuje výkonnosť a postavenie v práci, rodine i v 
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spoločnosti. Nespokojný a nevyrovnaný človek býva problém pre okolie, pre rodinu i sám pre 

seba. Je zdrojom konfliktov a problémov. Nezvláda dobre svoje úlohy. Nedokáže užívať 

život, nedokáže vidieť jeho pekné a pozitívne stránky. Prežíva zlý, ťaživý a nekvalitný život. 

Začína skoro trpieť i rôznymi telesnými ťažkosťami.  

   Predmetom duševnej hygieny sú problémy ľudí a ich úspešné a efektívne riešenie. Aké sú 

najčastejšie duševné problémy ľudí? Stres, depresia, únava, prepracovanosť a zlé sociálne 

prostredie, nevyrovnané osobné vzťahy, časové napätie a zlá životospráva.    

   V širšom slova zmysle sa duševnou hygienou rozumie starostlivosť o umožnenie 

optimálneho fungovania duševnej činnosti. Konkrétne tu ide o to prirodzene a realisticky 

odrážať realitu, reagovať primerane na všetky podstatne dôležité podnety, riešiť bežné 

i náročné úlohy „ na úrovni“, stále sa duševne zdokonaľovať a duševne rásť. 

   Pri stanovaní cieľov, ku ktorým je činnosť duševnej hygieny zameraná, sa stretávame veľmi 

často s dôrazom na sebavýchovu, zrenie osobnosti a duševný kľud, úprave životného 

a pracovného prostredia a životospráve. 

Znaky – črty zrelej osobnosti 

Maslow vymedzil deväť charakteristických čŕt tzv. zrelej osobnosti: 

 Rýdzi vzťah ku skutočnosti. 

 Vysoký stupeň sebaakceptácie. 

 Vysoká miera spontánnosti. 

 Koncentrácia viac na problém než na samého seba. 

 Váženie si samoty ako možnosti pozviechania sa . 

 Vysoký stupeň autonómie. 

 Priateľské a láskyplné vzťahy k niekoľkým blízkym priateľom. 

 Podriadzovanie vlastného jednania etickým princípom. 

 Nadhľad nad vlastnou kultúrou ( jej trascendentnosť ). 

 Zachovanie a dosahovanie duševného kľudu. 

 Starostlivosť duševnej hygieny o medziľudskú interakciu. 

Zachovať duševné zdravie si možno relaxáciou, pohybom, zdravým životným štýlom 

a ventilovaním psychického vypetia činnosťami, pri ktorých sa cítime dobre. 
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3.4 Pracovné listy  

 

 Pracovný list č. 1: osobná a duševná hygiena obsluhujúceho. 

1. Doplň správnu odpoveď: 

 Osobná hygiena je: 

 Prečo je dôležité pri profesii čašníka/servírky dbať na duševnú hygienu? 

 Vymenuj, čo všetko zahŕňa osobná hygiena a bližšie rozpíš: 

 Ako si zabezpečíme psychické a duševné zdravie? 

 

2. Doplň chýbajúce slová: 

Ruky si umývame vždy: ......................začatím činnosti, po každom .........................., po 

použití............................ .Súčasťou ústnej hygieny je aj pravidelné absolvovanie 

......................................... .Strih vlasov u chlapcov  v obsluhe má byť.................. a 

................... .Dievčatá musia mať vlasy.................................. .V práci čašníka je dôležité, aby 

mal aspoň......................páry.................... .Zdravie si udržiavame........................., ..................... 

a ................................................................ . 

3. Vpíš do tabuľky správne slová: 

 

 Čašník pracuje prevažne v stoji a v uzavretej obuvi. Preto je z hygienického hľadiska 

nevyhnutná starostlivosť o .... 

 Psychickú sviežosť a duševnú pohodu si zabezpečíme aj pozitívnym ..... 

 Relaxačné cvičenie na zadováženie harmónie tela a ducha sa nazýva....... 

 Čašník kladie veľký dôraz na svoj výzor. Súčasťou neho je aj pracovné............ 

 Pracovníčky obsluhy nesmú mať nalakované......... 

 Fajčenie a požívanie alkoholu je zdraviu........ 

 Pravidelné umývanie, vymieňanie si spodnej bielizne, nepoužívanie cudzej obuvi patrí 

pod hygienu....... 
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4. Priraď dole uvedené slová a slovné spojenia podľa ich významu do správnej 

skupiny: 

 

Relax, mydlo, náhradná obuv, šport, krátky účes, spánok, medzizubná kefka, životospráva, 

ovocie a zelenina, nechty , prechádzka v prírode . 

 SKUPINA Č.1:  osobná hygiena 

 

 SKUPINA Č.2: duševná hygiena 

 

5. Napíš opozitum ku každému pojmu: 

 

Čistý –  

Unavený – 

Usmievavý – 

Profesionálny –  

Harmonický – 

Zdvorilý –  

Slušný –  

Nápomocný – 
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6. Opíš troma vetami, čo je podľa Teba najdôležitejšie vedieť o osobnej hygiene. 

 

7. Napíš si do zošita päť spôsobov ako relaxuješ a prilep si k tomu obrázky 

 

 

Pracovný list č. 2 - význam autoregulácie vlastného myslenia a konania na pracovisku. 

 

Úloha č. 1: 

1. Jeden žiak z kolektívu si zahrá rolu nespokojného hosťa, ktorý si agresívnym 

spôsobom sťažuje na studené jedlo. 

2. Ďalší zo žiakov je v pozícii obsluhujúceho č.1 a snaží sa túto situáciu vyriešiť 

s prehľadom. 

3. Do hry vstupuje ďalší žiak – obsluhujúceho č. 2., ktorý narážky hosťa na neschopnosť 

obsluhy a ich osobnú  kritiku už nemohol počúvať, a tak začal hosťa urážať a oháňať 

sa po ňom. 

4. Ostatní žiaci pozorujú túto situáciu a robia si zápisy, čo podľa nich nebolo správne 

z pozície hosťa a obsluhujúceho. 

5. Do hry vstupuje ďalší žiak v roli prevádzkara a koná tak, aby aj napriek vzniknutej 

nepríjemnosti odišiel hosť spokojný a vrátil sa do ich reštaurácie znovu. 

6. Veľmi významnú úlohu má kontrolór, ktorý vedie záznamy o činnosti všetkých 

zainteresovaných od začiatku. 

7. Hosť je aj napriek obrovskému snaženiu sa prevádzkara stále mrzutý, ba čo viac 

omnoho agresívnejší voči obsluhe. 

8. Na pomoc prichádza kolega obsluhujúceho a rieši situáciu chlapsky, no stále 

s najvyšším taktom a slušnosťou. 

9. Ostatní spolužiaci sú v rolách ďalších stravníkov a pohoršujú sa nad správaním sa 

hosťa. Jeden z nich sa dokonca postaví a chce odísť. Vďaka taktnému čašníkovi však 

zostáva. 

10. Situáciu sa podarilo úspešne zvládnuť vďaka vzájomnej spolupráci pracovníkov 

reštaurácie. 

Úloha č. 1: Napíš, aké morálne zásady bolo potrebné dodržať zo strany obsluhujúcich. 

Úloha č.2: Napíš, ako by podľa Teba mal reagovať hosť v prípade akejkoľvek 

nespokojnosti. 
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Úloha č. 3: Napíš, ako by si v takejto situácii reagoval Ty, v prípade, že by si bol 

obsluhujúci č.1 

Úloha č. 4: Uveď aké znalosti a osobné predpoklady, okrem tých odborných musí mať 

riadiaci pracovník na úseku reštaurácie – prevádzkar. 

Úloha č.5: Diskutuj o tom, ako podľa Teba treba postupovať v prípade, že na 

obsluhujúceho hosť fyzicky zaútočí. 

Úloha č. 6: Postupoval obsluhujúci č.2 správne? Ak nie, povedz prečo. 

Úloha č.7: Napíš, ako by si mal reagovať v prípade, že hosťa nechtiac oleješ polievkou 

alebo iným nápojom. 

Úloha č. 8: Diskusia: Utrpela v tomto prípade podľa Teba reštauráciu stratu, v prípade, že 

sa do nej už hosť nevráti? Objasni svoj názor. 

 

Úloha č. 2: 

Doplň chýbajúce slová: 

 

Autoregulácia znamená.............................. našej činnosti vlastnou vôľou. Uskutočňujeme ňou 

mnoho vecí. V prvom rade však týmto spôsobom rozhodujeme o ....................., ku ktorým má 

byť naša činnosť zameraná. Do určitej miery podobne sú na tom aj city. Tie tiež veľmi úzko 

súvisia s tým, čo robíme – teda  na čo sú naše snahy zamerané, i s tým,  ako sa nám to darí. 

Keď sa nám činnosť ........................., objavujú sa v reakcii na to negatívne emócie. A naopak, 

keď sa nám....................., danú činnosť sprevádzajú pozitívne emócie. V pozadí cieľov 

a hodnôt sú tzv. javy smerovania ( zamerania života k tomu, čo vyššie uvedené dosiahnuteľné 

ciele presahuje – trascenduje.). Ide vlastne o ................. zásady, ktoré sú taktiež veľkou 

nevyhnutnosťou pre obsluhujúci ....................Jedine pri dodržiavaní ................................ 

zásad, akými sú: statočnosť, spoľahlivosť, poctivosť, spravodlivosť, priateľskosť, poslušnosť 

by mohlo dochádzať k tomu, že skupinovou činnosťou  bolo možné  získať .............. než 

zameraním sa len na vlastné dobro, úspech, zisk, prospech a pod. .Podmienkou každého 

spolužitia je tak zákonite vždy vzájomný ohľad, ...................... k pocitom druhého , vrátane  

jeho dôstojnosti, ďalej potom spolupráca, výpomoc, výmena služieb i podriadenie sa 

spoločnej organizácii, dôvera, vďačnosť, rešpekt ku spoločným hodnotám, normám a cieľom, 

až po prebudenie funkcie svedomia. 

    Obchádzaním uvedených prejavov vznikajú zákonite  kompetenčné spory ako: frustrácia, 

agresia a pod. .Morálka ako súbor mravných cností je teda účinným prostriedkom 

rozhodovania a vo svojich dôsledkoch šetrí duševnú energiu a čas. 
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    Frustrácia stojí v mnohých prípadoch za .......................... – t.j. za nezvládnutím cesty, 

ktorou sa uberáme k určitému cieľu. Medzi druhy emočných.............................. patria: 

neistota, pocit nespokojnosti, trémy, úzkosti a strachu, pocit menejcennosti, pocit viny a pod. 

Najzávažnejším druhom negatívnej .......................... je agresia a s ňou často spojené prejavy 

zlosti. 

Úloha č. 3: 

Doplň do tajničky správne slová: 

1. Pojem pre pomenovanie negatívnych prejavov zlosti. 

2. Branie ohľadu na iných a prejavovanie zdvorilého správania v rôznych situáciách sa 

nazýva.. 

3. Riadenie činností vlastnou vôľou a nazýva. 

4. Cieľom obsluhujúceho je zaručiť.......................zákazníka. 

5. Dôležitou zásadou pracovníka zabezpečujúcou produktivitu práce je .......................... 

pracovať. 

6. Ak mám zlosť a začínam o všetkom premýšľať negatívne, pomôže mi iba  

pozitívne....................... . 

7. Nezvládnutie cesty, ktorou sa uberáme k svojim cieľom sa nazýva................................  

8. Druh emočnej maladapcie. Obava inak. 
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4 INVENTÁR 

4.1 Charakteristika a rozdelenie inventára 

 

Inventár – je všetko to, čo slúži na uspokojovanie potrieb zákazníka pri podávaní jedál 

a nápojov na úseku obsluhy.  

Môžeme ho rozdeliť do týchto skupín: 

1. Podľa strediska: 

-      reštauračný 

- kaviarenský 

- barový  

- vinárenský 

hotelový 

- kuchynský 

- štýlový. 

2. Podľa materiálu: 

- drevený 

- kovový 

- porcelánový 

- sklenený 

- keramický 

- kombinovaný 

- plastový 

- hlinený 

- iný. 

3. Podľa funkčnosti: 

- stolový a sedací 

- veľký  

- malý stolový 

- reštauračná bielizeň 

- príbory 

- inventár na jedlá a nápoje 

- pomocný inventár 

- pomocné stoly a vozíky  
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- zariadenie. 

4. Podľa príležitosti :  

- slávnostný: rautový, banketový. 

 

4.2 Stolový a sedací inventár 

 

 Stolový inventár 

Táto skupina inventáru patrí medzi základné vybavenie. Patria sem všetky stoly, ktoré 

môžeme rozdeliť podľa tvaru na:                        

 štvorcový základný, 

 obdĺžnikový základný, 

 okrúhle a oválne, 

 iné atypické tvary ( šesťuholník, kvet, trojuholník). 

 V spoločensko - zábavných strediskách sú stoly nižšie, ich povrch je z kvalitných 

a estetických materiálov a nezvyknú sa prekrývať obrusom. 

Sedací inventár  

Sedací inventár je zväčša prispôsobený stolovému a v súčasnosti sa u oboch prihliada na 

novodobé trendy v štýle, farbách a v kvalite. Patria sem: 

 základné druhy stoličiek – poločalúnené a plnočalúnené, 

 polokreslá, 

 kreslá, 

 sedačky, 

 taburetky, 

 barové stoličky, 

 boxy. 

Novodobým trendom je poskytnúť hosťovi nezabudnuteľný a príjemný zážitok aj 

vďaka špeciálnym tvarom a materiálom stoličiek, ktoré ladia s celkovým štýlom a interiérom 

strediska, napr. v drevenom – lesnom štýle ( kmene stromov), modernom ľadovom šýle ( 
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stoličky z priehľadných materiálov), retro štýl  ( sedacie vaky, gule, lopty, rôznych tvarov, 

farieb a veľkostí), špeciálne kované stoličky, kameninové sedenie, atď.(pozri obrázky nižšie). 

 

Obrázková príloha – nové trendy sedacieho a stolového inventára 
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4.3 Reštauračná bielizeň 

 

   V reštauračnom zariadení sa zväčša používa biela klasická 

bielizeň z ľanu a bavlny. Pokiaľ je farebná, mala by byť zo 

stálo farebného materiálu ( nemala by púšťať farbu).Medzi 

obrusy patrí: 

 Obrusy – klasické  140 x 140 cm a 140x180 cm, 

banketové obrusy slávnostné s rozmermi 220 cm x 5 m. Iné tvary sú prispôsobené 

tvarom stola. Previs obrusa je 30 cm z každej strany.  

 

 

 Naperóny – menšie obrusy 60 x 60 cm, 

80x80 cm, ktoré sa používajú ako krycie 

obrusy na základný obrus. Väčšinou sú 

inofarebné a ladia s celkovým interiérom. Majú 

okrem estetickej aj vysokú ekonomickú 

funkciu. 

 

 Obrúsky – používajú sa vo vyšších 

kategóriách, farebne sú zladené s naperónmi 

a celým interiérom. Štandardné rozmery sú 

45 x 45 cm, 30 x 30 cm . 

 

 

 

 Príručníky – sú základnou 

pomôckou obsluhujúcich. Rozmery 60 x 40 

cm. 

 Multóny -  hrubé plstené alebo plátené   

podložky pod obrusy, ktoré sa upevňujú na 

dosku stola. Zabraňujú posúvaniu obrusov, 

tlmia nárazy inventáru a zjemňujú dotyk rúk  

so stolom. 
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Utierky – používajú sa pri príprave 

a udržiavaní čistého inventáru. 

 

 

 Dečky – anglické prestierania, 

slúžia ako náhrada za obrus 

v prevádzkach, kde sa stoly neprestierajú 

štandardnými obrusmi. Využívajú sa aj ako podložky 

na tácky a podnosy. 

 

4.4 Malý stolový inventár 

 

   Medzi malý stolový inventár patria predmety, ktoré majú 

niekoľko funkcií: 

 Estetickú – vázičky s kvetmi, výzdoba, svietniky ( mali 

by byť jednoduché, ľahko čistiteľné a stabilné) 

 Hygienickú – popolník ( primerane 

veľký a čo najjednoduchší) 

 Gastronomickú – rôzne nádoby na 

dochucovacie prostriedky -,karafínky- 

sklenené fľaštičky s brúsenou zátkou na tekuté 

dochucovacie prostriedky (ocot, olivový olej, 

a pod. ), horčičníky, soľničky, cukorničky, karafy. 

 Informačnú – ponukové lístky, reklamné podložky. 
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Na základe vyššie uvedeného je veľmi dôležité venovať tomuto inventáru náležitú pozornosť. 

V reštauráciách a v gastronómii je novodobým trendom zaujať hosťa okrem kvalitných 

služieb aj estetikou svojho prostredia, a preto sa snažia aj tie najmenšie detaily dotiahnuť do 

perfektného vizuálneho efektu. A takéhoto efektu môžu dosiahnuť vďaka zladenosti interiéru, 

farieb a používaného inventára,  alebo aj retro štýlom, kde má každý kus inventára svoj 

osobitný, nie však veľmi rušivý význam a spôsobuje hosťom mimoriadny estetický zážitok.  

 

4.5 Inventár na jedlá a nápoje 

 

4.5.1 Kovový inventár 

 

  Rozdeľujeme podľa použitia na: A: príbory, B: inventár na jedlá, C: inventár na nápoje 

A Príbory 

Rozdeľujeme ich na:     

- jedací – a) základný, b) špeciálny, c) miešací 

- prekladací 

Príbory základné jedacie 1a):  

- patria sem všetky druhy lyžíc a lyžičiek:  

 polievková,  

 dezertná,  

 kávová,  

 mocca lyžička,  

 zmrzlinová, 

 limonádová alebo koktailová,  

 kompótová,  

 na vajíčka    

- ďalej sem patria:  

 mäsový príbor, 
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 dezertný príbor,  

 rybací príbor, 

 múčniková vidlička  

 koktailový príbor ( múčniková vidlička + koktailová al. kávová lyžička)   

 na špeciálne múčne jedlá ( dezertná vidlička + lyžica) 

 Príbory jedacie špeciálne 1b): 

-Sú to príbory, ktoré sa používajú vo vyšších kategóriách a špeciálnych prevádzkach pri 

špeciálnom konzumovaní jedál. 

Patrí sem:  

 príbor na raky,  

 príbor na slimáky,  

 príbor na ustrice,  

 príbor na homáre, 

 príbor na ovocie, 

 nôž na kaviár,  

 kliešte na špargľu a kukuricu 

Prekladací príbor:  Používa sa vo vyšších kategóriách  na prekladanie jedál zo spoločných mís 

na tanier hosťa. Jednoduchý prekladací príbor sa používa vo všetkých prevádzkach a patrí 

sem:  

 veľký prekladací príbor,  

 bežný prekladací príbor ( lyžica + vydlička),  

 šalátový príbor,  

 lopatky( na torty, ryby, zákusky, špargľu, sardinky),  

 naberačky ( na polievky, omáčky), kliešte ( zákusky),  

 tranšírovací príbor ( dvojzubá vydlička + nôž ),  

 nožnice (hydina, hrozno) 
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B inventár na jedlá  

-používa sa väčšinou vo vyšších kategóriách a môže byť z rôznych materiálov ( nerezový, 

strieborný, alpaky, prípadne pozlátený – v reprezentačných strediskách a pri výnimočných 

akciách).  

Medzi kovový inventár patria:  

 misy na polievku – teriny ( 1 – 6 porciové ), 

 šálky na polievku – timbaly, 

 gratinky – na zapekané jedlá, 

 omáčniky, 

 rôzne druhy mís ( rôznych tvarov a a veľkostí, na mäsá – oválne, prílohy – 

okrúhle).Do mís na studené jedlá sa vkladajú sklenené vložky, napr. zmrzlinové 

poháre na zmrzlinu, ktoré sú položené na nerazovej mise.), 

 špeciálne misy – na ryby, slimáky, ustrice, 

 nádoby na vajíčka, kompóty, zmrzliny, 

 vaničky na ryby. 

C inventár na nápoje (pozri obrázkové prílohy) 

-používa sa vo vyšších kategóriách a výberových strediskách. Patria sem: 

 konvice na teplé nápoje, 

 konvičky na čaj, 

konvičky na mlieko a smotanu, 

 džezvy, 

 nádobky na ľad. 

4.5.2 Porcelánový inventár 

 

Tvorí najrozšírenejšiu a aj najfarebnejšiu skupinu. V súčasnosti sa aj tento inventár 

prispôsobil novým trendom. Delíme ho do troch skupín: A: taniere, B: inventár na jedlá, C: 

inventár na nápoje. 
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A taniere  

– tanierom sa dnes venuje čoraz viacej pozornosti z hľadiska ich estetického významu 

a účelovosti. Kladie sa dôraz na ich farebné ladenie, ktoré spolu so servírovaným jedlom majú 

poskytnúť hosťovi príjemný zážitok. Nie na darmo sa predsa hovorí, že aj „ oči jedia“ Taniere 

rozdeľujeme na 7 základných druhov tanierov. 

1. klubový, 

2. plytký – mäsový, 

3. hlboký – polievkový, 

4. dezertný, 

5. múčnikový, 

6. pečivový – banketový, 

7. maslový (podšálka). 

B porcelánový inventár na jedlá 

-patrí sem: 

 misy na polievku, 

 špeciálne šálky na polievku, 

 rôzne druhy mištičiek, 

 rôzne druhy mís – rôznych tvarov a veľkostí, plytké a hlboké, 

 omáčniky, 

 rôzne druhy špeciálnych misiek a mištičiek s vysokou tepelnou odolnosťou – tzv. 

varný porcelán. 

C porcelánový inventár na nápoje - patria sem všetky druhy šálok a podšálok, konvíc 

a konvičiek slúžiacich zväčša na teplé nápoje od tých najmenších 0,05 dl až 1 l . 

4.5.3 Sklenený inventár 

 

   Rozdeľujeme ho z dvoch hľadísk: 

1. podľa použitia : A. inventár na jedlá, B inventár na nápoje.  

2. podľa materiálu: a) hrubostenný – bežné sklo v nižších kategóriách 

     b) tenkostenný - najbežnejší 

     c) slávnostný – brúsené sklo, zdobené, fúkané sklo 
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     d) varný – varné sklo 

 

1 A sklenený inventár na jedlá 

Patria sem: 

- rôzne druhy mís a mištičiek 

- - varné sklo, v ktorom sa jedlá tepelne upravujú aj podávajú. 

 

1 B sklenený inventár na nápoje 

Sem patria všetky poháre, ktoré rozdeľujeme podľa druhu nápojov na: 

1. poháre na nealkoholické nápoje, 

2. poháre na pivo, 

3. poháre na víno, 

4. poháre na liehoviny, 

5. poháre na miešané nápoje, 

6. poháre na teplé nápoje. 

 

Poháre na nealkoholické nápoje 

   Sú to väčšinou poháre bez stopiek s obsahom od 0,1 – 0,3 l. Môžu byť ciachované alebo 

neciachované. Základ tvorí tamblér pohár – pohár na vodu. 

 
     Tamblér                                                    Tamblér 

Poznámka: 

 

Ciacha = označenie mierky na pohároch 
 

 

Poháre na pivo 

 

   V nižších kategóriách sa používajú sa tzv. krígle, krčahy s obsahom 0,3 – 0,5 l – tieto 

poháre majú spravidla ucho a musia byť ciachované. Vo vyšších kategóriách  sa používajú 

tenkostenné poháre bez stopky alebo so stopkou najnovšie rôzneho tvaru s obsahom 
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najčastejšie 0,3 – 0,5 l. Ďalej sa používajú poháre typu tzv. štuc pohára– tenkostenný pohár 

bez stopky sudkovitého tvaru. V špeciálnych prevádzkach sa používajú špeciálne poháre, tzv. 

korbele s obsahom 0,2 – 2 l.Tieto poháre sú väčšinou vybavené vrchnákom a môžu byť aj 

z iných materiálov (napr. kameninové, keramické, drevené, porcelánové). Pri slávnostných 

príležitostiach  sa používa tzv. berlínsky pohár- je to tenkostenný  pohár na nízkej stopke 

s obsahom 0,2 l na tzv. picolo pivo. 

 

                 Štuc pohár                            Korbel                          Krígeľ   Berlínsky pohár 

 

Poháre na víno 

 

   Sú zásadne tenkostenné na vyšších stopkách, okrem tzv. košteriek – je to pohár, ktorý sa 

používa vo vínnych pivniciach pri degustácii vín. 

 
 

          Košterky 

Poháre na víno môžu byť ciachované aj neciachované. Pri podávaní nalievaného vína sa 

používajú výlučne ciachované poháre alebo ciachované tzv. karafy (džbániky) na víno. 

 

        

Karafy na víno 
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Poháre na víno sa rozdeľujú podľa druhu vína na: 

a) poháre na červené víno – sudkovitý tvar, 

b) poháre na biele víno – otvorený tvar, 

c) poháre na ružové víno – otvorený tvar, 

d) poháre na dezertné víno – uzavretý tvar, 

e) poháre na šumivé víno a sekty – fletny, špice, misky. 

 
  

 
  Pohár na červené víno Pohár na biele víno 

 

 

 
            Pohár na ružové víno                      Pohár na dezertné víno 

  

 

 

 
 

 
                           Pohár na šumivé víno – fletna, špic, miska 
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Poháre na liehoviny 

 

   Môžu sa používať tenkostenné a hrubostenné. Chladené liehoviny – tzv. konzumné 

liehoviny sa podávajú spravidla v užších a vyšších pohároch. Nechladené napr. likéry sa 

podávajú v širších a nižších pohároch. Ďalej sa na podávanie koňakov a brandy používajú tzv. 

napoleonky – tenkostenný pohár na stopke sudkovitého a uzatvoreného tvaru a na whisky sa 

používajú rovnostenné tenkostenné poháre bez stopky s hrubým dnom s obsahom 0,2 – 0,3 l. 

 

 

 
 

Poháre na destiláty – na stopke, s plným dnom 

 

 
Napoleonka                             Pohár na whisky 

 

Poháre na teplé nápoje 

 

   Patria sem všetky druhy šálok a podšálok, ktoré môžu byť z rôznych materiálov (zväčša 

porcelán a sklo).Tieto poháre musia mať úchytky alebo ušká, poprípade sa vkladajú do 

špeciálnych objímiek, aby sa predišlo popáleniu. 
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ponúkania tradičných jedál a nápojov  na tzv. salašoch, kde sú zriadené reštaurácie v ľudovom 

štýle. Súčasťou takéhoto ľudového štýlu je drevený stolový, sedací inventár, ale aj inventár na 

jedlá a nápoje a rôzne doplnky interiéru.(viď obrázkovú prílohu č 5). Medzi tradične 

ponúkané jedlá na salašoch patria napríklad pirohy s rôznymi náplňami, halušky, strapačky, 

zemiakové lokše, zabíjačkové špeciality, údené koleno podávané so zaváraninami a chlebom, 

syry vyrábané z ovčieho a kozieho mlieka, z polievok sú to napríklad kapustnica, fazuľová 

polievka, šošovicová polievka, hubová polievka, kulajda, bryndzová polievka mnoho ďalších. 

(pozri obrázkovú prílohu) 

 

4.6 Pomocný inventár 

 

Tento inventár nám pomáha skvalitňovať, urýchľovať a zlepšovať obsluhu. Patria sem:  

 Tácky – s nižším okrajom – používajú sa pri podávaní menšieho množstva jedál 

a nápojov, môžu byť z kovu alebo plastu, môžu mať rôzne tvary. Sú nevyhnutné pri 

kaviarenskom spôsobe obsluhy. 
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 Podnosy – slúžia na nosenie väčšieho množstva jedál a nápojov, môžu byť drevené, 

plastové alebo z lisovaného papiera. Sú okrúhle a majú vyvýšený okraj. 

 Chladiče na víno – nádoby na chladenie bieleho, ružového a šumivého vína. Môžu byť 

kovové, plastové , sklenené a mali by byť estetické. 

 Izolačné puzdrá – tubusy – sú to nádoby na podávanie červených vín, prípadne iných 

nápojov, u ktorých potrebujeme udržať predpísanú teplotu  

 Dekantačné košíky – slúžia na podávanie starých – archívnych červených vín  

 Ohrievače a ohrievacie dosky 

 Tranšírovacie dosky – slúžia na porciovanie mäsa, hydiny, rýb, syrov a ovocia pri 

stole hosťa, po obvode majú žliabok na zachytávanie štiav. Ich veľkosť a tvar 

zodpovedá druhu a veľkosti deleného – tranšírovaného jedla. 

 Tranšírovací príbor -  tvorí ho dvojzubá vidlička a hladký nôž s ostrým špicom a ešte 

vrúbkovaný nôž. 

 Panvičky – musia byť teflónové. Používame ich pri dochucovaní a dokončovaní jedál 

pri stole hosťa. 

 Opekače hrianok – mali by byť samoregulovateľné. 

 Metličky a lopatky – používajú sa na udržiavanie hygieny stola vo vyšších kategóriách. 

 

4.6.1 Pomocné stoly a vozíky 

 

   Pomocné stoly a vozíky uľahčujú , zjednodušujú a urýchľujú obsluhu.  

Pomocné stoly 

Poznáme šesť základných druhov pomocných stolov: 

1. Príručný stôl – môže byť stabilný, ktorý tvorí súčasť interiéru a ktorý má poličky, 

skrinky a zásuvky, ale môže sa pripraviť aj z bežných stolov prekrytím obrusov až po 

zem. Slúži nám na odkladanie náhradného inventáru, prípadne ukladanie tácok 

a podnosov. Ich počet závisí od kapacity prevádzky a kategórie, zväčša je to však 

jeden takýto stôl na dvadsať stoličiek v prevádzke. 

2. Keridóny  - sú to menšie stolíky v základnej dĺžke 80 cm. Ich šírka môže byť 40 cm, 

50 cm, 60 cm. Prestierame ich podobnou bielizňou ako základné stoly. Vo vyšších 



 

60 

 

kategóriách sú pričlenené ku každému stolu. V nižších kategóriách sú prenosné a pri 

špeciálnom servise jedál a nápojov ich prisúvame čo najbližšie k stolu. 

3. Režóny – sú súčasťou expedičnej linky. Väčšinou tvoria hranicu medzi odbytovým 

a výrobným strediskom. Sú obojstranne otvárateľné. Uskladňuje sa v nich inventár na 

podávanie teplých jedál a nápojov, zväčša sú to taniere. Režóny sa vyhrievajú 

elektrinou alebo plynom. 

4. Chladiaci stôl – sú riešené podobne ako režóny, ale slúžia na ochladzovanie inventára 

na podávanie studených jedál a nápojov. 

5. Odkladací stôl – Tvoria hranicu medzi odbytovým strediskom a umyvárkou, musia 

byť z nerezového materiálu a sú vybavené rôznymi nadstavcami, košíkmi na 

selektovanie použitého inventáru  a musia mať otvor na odpad. Slúžia zväčša na 

odkladanie použitého bieleho riadu. 

6. Ponukový stôl – môže mať dvojaký účel:  

a) ako reklamný stôl – slúžia na propagáciu ponúkaných výrobkov a tovarov, prípadne 

na propagáciu určitého sviatku alebo špeciálnej príležitosti. Výrobky z tohto stola sú 

nepredajné. 

b) ako predajný ponukový stôl – slúži na ponuku sortimentu , z ktorého si hosť naberá 

sám alebo je obslúžený čašníkom. Pri ponuke teplých jedál a nápojov musia byť tieto 

stoly zabezpečené ohrievacím systémom a pri ponuke studených jedál chladiacim 

systémom. 

Pomocné vozíky 

Poznáme šesť základných druhov pomocných stolov: 

1. Nápojový – slúži na ponuku aperitívov a digestívov. Umožňuje priamy kontakt 

s hosťom. Má pevnejšiu konštrukciu a je doplnený chladičom. 

2. Predjedlový – na ňom je možné pripravovať a ponúkať chladené jedlá. Je krytý 

organickým sklom. 

3. Flambovací – je to malý pojazdný vozík, v ktorom je zabudovaný varič. Používa sa na 

ohrievanie, prípravu alebo dokončovanie jedál flambovaním. 

4. Tranšírovací – je prispôsobený na tranšírovanie rýb, hydiny, zveriny a iných výrobkov 

pred hosťom. Umožňuje elektrický alebo iný ohrev ponúkaných jedál. V pracovnej 

ploche je zabudovaná drevená doska. 
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5. Univerzálny – je vhodný do nižšej kategórie. Možno ho použiť ako nápojový, na 

servis studených predjedál, prípadne ako flambovací. 

6. Prepravné skrine – boxy – sú veľkokapacitné zariadenia. Bežné prepravné skrine sú 

uzavreté, priesvitné, na stenách majú drážky na zasúvanie podnosov. Univerzálne 

skrine sú určené na prepravu a servis jedál pri hromadných akciách. Ich technické 

vybavenie umožňuje chladenie alebo ohrievanie jedál.  

 

 

4.7 Pravidlá používania inventára  

 

Za hospodárenie s inventárom zodpovedá hotelová a kuchynská gazdiná. Dbá o 

dodržiavanie týchto pravidiel: 

 V prevádzke je len nevyhnutné množstvo inventára, v sklade primeraná rezerva. 

 Pri servírovaní pokrmov a nápojov sa využíva účelovosť inventára. Čo sa týka 

veľkosti, druhu, materiálu, tvaru, technologickej prípravy alebo servisu, atraktívnosti, 

a pod., používame univerzálny inventár, ale rešpektujeme zvláštnosti  prestierania, 

napríklad pri teplých druhoch nápojov rôzne druhy kanvičiek pomáhajú rozlišovať 

druhy nápojov – káva, smotana, mlieko. 

 Veľkosť porcie musí byť v súlade s veľkosťou misy, taniera, príboru. 

 Súlad inventára na pokrmy a nápoje musí byť aj z estetickej stránky, vzájomne 

harmonizujú farby, vzory, znak, symbol, a pod. 

 Používaním dečiek, anglického prestierania a podložiek sa predchádza vzájomnému 

odieraniu inventára, hlasnému cinkaniu, ošúchaniu a pod. 

 Pravidelná kontrola stavu inventára predchádza neprimeraným stratám a zaručuje 

jeho hospodárne používanie a ošetrovanie, vyraďovanie a dopĺňanie. 

 

4.7.1 Zásady ošetrovania a udržiavania inventára a zariadení 

 

Sklenený inventár 

   Každá prevádzka má schválený tzv. program HACCP na dodržiavanie hygieny. Pi bežnej 

prevádzke ho opláchneme tečúcou vodou a vyleštíme. Pri týždennom umývaní vyumývame 
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inventár teplou vodou a saponátom na odstránenie mastnoty. Bežne využívame umývačky 

riadu osobitne na sklo a na porcelán. Ak nie sú k dispozícii, kladieme poháre do drezu 

opatrne, aby sa nerozbili. Menšie poháre čistíme prstami, väčšie jemnými kefkami. Po umytí 

opláchneme poháre pod tečúcou vodou a položíme na čistú utierku alebo podnos, aby odtiekli. 

Potom ich vyleštíme. Na leštenie používame utierku, ktorá je hladká, čistá a nezanecháva 

stopy – drobné chĺpky. Leštenie robíme predpísaným spôsobom. Pri leštení poháre držíme 

vždy len za najspodnejšiu časť. Z hygienických dôvodov do pohárov nikdy nedýchame. 

Kontrolu skla robíme tak, že pohár pozdvihneme oproti svetlu. Ak zistíme, že pohár je 

poškodený, naštrbený alebo prasknutý, ihneď ho vyradíme z prevádzky. 

   Karafy čistíme dvomi spôsobmi – pomocou hrsti ryže a vody alebo pomocou nadrobno 

nakrájaných zemiakov, hrubej soli a octu. Zvolíme spôsob, vložíme vybrané suroviny, 

uzavrieme karafu a trepeme ňou otáčavým spôsobom dovtedy, kým nie je čistá. Potom z nej 

obsah vylejeme, opláchneme a necháme voľne vysušiť, najlepšie hore dnom. Sklenený 

inventár skladujeme podľa možnosti hore dnom, resp. prikrytý a podľa jednotlivých druhov. 

 Porcelánový inventár 

   Porcelánový inventár čistia umývačky, a to v umývačkách riadu alebo ručne.. Dodržiavame 

delenie inventára na jedlá a nápoje. Pri používaní umývačiek sa dodržiavajú predpisy, 

týkajúce sa saponátov a leštiacich prostriedkov. Pred upotrebením sa inventár preleští. 

   Na leštenie používame strojový spôsob – v umývačkách riadu alebo ručný. Preleštený tanier 

chytáme len čistou rukou a pomocou utierky. Vyleštené taniere uložíme podľa jednotlivých 

druhov a kladieme ich do režónov na zohriatie. Taniere, ktoré v bežnej prevádzke 

nepoužívame, kladieme do regálov po 20 až 30 kusov a prikryjeme ich tak, aby na ne nesadal 

prach. Poškodený inventár musíme vyradiť – zhromažďuje ho kuchynská gazdiná. 

Kovový inventár 

   Kovový inventár môžeme čistiť ručne alebo strojom. Pri ručnom čistení ho najprv umyjeme 

v saponátovom roztoku, potom opláchneme a utrieme. Strojové čistenie využíva automatické 

dávkovanie saponátu a čistenie vzduchom. Striebornému inventáru venujeme väčšiu 

pozornosť. Minimálne raz za dva týždne ho čistíme pomocou strojov alebo ho umývame 

v chemickom kúpeli s čpavkom, či použijeme čistič striebra alebo pastu z plavenej kriedy 

a liehu. Účelom čistenia je odstrániť zaoxidované časti a dosiahnuť vysoký stupeň lesku. 

Takto vyčistené a ošetrené striebro umyjeme, opláchneme a vyutierame. Vidličky občas 
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čistíme pomocou korku, aby medzi zúbkami neostala nejaká nečistota. Ukladáme ho 

prekladaný na to vyhradenou bielizňou alebo papierom, osobitne do uzamykateľných skríň. 

   Pri uskladnení príborov ich rozdelíme podľa druhov a vložíme osobitne opatrne do 

priehradiek. Nikdy ich nenahádžeme, aby sme predišli poškodeniu. 

   Poškodený inventár vyradíme predpísaným spôsobom. 

   Obsluhujúci je povinný sa starať o zverený inventár a pravidelne robiť inventúru podľa 

pokynov, spravidla raz týždenne. 

4.7.2 Pojmová mapa – udržiavanie inventára 
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4.7.3 pracovný list na tému- inventár 

 

1. Preškrtni, čo podľa významu do nižšie uvedeného zoznamu nepatrí. 

 

Barové kreslo, nôž, ruka, kytička, papier, obrus, lyžica, korenička, tácka, ponožky, tanier, 

nitka, gratinka, tranšírovacia doska, telefón, nožnice na hydinu, omáčniky . 

 

2. Priraď k definíciám správne pojmy: karafa, tamblér, naperón, karafa, džezva, 

gratinka, štuc, ice kýbel 

 

 Nerezová alebo sklenená nádoba na ľad, ktorá slúži na chladenie šumivých vín a 

sektov. 

            ....................................... 

 Sklenená fľaštička s brúsenou zátkou na tekuté ochucovadlá. 

………………………… 

 Základný vodový pohár. 

………………………… 

 Malá misa z vysoko tepelne odolného materiálu slúžiaca na zapekanie a servírovanie 

zapekaných jedál. 

........................................ 

 Sklenená nádoba s rozšíreným dnom slúžiaca spravidla na podávanie červeného vína. 

………………………… 

 Farebný obrus s rozmermi 60 x 60 cm alebo 80 x 80 cm, ktorý sa prestiera na základný 

obrus a plní vysoko estetickú a ekonomickú funkciu . 

………………………… 

 Nerezová nádobka s rukoväťou slúžiaca na varenie tureckej kávy.  

………………………… 

 Vysoký rovnostenný pohár bez stopky s mierne vyvýšeným dnom. 

...................................... 
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3. Doplň do tabuľky správne slová. 

1. Názov kovového inventára, ktorý sa používa na konzumáciu polievok. 

2. Kuchynská pomôcka slúžiaca na krájanie. 

3. Špeciálna úprava jedál pred zrakom hosťa na vozíku so zabudovaným varičom 

a s efektom horiaceho plameňa na upravovanom jedle sa nazýva... 

4. Ako sa nazýva najpoužívanejší materiál, z ktorého sa vyrábajú šálky a podšálky na 

kávu a čaj? 

5. Čo tvorí najrozšírenejšiu skupinu porcelánového inventára? 

6. Odborný názov pre misu na polievku. 

7. Ako sa odborne nazýva úkon, pri ktorom sa prelieva víno z fľaše do pohára? 

8. Ako sa nazýva najpoužívanejšia pomôcka pre čašníka a servírku, ktorá plní funkciu 

ochrannú, hygienickú, estetickú a ekonomickú ? 

 

    

 

  

 

 

  

       

 

    

     

 

   

   

 

    

 

 

     

          

         

 

 

4. Doplň do textu správne slová. 

 

Inventár je všetko to, čo slúži na ………………….potrieb zákazníka pri podávaní jedál 

a ……………… na úseku obsluhy. Môžeme ho rozdeliť do týchto skupín: 1. podľa strediska: 

    …………..,  kaviarenský,  ………………, vinárenský,………………….. kuchynský 

štýlový. Ďalej podľa 2. …………….. na: drevený, kovový, porcelánový, sklenený, 

keramický, kombinovaný, plastový, hlinený, iný,  3. podľa ………………. na: stolový 

a………………, veľký , 
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Malý ……………. inventár, reštauračná ……………….., príbory, inventár na jedlá a nápoje, 

pomocný inventár, pomocné stoly a.........................., zariadenie, 4. podľa .....................na  : 

slávnostný, rautový , banketový 
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5 PRAVIDLÁ SPOLOČENSKÉHO SPRÁVANIA 

5.1 Základné pojmy 

 

 

etiketa = súhrn pravidiel spoločenského správania 

 

 

Pozdrav 

– muž sa prvý pozdraví žene, mladší staršiemu, podriadený nadriadenému, 

– zdravíme sa zdvorilo a dostačujúco nahlas ( vhodnosť pozdravu závisí od vzájomného 

vzťahu a doby stretnutia). 

Podávanie ruky:  

Ruku si podávame pri: 

- stretnutí, zoznamovaní, potykaní, gratulácii 

- žena podáva prvá mužovi, starší mladšiemu, nadriadený podriadenému, 

- žena môže mať rukavicu, u mužoch buď obaja alebo ani jeden, 

- žena môže sedieť, muž musí vstať. 

 Predstavenie 

- nový zamestnanec sa má predstaviť svojim spolupracovníkom, 

- ak na ulici stretneme známeho a máme spoločnosť, nemusíme dotyčnú osobu hneď 

predstaviť. Ale ak sa zhovárame dlhšie, tak ju predstavíme a môže sa zapojiť do rozhovoru. 

- Prvý sa predstaví muž žene, mladší staršiemu, podriadený nadriadenému. 

- ak nerozumieme meno predstaveného môžeme sa opýtať, 
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- ak vieme o sebe, že máme nezrozumiteľné alebo neznáme(cudzie meno), môžeme pri 

zoznamovaní hneď poskytnúť vizitku. 

Stolovanie – reštaurácie, kaviarne 

- do reštaurácie vchádza ako prvý vždy muž, potom otvorí žene dvere, 

- objednáva väčšinou muž ( jedlo si žena samozrejme vyberá sama podľa chute ) 

- nepatrí sa pozvaných hostí cenovo obmedzovať , čo sa týka výberu jedál a nápojov 

z jedálneho a nápojového lístka, 

- pri stole sa nesprávame hlučne, nenadávame, nepoužívame vulgarizmy,  

- na stole môžu byť naraz tri príbory, musia byť však umiestnené na stole podľa poradia 

servírovaných jedál, 

- nepatrí sa polievku chlípať a pri konzumácii jedla mľaskať a rozprávať s plnými ústami, 

- chlieb odlamujeme rukou, 

- nápoje nalievajú muži ženám, 

- pri prípitku sa dívame na oslávenca, pri štrngnutí na osobu, 

- pri jedení nefajčíme, alkohol pijeme s mierou, 

- pri slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad svadby, oslavy, zábavy,atď sa nepatrí, 

aby muž odmietol tancovať so ženou, keď ho o to požiada. 

- v súčasnosti už nie je pravidlom, že vždy platí muž, 

Divadlo 

- Najprv vojde muž – podáva lístky biletárke, potom žena, 

- prichádzame niekoľko minút pred začatím,nikdy nie presne na minútu, už vôbec nie neskoro, 

- do radu vchádza najprv muž, tvárou k sediacim, 

- ďalekohľadom sledujeme vystúpenie, nie obecenstvo, 
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V dopravných prostriedkoch 

- dávame prednosť ženám, starším, tehotným ženám, veľmi malým deťom 

- patrí sa uvoľniť miesto chorým, starším, tehotným ženám, ženám s deťmi 

 Darčeky 

- sa sluší hneď po obdarovaní vybaliť, kvety dáme hneď do vázy, 

- dary nikdy nekritizujeme !!! 

- darom nesmieme hosťa uraziť 

 Pri telefonickom rozhovore  

- pozdravíme, predstavíme sa, oznámime dôvod nášho rozhovoru, 

- trvanie hovoru určuje volajúci, 

Ak sa ponáhľame, hovor ukončíme taktne s ospravedlnením a uvedením dôvodu, prípadne 

nedvihneme telefón a volajúcemu zavoláme neskôr 

 Mobilný telefón  

- nepoužívame v divadle, škole, v nemocnici, v kostole, v reštaurácii, 

 V kostole 

 - sa netlieska, napíska, nerozpráva nahlas a vulgárne 

- ženy by mali do kostola chodiť so zahalenými ramenami, nie minisukne 

Dôležité: 

NETIKETA – pravidlá správania sa na internete 

 

5.2 Riešenie problémových situácií pri styku s hosťom 

   Pri vzniku akéhokoľvek problému v závodoch verejného stravovania postupujeme takto: 

1. Sťažnostiam predchádzme profesionálnym prístupom. 
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2. Dodržiavame heslo: Hosť má vždy pravdu. 

3. Zachovávame pokoj, snažíme sa sťažnosť vybaviť mimo pracoviska, diskrétne. 

4. Ak sme vinníkmi, mali by sme sa ospravedlniť a navrhnúť riešenia. Odpoveď na 

sťažnosti by mala byť kvalifikovaná. 

5. Vinník nikdy nerieši sťažnosť, zavoláme vedúceho. Potrestanie vinníka pred hosťom 

je veľmi efektívne riešenie. 

6. Snažíme sa vyhnúť písomným sťažnostiam, , ktoré majú predpísanú formu. 

Typológia hostí podľa ich správania: 

1. Samostatní hostia – smelí, svoje prijania vyslovujú rozkazovačným spôsobom. 

Vyžadujú vysokú kvalitu služieb. 

2. Nesmelí hostia – bojazliví, čakajú na našu pomoc. Môžu byť pozizívnou reklamou, ak 

si ich získame. 

3. Nespokojní hostia – vždy majú pripomienky k práci 

obsluhy. Neprerušujeme ich pri vyslovovaní sťažností, 

poďakujeme za upozornenie, ospravedlníme sa, oznámime 

im, že sa postaráme o nápravu a že sa nedostatky už 

nezopakujú. 

4. Nervózni hostia – obsluhujeme ich čo najrýchlejšie. Nevšímame si ich poznámky. 

5. Hostia s postihnutím a deti – obsluhujeme prednostne, podľa potreby ponúkneme aj 

doplkové služby ( krájanie porcie). Pristupujeme k nim veľmi citlivo. 

6. Starší hostia – konzervatívni, vyhovujeme ich požiadavkám. 

7. Hostia pod vplyvom alkoholu – podávame nealkoholické nápoje, kávu, prípadne 

jedlo. 

8. Výstrední hostia – negatívna raklama pre zariadenia. Objednávky ukončíme 

zúčtovaním a snažíme sa o vyprevadenie z prevádzky. V krajnom prípade voláme 

políciu. 

9. Neplatiaci hostia – sú zaevidovaní a ak odmietajú úhradu, zavoláme políciu.Záleží aj 

od výšky neuhradeného účtu. 
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10. Cudzinci – snažíme sa im priblížiť (zvyklostiam a kultúre stolovania). Zabezpečíme si 

tým dobrú propagáciu v zahraničí. 

 

 

 

5.3 Význam spolupráce v kolektíve 

 

Spolupráca – charakteristika: 

 znamená systematickú integráciu (začleňovanie) úsilia jednotlivcov pri dosahovaní 

spoločných cieľov 

 je spojením dvoch faktorov: 

1. súčinnosti, ktorá sa prejavuje vtedy, keď členovia skupiny súčasne pracujú na určitej 

úlohe a majú spoločnú zodpovednosť za výsledok, 

2. koordinácie, ktorá spočíva v spoločnej zodpovednosti za úlohu, ktorá je plnená 

postupne, prípadne v podskupinách, 

Výhody spolupráce: 

 

Kritériá úspešnosti skupinovej práce: 

 skupiny dosahujú to, čo si naplánovali, 

 skupiny majú spoločné ciele a motivujúce zámery, 

 každý spolupracuje na aktuálnej úlohe a podieľa sa na dosiahnutí cieľa, 

 skupina je zostava študentov, ktorí prispievajú vzájomne sa doplňujúcimi spôsobmi, 

ktorých výsledok prekoná súhrn výsledkov jednotlivcov, 

 zaujatie pre úlohu a zaujatie pre výkon tvoria harmonickú rovnováhu, 

 povzbudivá atmosféra, v ktorej si študenti veria, kritické situácie zvládajú, sú otvorení 

a pripravení rozprávať sa o tom, čo naozaj cítia. 

 reagovanie na nápady druhých, vzájomné pôsobenie, komunikácia a zhoda v 

postupoch pri práci a štúdiu, aj keď sú názory odlišné, 
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 kritické analýzy dávajú členom skupiny poučenie, skúsenosť a vedú ich k 

prekonávaniu prehier a k zlepšujúcemu výkonu, 

 práca v škole, ale aj doma sa postupne stáva pre študentov zábavou . 

 

Prínosy skupinovej práce: 

 pre žiaka: 

o skupina obohacuje každého o znalosti a zručnosti, ktoré získava od ostatných, 

o študent dostáva priestor na sebarealizáciu a maximálne využitie svojich 

schopností, 

o atmosféra dôvery vytvára pocit pohody a uvoľnenia, 

o skupina podporuje študenta v kritických situáciách. 

 pre učiteľa: 

o skupina zbavuje učiteľa problémov s riešením nepríjemných konfliktov, 

spôsobených rozpormi v individuálnych záujmoch, 

o skupina umožňuje učiteľovi aplikovať rôzne stupne zložitosti úloh študentom, 

o skupina dáva učiteľovi istotu, že aj náročnejšie úlohy budú zvládnuté. 

 pre organizáciu / prevádzku: 

o skupina umožňuje riešenie zložitých problémov, v ktorých sa môžu prelínať, 

rôzne odborné oblasti – rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, 

o práca v skupine zvyšuje výkonnosť študentov aj učiteľov, 

o skupinová práca zvyšuje stabilitu a dôveru, pestuje rozhľadenosť, prvky, 

spolupráce, zásad fair-play, rozširuje vzájomnú komunikáciu. 

Pracovná a bežná skupina : 

 vzťah k členom skupiny: 

o vzájomná závislosť a spolupráca, 

o spoločné ciele, záujmy sa nekrížia, 

o žiadna strata času kvôli individuálnym záujmom. 

 prístup k plneniu úloh: 

o zmysel spoločnej zodpovednosti, 

o členovia sa nestarajú iba sami o seba. 

 využitie talentu členov: 
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o uplatňovanie osobného talentu a vedomostí v skupine, 

o každý v skupine pracuje na takej časti úlohy, v ktorej vyniká, 

o člen skupiny podáva vlastné návrhy, 

o rozvíjanie tvorivosti a fantázie. 

 dôvera: 

o vzájomné porozumenie, 

o vyjadrovanie vlastných nápadov, názorov, nesúhlasov a pocitov, 

o kladenie otázok, 

o tajnosti a nedôvera nemajú v skupine miesto. 

 otvorenosť komunikácie: 

o čestná a otvorená komunikácia, 

o odbúranie intrigánstva a pokrytectva. 

 využitie kvalifikácie: 

o rozvíjanie zručností a všetkého čo sa študenti naučili, 

o podpora celej skupiny, 

o povzbudzovanie schopností a vlastnej tvorivej iniciatívy. 

 prístup ku konfliktu: 

o všetci členovia skupiny sa podieľajú na rozhodovaní, 

o ak sa skupina nemôže dohodnúť, všetci sú stotožnení, že majster OV bude mať 

rozhodujúce slovo, 

o cieľom sú pozitívne výsledky práce na prevádzke a spokojnosť zákazníkov, nie 

všeobecné prispôsobenie, 

o  majster OV nedovolí, aby problémová situácia prerástla do závažného 

konfliktu. 
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6  ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ A TECHNIKA OBSLUHY 
 

Technika obsluhy zahrňuje celkovú činnosť obsluhujúceho pracovníka kvalitne obslúžiť hostí. 

V tejto činnosti sú:  

 a) základné pracovné úkony a celkový spôsob reštauračnej obsluhy,  

 b) náročnejšia, zložitejšia forma obsluhy s vyšším stupňom špeciálnych pracovných úkonov 

pred hosťom, najmä v súvislosti s konečnom prípravou jedla pri stole.  

6. 1 Základné povinnosti obsluhujúcich  

 

Obsluhujúci pracovník v stravovacích zariadeniach by mal spĺňať všetky nasledovné 

povinnosti: 

 

1. Prísť na pracovisko načas a riadne pripravený. 

2. Dbať o osobnú a duševnú hygienu. 

3.Dodržiavať všetky spoločenské pravidlá . 

4.Dodržiavať pravidlá techniky obsluhy. 

5.Pracovať podľa zásad obsluhy. 

6.Dodržiavať organizačné predpisy a pokyny prevádzky. 

5. Oboznámiť sa s plánom práce dňa, resp. týždňa alebo smeny. 

6. Poznať podrobne ponuku jedál a nápojov prevádzky, aj 

ceny. 

7. Pracovať v súlade so 

zásadami o BOZP. 

8. Plniť si všetky pracovné povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou svedomite 

a zodpovedne. 
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9. Rozvíjať svoje schopnosti a odborné zručnosti samovzdelávaním. 

10. Rozvíjať svoju osobnosť.  

11. Konať mravne v súlade s vlastným svedomím.  

12. Dbať o hygienu pracoviska. 

13. Správne udržiavať a ošetrovať zverený inventár. 

14. Spolupracovať s ostatnými kolegami a predovšetkým 

s nadriadenými pracovníkmi. 

15. Ovládať základy poskytnutia prvej pomoci. 

16. Dodržiavať program HACCP prevádzky. 

17. Vystupovať voči iným, najmä hosťom 

vždy s úsmevom.  

18. Neprenášať osobné problémy do práce. 

19. Používať pomôcky čašníka/servírky správne a mať ich vždy po 

ruke. 

 

6.2 Praktické úlohy 

 

Téma: základné povinnosti obsluhujúcich. 

1. Napíš, čo podľa Teba znamená prísť na pracovisko riadne pripravený. 

2. Vymenuj, čo spadá pod osobnú hygienu a čo rozumieš pod pojmom „ duševná hygiena“. 

3. Vymenuj aspoň desať spoločenských pravidiel, ktoré by mal čašník dodržiavať na úseku 

obsluhy. 

4. Vymenuj aspoň desať základných pravidiel techniky obsluhy. 

5. Vymenuj a popíš význam jednotlivých zásad obsluhy. 

6. Uveď príklad na nejaký organizačný pokyn a predpis reštauračnej prevádzky. 
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7. Navrhni ľubovoľne stručný plán práce dňa v reštaurácii. 

8. Napíš si do zošita ponuku všetkých mäsitých a bezmäsitých jedál a nealko nápojov 

prevádzky, kde vykonávaš svoj praktický výcvik. Uveď aj cenové položky. 

9. Vymenuj všeobecné zásady o BOZP. 

10. Uveď, Čo podľa Teba bude zahrnuté v pracovnej zmluve obsluhujúceho presrsonálu. 

11. Napíš, ako by si si rozvíjal svoje odborné zručnosti. 

12. Uveď akou osobnosťou by si chcel byť a ako by si svoju osobnosť chcel rozvíjať po 

ukončení štúdia? 

13.  Uveď aspoň 5 príkladov na mravné zásady, resp. cnosti. 

14. Ako zabezpečíme hygienu pracoviska v reštaurácii? 

15. Uveď v bodoch ako udržiavame sklenený a kovový inventár. 

16. Aký je podľa Teba význam spolupráce. 

17. Vymenuj pravidlá poskytnutia prvej pomoci pri porezaní, krvácaní, zlomenine, pri šoku, 

popálení a pri úraze elektrickým prúdom. 

18. Vysvetli, čo znamená skratka HACCP. 

19. Prečo je podľa Teba v práci čašníka dôležitý úsmev? 

20. Vysvetli, prečo by čašník nemal prenášať svoje problémy do práce. 

21. Vymenuj aké sú základné pomôcky čašníka a ako ich treba správne používať a udržiavať. 

 

6.3 Poctivosť v práci 

 

Dozvedeli sme sa, že jednou zo základných povinností obsluhujúceho je plniť si svoje 

pracovné povinnosti svedomite a konať mravne. Preto je nevyhnutné si uvedomiť význam 

poctivej práce pre našu spoločnosť.Poctivá práca je to jediné, čo tvorí skutočné hodnoty. 

Poctivá práca je symbolom čistoty a hodnoty. Ak niečo v poslednom čase stratilo na 
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atraktivite, tak je to poctivá a zodpovedná práca. S jej devalváciou sa spája postupný úpadok 

hospodárstva. Začiatok úpadku je spojený so spochybňovaním a znehodnocovaním poctivej 

práce. Poctivo pracovať sa stalo nemoderným a zastaralým. Začal sa šíriť blud o tom, že 

zdrojom hodnôt nie je práca, ale obchod a finančné machinácie. Hodnota práce sa neustále 

znižovala. Ľudia, ktorí poctivo a zodpovedne pracovali, začali byť považovaní za 

druhotriednych ľudí. Hodnota práce sa klesala. Prestíž práce sa znižovala. Umenie špekulácie 

sa stalo výkladnou skriňou úspešnosti. Mnohí ľudia začali žiť z úrokov a investícií. Obchod a 

investovanie nie je zdrojom hodnôt. Sú len prostriedkom a nástrojom ich prerozdeľovania. 

Žiaľ, často nespravodlivého prerozdeľovania. Obchod je manipulácia s hodnotami, ktoré boli 

vytvorené prácou. Sám osebe nie je zdrojom žiadnych skutočných hodnôt. Zdrojom hodnôt 

zostáva premyslená, zodpovedná a poctivá práca. Len ľudský um a ruky dokázali zmeniť svet. 

Veľké objavy boli výsledkom tvorivých myšlienok a tvrdej práce. Boli spojené s potom, 

drinou a neúspechmi. Spojené s prekonávaním veľkých prekážok. Práca je prejavom 

osobnosti. Práca je vecou cti a hrdosti. Obnoviť kult poctivej práce je jediná cesta z dnešného 

ekonomického vplyvu na svet. 

Znamená zmeniť morálku. Práca musí dostať znovu hodnotu, ktoré jej právom patrí. 

Povinnosť pracovať by mala byť výsadou. Ľudia, ktorí zodpovedne a čestne pracujú by mali 

byť občanmi prvej kategórie Málo sa hovorí o ľuďoch, ktorí svojou prácou a myslením  

dokázali naplniť život skutkami. Oveľa viac sa hovorí o zbohatlíkoch a pseudocelebritách. 

Výsledkom je tak upadajúce a zadĺžené hospodárstvo. Môže ho zachrániť len ľudský rozum a 

práca. Cieľavedomá, zodpovedná a poctivá práca.  

 

6.4 Použitie tácní a podnosov 

 

 Malé tácne sa nosia v ľavej ruke palcom nahor 

 Používame prevažne na podávanie studených i teplých jednoporciových nápojov, na 

prenášanie jednotlivých pohárov 

 obsluhujúci manipuluje pravou rukou.  
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Tácne sú:  

- podľa materiálu:  

a) kovové (zo striebra, z nehrdzavejúcej ocele alebo alpaky - zliatina medi, niklu alebo 

zinku), 

b) drevené, 

c) plastové. 

- podľa tvaru:  

a) okrúhle, oválne,  

b) obdĺžníkové, 

c) hranaté - štvorcové.  

Podnosy bývajú okrúhle alebo obdĺžnikové.  

 

a) Okrúhle podnosy sa používajú na nosenie 

polievok a nápojov vo väčšom množstve.  

b) Veľké obdĺžnikové podnosy slúžia na 

predkladanie jedál pre viac osôb, zakladajú sa na 

pracovný stôl, odkiaľ sa jedlá servírujú dvoj- alebo trojtanierovým spôsobom hosťom. 

Slúžia i na odkladanie /debarasovanie/ použitého riadu /oddelene sklo a porcelán/. 

Nosia sa v ľavej ruke v roztvorených prstoch alebo na dlani vo výške ramena. 

Podnosy sa udržujú v čistote, vždy sa na ne kladie podložka – obrúsok, aby sa nám na 

nich položený inventár nešmýkal. 

6.5  Nosenie tanierov 

 

Taniere môžeme nosiť dvojtanierovým a trojtanierovým spôsobom. 

 

 Dvojtanierový spôsob: tanier sa vezme do ľavej 

ruky za jeho okraj palcom zhora a ostatnými 

prstami zospodu. Tanier v ľavej ruke zospodu sa 
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podopiera ukazovákom, tri prsty sa vysunú mimo taniera a medzi ne a zápästie sa dá druhý 

tanier. Tento spôsob sa používa pri servise tanierov s pokrmom alebo pri odnášaní použitých 

tanierov zo stola.  

 

 Trojtanierový spôsob: pod základný tanier sa 

zasúva druhý tanier, ktorý sa podopiera troma 

prstami. Ruka v zápästí sa vytočí doprava, za chrbát 

ruky za palcom, a na okraj druhé taniera, pred 

zápästím smerom k lakťu, sa položí tretí tanier. 

Tento spôsob sa používa pri servise pokrmov, pri 

rámovaní použitých tanierov so zvyškami.  

 Zbieranie tanierov na trojtanierový spôsob: zo stola sa vezme tanier pravou rukou, preloží sa 

do ľavej ruky medzi palec a ukazovák. Druhý tanier sa dá pod prvý a prichytí voľnými 

prstami. Vidlička sa kladie na prvý tanier a pod ňu sa zasunie nôž. Na druhom, spodnom 

tanieri sa nechajú zvyšky jedál. Tretí tanier sa položí na zápästie ľavej ruky a na okraj 

druhého taniera. Na takto vytvorenú skupinu tanierov kladieme ďalšie tak, že na tretí tanier sa 

kladú ostatné, na druhý, spodný sa zahŕňajú zvyšky a na prvý sa kladú príbory.  

 Odnášanie použitého inventára  

 Použitý inventár, ako sú taniere, poháre, príbory a i., sa odoberá z pravej strany.  

 Odnáša sa hneď, len čo dojedol posledný hosť pri stole zjedol jedlo alebo vypil nápoj. 

 Snažíme sa zrámovať z jedného stola použitý inventár naraz 

  V nijakom prípade nemôže obsluhujúci pracovník odchádzať z rajónu na prázdno. 

 

   !Dôležité! 

Pri odnášaní špinavého inventára sledujeme symbol zloženia príborov, pričom 

prekrížený príbor znamená, že hosť bude v jedení pokračovať a položený príbor pozdĺž 

vedľa seba znamená, že hosť dojedol.  
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6.6 Základné pravidlá obsluhy 

 Taniere, podnosy a tácne sa nosia zásadne v ľavej ruke a pravou sa manipuluje.  

 Jedlá a nápoje sa predkladajú sprava.  

 Práca s podnosmi je praktická a pôsobí aj lepším dojmom. Nie je však estetické ani 

hygienické klásť na podnos niekoľko vrstiev tanierov.  

 Príručník, ktorý obsluhujúci používa, chráni ruky pred spálením a ľavý rukáv pred 

znečistením, používa sa pri nosení tanierov, podnosov a mís v záujme zachovania 

hygienických predpisov.  

 Použitý riad sa odoberá z pravej strany hosťa, a to dvoj- alebo trojtanierovým 

spôsobom.  

 Taniere a poháre zo stola sa odpratávajú a odnášajú v ľavej ruke, pravou sa 

manipuluje – z pravidla sa vyníma riad umiestnený po ľavej strane hosťa a nie je 

dosiahnuteľný z jeho pravej strany.  

 Taniere, príbory a poháre sa zakladajú v rámci prípravy pred príchodom hosťa. Na 

prestretom stole sa pripravia vyleštené príbory.  

 Na stôl sa kladie len toľko príborov, koľko je miest pri stole.  

 Prenoska sa skladá z polievkového taniera vyloženého papierovým obrúskom, na 

ktorom leží na ľavej strane vidlička, na pravej strane nôž a v prostriedku lyžica. 

 Podávanie jedál a nápojov je jedným z hlavných úkonov obsluhy pri stole, pri ktorom 

sa dodržiava: potrebný postoj za hosťom po jeho pravej strane, výnimočne po ľavej, 

zásada nehlučného a esteticky ladeného pohybu, nasmerovanie znaku – emblému na 

tanieroch /zvyčajne horný stred/ a pohároch pred hosťa. 

 Obsluhujúci z pravej strany hosťa predkladá: 

 a) pokrm so šalátom: šalát na ľavú stranu, pokrm pred hosťa, 
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b) pokrm s kompótom: pokrm pred hosťa, kompót na pravú stranu, 

c) menu s prílohou: zvlášť sa podáva z pravej strany šalát, príloha s odkladacím príborom, 

na ľavú stranu pokrm pred hosťa alebo príloha s predkladacím príborom naľavo, pokrm 

pred hosťa a kompót na pravú stranu, 

 d) všetky druhy nápojov nad špičku jedálneho noža za spodnú časť alebo ucho, 

e) nalieva sa z pravej strany hosťa, pričom hrdlo fľaše sa nesmie dotýkať pohára. 

 Obsluhujúci z ľavej strany hosťa predkladá: 

 a) jedlá z mís, a to i vtedy, ak hosť si odoberá sám z jedla /pri zložitej obsluhe/, 

 b) výnimočne aj šaláty, ak niet priestorových podmienok na dodržiavanie obsluhy z 

pravej strany. 

 Servírovanie pokrmov vyžaduje vkusnú úpravu pokrmov na tanieri a zachovanie 

správnej teploty.  

 Predkrmy – podávajú sa v jednotlivých porciách na dezertnom tanieri.  

 Polievky:  

- v polievkovej šálke - vylieva sa smerom od hosťa, spočiatku pomalšie, ku koncu 

rýchlejšie  

- v polievkovej mise 

 - pri zložitej obsluhe – polievky zvláštne a krémové pri slávnostných hostinách 

/banketoch/ sa ponúkajú:  

a) hosťovi z ľavej strany,  

b) obsluhujúci nalieva na servírovacom stolíku naberačkou, pod polievkový tanier sa 

kladie plytký tanier a obrúsok.  

 Hlavné jedlá – podávajú sa na tanieroch, prinášajú sa na podnose na pracovný stôl 

/odnášajú sa trojtanierovým spôsobom s rozloženým príručníkom/, predkladajú sa 
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hosťovi z pravej strany pravou rukou. Ak sú prílohy dve, jedna z nich sa servíruje 

samostatne /na dezertnom tanieri/.K prílohe sa dodáva predkladací príbor s rukoväťou 

smerom k hosťovi.  

 Predkladanie je dôležitý úkon v obsluhe, keď sa napr. z misy predkladá jedlo na tanier 

buď pri servise pri stole alebo na servírovacom stolíku. V takomto prípade sa 

postupuje takto: mäso sa prekladá na ľavú dolnú stranu taniera, príloha sa prekladá do 

hornej časti taniera, prekladajú sa 2/3 porcie, zvyšná časť zostáva na ohrievači a 

podáva sa dodatočne.  

 Prílohy – kompóty sa podávajú v miskách s lyžičkou na pravú stranu hosťa, šaláty v 

miskách alebo na dezertnom tanieri sa kladú na ľavú stranu hosťa, najskôr šalát, 

potom hlavné jedlo.  

 Teplé múčniky – predkladajú sa na teplom tanieri, dezertná vidlička a lyžica, dezertný 

príbor /podľa charakteru múčnika/. 

 Studené múčniky – krémy, pudingy, ovocné poháre v sklených miskách alebo 

pohároch, predkladá sa tanierik, kávová lyžička.  

 Zmrzlina – sa podáva v zmrzlinovom pohári so zmrzlinovou alebo kávovou lyžičkou, 

s podšálkou, obrúskom, prílohou môže byť oblátka.  

 Rezy, torty, rolády a záviny – sa podávajú na dezertných tanierikoch /sklené tanieriky/ 

s múčnikovou vidličkou /kávová lyžička/, torty smerujú hrotom k hosťovi.  

 Ovocie – podáva sa na mise, umyté a vyleštené, dezertný tanier sa dáva pred hosťa s 

príborom na ovocie alebo dezertným príborom a oplachovačom prstov.  

 Syry – podávajú sa bez obalu a porciované; tvrdý syr na dezertnom tanieri s 

dezertným nožom a vidličkou, topený syr s dezertným nožom. 
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6.6.1 Základné spoločenské pravidlá v obsluhe 

 V miestnosti zostáva aspoň 1 čašník. 

 Rešpektujeme spoločenskú prednosť. 

 Hostí pri konzumácii nerušíme. 

 Ak nemáme prácu, stojíme vzpriamene. 

 S nikým hlasno nehovoríme. 

 Nesmieme si ani na pozvanie prisadnúť k hosťovi. 

 Voľný čas využijeme v práci na prípravné práce. 

6.7 Hlavné zásady obsluhy 

Medzi základné zásady obsluhy patrí: 

 Bezpečnosť práce. 

 Rýchlosť. 

 Spoľahlivosť. 

 Znalosť technologickej postupnosti. 

 Znalosť techniky obsluhy. 

 Presnosť a spravodlivosť. 

 Nehlučnosť. 

 Hygiena a estetika. 
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6.8 Pojmová mapa na tému - práce po skončení prevádzky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Práce po skončení 

prevádzky 

Príprava na nasledujúci 

pracovný deň 

Vypulírovať  inventár 

(poháre, príbory) 

Zabezpečiť 

čistotu obrusov 

Mokré nechať 

rozprestreté, aby 

nesplesneli Malý stolový inventár- 

koreničky, karafínky doplníme 

a vyčistíme, uložíme do stredu 

stola, výzdobu udržiavame 

podľa druhu ( živé/ umelé 

kvety) 

Odvod tržby 

Stoly a stoličky, 

prestieranie na raňajky 

a iné akcie vopred 

objednané na čas 

dopoludia nasledujúceho 

dňa 

Povypíname 

spotrebiče, očistíme 

podľa potreby 

Zhasnúť svetlá v skladoch, 

šatni, stredisku a zatvoriť 

všetky okná 

Zamknúť dvere/ brány/.  

vyvetrať 



 

85 

 

7 GASTRONOMICKÉ PRAVIDLÁ 
 

Gastronomické  pravidlá sú  súhrnom poučiek, ako zostavovať jedálny lístok a jednotlivé 

druhy menu". 

Ovládanie gastronomických pravidiel vyžaduje predovšetkým: 

 dobrú znalosť náuky o potravinách, diétnych vlastnostiach potravín a fyziológie (veda 

o životných prejavoch a úkonoch organizmu za rozličných podmienok okolitého 

prostredia), 

 znalosť technologických postupov,  

 dokonalé ovládanie ročného kalendára potravín, to znamená , kedy a ktoré čerstvé 

potraviny sú najvhodnejšie na kuchynskú úpravu a kedy sú na trhu, 

 so zreteľom na správnu, teda aj zdravú výživu, nesmieme zanedbávať ani to, aby 

navrhované a ponúkané jedlá boli v správnom zložení. Pritom treba dbať nielen na 

energetickú (kalorickú, resp. joulovú) hodnotu potravín, ale aj biologickú hodnotu, z 

ktorej sa pokrmy pripravujú.  

 cudzie názvy jedál sa v pohostinských zariadeniach vyšších skupín,  v ktorých  je 

vyššia návštevnosť zahraničných hostí uvádzajú buď v pôvodnom názve, pre lepšiu  

informáciu sa v zátvorke uvedie  preložený prehľad hlavných surovín, z ktorých sa 

jedlo pripravuje, 

 prevádzkovateľ by mal zamestnať odborníkov, ktorí spĺňajú nie len jeho predstavy na 

všestranný obsah jedálneho  lístka, ale dokážu  upútať pozornosť hostí i iných 

odborníkov. Sú to predovšetkým kuchári s medzinárodnými skúsenosťami a najmä  

šéfkuchári, ktorí dokážu  vytvoriť a viesť kolektív skutočných odborníkov. 

 

7.1 Jedálny lístok 

 

Funkcia jedálneho lístka 

 

Pohostinské zariadenia, predovšetkým reštaurácie, nemajú možnosť vystavovať svoje 

výrobky ako predajne obchodu, ale sú odkázané v prevažnej miere na ponuku 

prostredníctvom jedálneho lístka. Jedálny lístok musí mať takú formu , úpravu        a zloženie, 

že vzbudí u návštevníkov dôveru a príjemnú predstavu o príprave chutných jedál. 
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Jedálny lístok je zoznam jedál, z ktorých si hosť môže vybrať a ktoré sú v danej reštaurácii 

pripravené na podávanie alebo môžu byť  pripravované  na objednávku (to sú tzv. minútové 

jedlá. )  

Pre hosťa je jedálny lístok: 

 písomnou ponukou, 

 prehľadom informácii o možnostiach výberu jedál studenej a teplej kuchyne, 

rôznych špecialít domácej i zahraničnej kuchyne pre zostavenie obeda či večere, 

 kontrolným podkladom o platení za účtovanú konzumáciu (podľa  pokladničného 

bloku z elektronickej pokladnice.). 

 

Pre reštauráciu a iné stravovacie zariadenie je jedálny lístok: 

 propagačným prostriedkom a tiež vizitkou služieb, 

 výrobným programom kuchyne, 

 pomocníkom obsluhujúcim pracovníkom pri ponuke hosťom a pri objednávaní jedál 

v kuchyni, 

 podkladom k rozpisu a kontrole tržieb, 

 a napokon i podkladom ku kontrole účtovných (kalkulovaných )cien , tržieb aj 

spotreby surovín podľa použitých receptúr. 

 

7.1.1 Druhy jedálnych lístkov 

 

Ponuka na jedálnom lístku  

 má zodpovedať charakteru odbytového strediska alebo prevádzkarne. Obsahom a úpravou 

sa iste musí líšiť jedálny lístok medzinárodného hotela od jedálneho lístka bežnej 

reštaurácie. V praxi  rozoznávame najmä tieto jedálne lístky: 

Stály jedálny lístok  

 je vhodný do reprezentačnej prevádzky, je spravidla tlačený na kvalitnom papieri, má 

úpravu i obsah zodpovedajúci charakteru strediska a umývateľný povrch obalu. Používa sa 

spravidla niekoľko mesiacov, výnimočne pol roka alebo až jeden rok. 

Denný jedálny lístok  

 sa používa v bežnej prevádzke. Denne sa mení jeho obsah, predovšetkým v skupine 

polievok a hotových jedál. Dobre sa osvedčuje v strediskách so stálymi návštevníkmi, 

ktorým vyhovuje denná zmena ponuky. 
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Kombinovaný jedálny lístok 

 je zlúčenie oboch predchádzajúcich lístkov. Je to stály jedálny lístok ,doplnený dennou 

vložkou. Denná vložka sa spravidla píše na stroji, (dnes aj pomocou počítača.),Pripravuje 

sa na jeden až tri dni. Výhodou tohto spôsobu je, že výrobný pracovníci  môžu pohotovo 

meniť ponúkaný sortiment  podľa situácie trhu a podľa skutočného dopytu. 

Tento spôsob môžu výrazne ovplyvniť aj sami podnikatelia - prevádzkovatelia, ktorí sú 

schopní najlepšie a veľmi operatívne  odhadnúť potrebu alebo aj nutnosť takýchto 

sortimentových zmien. Z hľadiska obsahu môže mať väčší a pritom aj pestrejší výber 

všetkých druhov pokrmov, pripravovaných na rôzny spôsob, aj príloh. 

Raňajkový  lístok  

 (predovšetkým v reštaurácii alebo kaviarni ubytovacieho zariadenia, v motorestoch a 

pod.)so sortimentom viac druhov cenové odstupňovaných zostáv jednoduchších a 

zložitejších raňajok, ďalších studených a teplých jedál, z ktorých si hosť môže vybrať  

podľa vlastného výberu a vybrať si aj ďalšie doplnkové  jedlá: takýto lístok sa môže 

zostaviť aj na dlhšie obdobie a mení sa potom pri väčších zmenách sortimentu. 

Desiatový jedálny lístok 

 sa zostavuje v prevádzkárňach so širšou alebo tradične ustálenou ponukou jedál studenej a 

teplej kuchyne pri zvýšených frekvenciách hostí v predpoludňajších hodinách. Teda v čase  

podávania obedov podľa denného jedálneho lístka. Tento lístok sa môže zostavovať na 

dlhšie obdobie, ale účelnejšie je ho zostaviť denne z hľadiska pestrosti ponúkaného 

sortimentu pre stálych hostí. 

Kaviarenský lístok  

 zostavujú kaviarne a espresá s výberom výrobkov studenej kuchyne, cukrárskych 

výrobkov, domácich múčnikov, viac druhov káv, medzi ktorými býva na poprednom 

mieste presso káva, a ďalších teplých nápojov. Obsahuje tiež výber nealkoholických a 

alkoholických nápojov (značkových), a to aj miešaných. Ak je kaviareň v rámci viac 

strediskovej prevádzkárne, v ktorej je reštaurácia, teda je tu v prevádzke aj kuchyňa, môžu 

sa podľa potreby  pri veľkých akciách podávať jedlá aj v kaviarni. Vtedy sa môže uplatniť 

ponuka podľa  jedálneho lístka reštaurácie, alebo sa zostaví  osobitný jed. lístok s určitým 

obmedzeným výberom jedál studenej a teplej kuchyne. 

Etážový jedálny lístok 

 používa sa pri rôznych príležitostiach, ako sú dni rybích, zverinových, hydinových 

špecialít, ako aj jedál medzinárodnej kuchyne (napr. francúzskej, talianskej, gréckej, 

maďarskej, rakúskej.) 
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Na letných terasách a v záhradných reštauráciách               

 s obsluhou pri stoloch sa používajú jedálne lístky zo strediska reštaurácie, kaviarní, 

vinární a to  najmä pri podávaní obedov a večerí individuálnym návštevníkom, alebo tiež 

účastníkom hromadných zájazdov prostredníctvom cest. kancelárií. 

 

V snack baroch  a griloch  

 keď sa podávajú jedlá aj pri barovom pulte, sa používa spravidla stály jedálny lístok vo 

zvláštnom obale, alebo stojanový  jedálny a nápojový v plexiskle so sortimentom 

grilovaných špecialít  z rôznych druhov mäsa a ďalších doplnkov.V jedálňach so 

samoobsluhou a v bufetoch , prípadne aj v hostincoch  v ďalších pohostinských 

zariadeniach bez obsluhy   s nižším výberom jedál , môže písaný jedálny lístok  nahradiť 

tzv. ponuková tabuľa, na ktorú sa píše sortiment a ceny alebo na ktorú sa vkladajú zásuvné  

nápisy  s názvami jedál a cenami. Takéto vývesné  jedálne lístky sa môžu používať aj v 

prevádzke príležitostných záhradných reštaurácií na rôznych hromadných  akciách, napr. 

na jarmokoch, vinobraniach, výstavách a pod. 

 

 

7.1.2 Náležitosti jedálnych lístkov 

 

Jedálny lístok je jednou z každodenných foriem bezprostredného styku reštaurácie s 

hosťom - spotrebiteľom. Práve preto treba jedálnemu lístku venovať všestrannú pozornosť. 

Opäť zdôrazňujeme veľmi dôležitú propagačnú pozornosť. Prvé stretnutie s jed. lístkom je v 

každom prípade rozhodujúce. Veď prvý pohľad spotrebiteľa , ktorý spočinie na ňom, skúma 

jeho rozsah služieb, ktoré mu môže zariadenie poskytnúť v pestrom výbere jedál  studenej a 

teplej kuchyne a pritom skúma kultúrnosť služieb, ktorú sa usiluje vyčítať už z jedálneho 

lístka. 

Jedálny lístok však nesmie plniť funkciu informátora  o podávaných jedlách i o cenách, ale 

svojou vhodnou zostavou má byť vodidlom pre spotrebiteľa pri jeho orientovaní o výbere 

jedál. 

Vkusne upravený jedálny lístok z bezchybným písmom , teda tlačou by mal byť dôkazom 

toho, že spotrebiteľ môže očakávať služby na vysokej úrovni .Význam jedálneho lístka sa 

nekončí jeho napísaním, alebo vytlačením na tlačivo, ale uvádza sa do života prvým 

momentom, kedy ho spotrebiteľ berie do rúk  a rozhoduje sa o výbere jedál. 
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Dnes neexistuje žiaden predpis, ktorý by určoval náležitosti jedálneho lístka ,teda údaje, 

ktoré by sa mali povinne uvádzať. Každý odborník sa chce preukázať tým, že zostavuje 

jedálne lístky podľa medzinárodne uznávaných gastronomických  pravidiel a že na nich 

uvedie aj ďalšie informácie. 

 

Medzi náležití  jedálneho lístka môžeme zaradiť tieto údaje: 

 

- názov a sídlo strediska prevádzkarne, 

- dátum a cenová skupina, 

- hmotnosť mäsa v surovom stave, presný názov pokrmu a prílohy, cena za porciu, prípadne 

jedlá, ktoré sú pripravované na masle alebo na bravčovej masti, 

- meno šéfkuchára, 

- môže byť uvedené aj meno majiteľa, prevádzkovateľa, alebo zodpovedného vedúceho, 

- môžu sa uplatniť aj ďalšie údaje: hmotnosť príloh, energetická hodnota pokrmov,  

- pri niektorých jedlách     s názvom podľa významnej osobnosti, regiónu a podobne môže 

byť uvedená bližšia charakteristika takéhoto jedla, 

- je vhodné ak sú jedlá , prílohy a ďalší sortiment  očíslované, čo urýchľuje objednávky v 

kuchyni  a potom aj konečnú kontrolu po skončení prevádzky. 

 

7.1.3 Zostavenie jedálnych lístkov 

 

Každý, kto vezme do ruky jedálny lístok, vidí na prvý pohľad, že jedlá sú rozdelené do 

viacerých skupín. Prvou podmienkou je aby jedlá uvedené v jednotlivých skupinách boli 

navzájom v dobrom číselnom pomere. 

Keď zostavujeme jedálny lístok, pamätajme na skutočné obmeny a nie len na obmenu 

názvu rovnakého pokrmu. Tam, kde chýba pestrosť výberu pokrmov, odradí to hostí po 

určitom čase, aj keď sú ináč s obsluhou aj s prostredím spokojní. Musíme preto, najmä pre 

denných hostí, pripravovať vždy niečo nové. 

Dnes pracuje v našich reštauráciách a ďalších pohostinských zariadeniach väčší počet 

kuchárov, ktorí dobre ovládajú sortiment jedál našej kuchyne, obohatený o miestne, 

krajové alebo národné špeciality, ako aj jedál zahraničných kuchýň. Stojí však za to 

poskytnúť najmä mladým kuchárom možnosti získavania ďalších skúseností pri 
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doplňovaní a získavaní ďalších receptov, a to aj štúdiom nových kuchárskych kníh a 

gastronomických časopisov. 

Nie je účelné, aby na jedálnom lístku bol príliš široký sortiment najmä hotových jedál. 

Potom  sa stáva, že niektoré jedlá nemajú odbyt, zohrievajú sa a spotrebitelia nie sú s nimi 

spokojní. 

 

Zásady pri zostavovaní jedálneho lístka 

 

„Celý obsah jedálneho lístka mal by byť zostavený ako blok, aby sme brali ohľad na 

nepretržité ovplyvnenie chutí našich zákazníkov“ 

 

Ak chceme vyjadrovať ochranu zdravia zákazníka tak by sme mali : 

 ponúkať mu jedlá najvyššej kvality a tomu zodpovedajúcej kvality, 

 zaručíme hygienickú a mikrobiologickú nezávadnosť pri príprave pokrmov, 

 neponúkame iba ťažké jedlá, 

 jedálny lístok by mal čestne a poctivo reprezentovať skutočný stav reštaurácie, 

Pri zostavovaní jedálneho lístka je ešte potrebné dodržať : 

 pri ponuke polievok dbať na sortiment a hlavne na regionálne na regionálne špeciality 

 každé jedlo pred hlavným chodom by malo povzbudiť do ďalšieho jedla a po zjedení 

hlavného jedla musí byť miesto aj na múčnik, 

 pri zostave hlavného jedla , nie je nutné chutný guláš, ktorý pripravujeme ako hotové 

jedlo, posudzovať ako menej kvalitné, pred grilovaným alebo iným jedlom na 

objednávku,   

 pri zostave jedál je potrebné radšej pridať na hmotnosti porcie mäsa a znížiť hmotnosť 

prílohy, 

 zeleninové obloženie musí byť chutnou dekoráciou so svojim pevným miestom na 

tanieri pri servise jedla, 

 pri zostave JL berieme ohľad na kvalitu  obsluhy a kuchynského personálu, 

 denne využívať dennú ponuku, ktorou môžeme veľmi rýchlo reagovať na požiadavky 

hostí, 

 časté zmeny v stálom jedálnom lístku, môžu vyvolať chaos u personálu a uhostí môže 

vyvolať pocit neprofesionality managementu  reštaurácie, 

 stále jedlá znamenajú kvalitu výberu jedál,    

 veľké množstvo jedál vyvoláva neprehľadnosť a neistotu u zákazníka, 
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 dbať na úpravu jedla ( 3D ), 

 znalosť chutí hostí je základom úspechu, 

 pri príprave šalátov je potrebné mať pripravené veľké množstvo zeleniny a ovocia, aby 

ich ponuka upokojila zákazníkov, 

 pri zostave jedál je potrebné brať do úvahy aj rodinné a pracovné obedy a večere, 

 ponúkať rôzne typy menu, 

 krátky popis jedál dodáva jedálnemu lístku pevnosť a dokonalosť, ktorú hostia docenia 

svojou spokojnosťou. 

 

Jedálny lístok, ktorý predáva musí má tieto prvky : 

a) dojem jedálneho lístka, 

b) primeraná cena, 

c) správne informácie, 

d) praktické hľadiská JL. 

 

Dojem jedálneho lístka 

 

1. Aký charakter ma vytvoriť jedálny lístok v stredisku kde je používaný. 

2. Akú náladu a atmosféru má vyvolať. 

3. Či u zákazníkov je záujem iba o zdravú stravu, alebo aj o iný sortiment jedál. 

4. Či naši zákazníci dávajú prednosť rýchlej obsluhe alebo klasickému servisu. 

5. Pôsobenie jedálneho lístka svojou grafickou úpravou. 

6. Správny výber vhodného písma, papiera alebo fotografii. 

7. Známe meno šéfa kuchyne vytvorí správny dojem o charaktere reštaurácii. 

8. Prehľadnosť jedálneho lístka vyvoláva spokojnosť zákazníkov a vytvára atmosféru 

pohody v reštaurácii. 

 

Cena  v jedálnom lístku: 

1. Zisk vytvorený s predaja jedál by nemal presahovať  30 %. 

2. Zisk u nápojov asi 17 – 22%. 

3. Cenové kalkulácie vytvárať tak , aby predpokladaný zisk nebol príliš vysoký, čim 

môžeme vyvolať u zákazníkov nevôľu a slabý záujem o naše služby. 

4. Zostaviť cenovú ponuku v dnešnej dobe je veľké umenie a správnu chvíľu  sa 

prispôsobiť požiadavkám trhu. 
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        Informácia v jedálnom lístku: 

1. Jedálny lístok musí vysielať  kvalitné formácie, aby kladne pôsobil na zákazníka. 

2. Či jedálny lístok bude ponukou jedál a nápojov, alebo iná úprava, ktorá bude mať 

väčšiu pôsobnosť na zákazníka. 

(veľkosť porcii, technologické úpravy, metódy prípravy, hlavné ingrediencie, servis 

obsluhy, propagácia, spôsob platenia, iné služby. 

 

7.1.4 Gastronomické poradie jedál 

 

Pri zostavovaní jedálneho lístka dodržiavame nasledovné gastronomické poradie: 

1. Studené predkrmy 

2. Polievky /studené, teplé/ 

3. Teplé predkrmy 

4. Ryby 

5. Hydina 

6. Zverina 

7. Detské jedlo 

8. Diétne jedlo 

9. Špeciality 

10. Hotové jedlá 

11. Krajové špeciality 

12. Jedlá na objednávku 

13. Zeleninové jedlá 

14. Prílohy, zelenina, šaláty 

15. Kompóty 

16. Studené jedlá /studený bufet/ 

17. Syry 

18. Teplé múčniky 

19. Dezerty 

20. Krémy 

21. Zmrzlina 

22. ovocie 
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Treba tiež vychádzať z toho, že aj vo vnútri skupín existuje určité poradie podľa použitých 

surovín a podľa spôsobu úpravy. 

Pri zostavovaní obsahu jedálnych lístkov má s výrobou, t. j. so šéfkuchárom spolupracovať 

tiež odbytové stredisko prostredníctvom svojho vedúceho, spravidla hlavného čašníka       a 

samozrejme skladníka, resp. pracovníka, ktorý má na starosti prísun potrebných zásob. 

Rozhodujúcu úlohu tu  má pochopiteľne, podnikateľ, prevádzkovateľ, vedúci prevádzkarne, 

ktorý zodpovedá za celkovú úroveň prevádzky, a teda aj stravovacích služieb. Pritom však 

závažný podiel na kvalite obsahu jedálneho lístka má osobnosť šéfkuchára, ktorý zabezpečuje 

nielen výber, ale aj kvalitu pripravovaných a na jedálnom lístku ponúkaných jedál. 

 

Skupiny pokrmov uvádzame pre potrebu formovania a zostavovania jedálnych lístkov v 

takomto poradí: 

 

 Studené predkrmy:  

(šaláty, plnená zelenina, výrobky z vajec, z rýb, mäsité predkrmy, zmiešané predkrmy, 

špeciality) 

 Polievky: 

 (vývary z rôznymi vložkami, zahustené, zvláštne, studené a exotické polievky ) 

 Teplé predkrmy:  

(z mäsa, z rýb, z vajec, zo zeleniny, z húb, z cestovín, z ryže, špeciality) 

 Špeciality: 

(národné, krajové, regionálne, podľa starej mamy, dňa, šéfa kuchyne, prevádzkarne, 

medzinárodnej kuchyne) 

 Ryby: (sladkovodné, morské) 

 Hydina: 

(kurčatá, kačice, husi, morky, holuby v poradí podľa veľkosti) 

 Zverina:  

(bažant, zajac, divoká kačica, mäso zo srnca, jeleňa, daniela a diviaka ) 

 Hotové jedlá: 

podľa druhu mäsa: 

 hovädzieho 

 teľacieho  

 bravčového 
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 baranieho  

 jahňacieho 

 z vnútorností  

podľa technologickej úpravy: 

 varené 

 zaprávané 

 dusené 

 pečené 

 vyprážané  

 na ražni 

 na rošte  

podľa spôsobu krájania: 

 v celku 

 v plátku 

 v závitku 

 v kockách 

 Bezmäsité jedlá:  

( zeleninové, vaječné, strukovinové, zemiakové, múčne a sladké ) 

 Jedlá na objednávku(minútky):  

z mäsa hovädzieho, teľacieho, bravčového, zmiešané druhy mäsa i z vnútorností(na ražni, na 

rošte, na špízi- ihle a pod. ) 

 Prílohy : 

(zelenina, zemiaky, ryža, cestoviny, z múky napr. halušky, zo strukovín) 

 Kompóty  

(podľa veľkosti ovocia, nakoniec zmesi) 

 Šaláty   

(čerstvé, konzervované, zmesi) 

 Studené pokrmy  

(studené pečienky, pečená hydina, údenarske výrobky, špeciality) 

 Teplé múčniky  

(varené, pečené, smažené) 

 Studené múčniky 

( pudingy, krémy, poháre, zákusky) 
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 Zmrzliny  

 (jednoduché, zmesi, poháre, bomby, špeciality) 

 Ovocie 

(pomaranče, grapefruity, mandarínky, banány, kiwi, jablká, hrušky, hrozno i melóny vodové 

alebo cukrové) 

 

Podľa charakteru prevádzky môžu byť niektoré skupiny zlúčené (ryby, hydina, zverina) 

alebo aj vynechané (zmrzlina, ovocie). V niektorom prípade môžu byť však jedálne lístky 

rozšírené, napr : 

 pokrmy pre dve osoby 

 nízko energetické jedla( do 600kalorií, resp. 24000 joulov) 

 detské jedlá( aj polovičné porcie alebo jedlá, ktoré deti mimoriadne obľubujú) 

 jeden- dva druhy menu: turistické: polievka, hlavné jedlá, múčnik alebo káva) 

 gastronomické: predkrm, polievka, špeciality, múčnik alebo káva) 

 jedlá pripravované, resp. dokončované pred hosťom: príprava šalátu, s dresingom, 

flambovaná špecialita. 

 

Aj keď sme dosiahli zostavu takmer 20 skupín pre jedálne lístky, takáto zostava nie je ešte 

ukončená. Z praxe vieme, že takéto zloženie, dodržiavané takmer vo všetkých reštauráciách 

(najmä v tých, kde ťažisko podnikateľskej aktivity je v oblasti stravovacích služieb), nepôsobí 

na hosťa niekedy povzbudivo. Preto je na mieste snaha pripútať jeho pozornosť na určité 

miesto, čo mu má uľahčiť výber pokrmov, najmä pri zostave kompletných obedov alebo 

večerí. Tomu napomáha aj ponuka "špeciality dňa", ktorá sa pripravuje práve v tento deň. 

Všetky reštaurácie majú možnosť naplno využívať a propagovať svoje najkvalitnejšie 

pripravované jedlá ako "špeciality dňa". Netreba zabúdať na silu propagačného účinku, ktorý 

môžu dosiahnuť práve tým, že v osobitnej rubrike budú ponúkať jedlo príkladnej kvality. 

Nemusí to však byť vždy len jedlo mäsité. Treba siahnuť tiež po receptoch na prípravu 

zaujímavých  polomäsitých alebo aj bezmäsitých pokrmov. 

Takéto špeciality sú však výhradou len reštaurácií vyšších cenových skupín(1., 2.)ale 

môžu nájsť trvalé miesto aj na jedálnych lístkoch tzv. ľudových reštaurácií. Napr. v 

staničných reštauráciách, najmä na frekventovaných železničných staniciach alebo v blízkosti 

autobusových staníc, môže byť efektívne pripravovať a ponúkať práve "špecialitu dňa". 

V jednej rímskej reštaurácií v okrajovej štvrti mali na jednej strane "cestovný poriadok" 

špecialít podľa jednotlivých dní od pondelka do nedele: teda na každý deň inú špecialitu. 
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Majiteľ uspokojene konštatoval, že sem v určité dni prichádzali hostia práve  za svojou 

obľúbenou špecialitou 

Na zmenu alebo na nový výber "špeciality dňa" môže vplývať aj sezónnosť surovín, najmä 

na jar a v lete. Začiatok zeleninovej sezóny prináša čerstvé druhy mladej zeleniny, z ktorých 

chutne pripravené jedlá, po dlhom zimnom období, chudobnom najmä na vitamíny, môžu sa  

stať obľúbenou špecialitou 

Ovocná sezóna ponúka zasa možnosť ako dennú špecialitu napr. ovocné knedle. 

Aj keď na jedálnom lístku predstavuje špecialitu dňa iba jedno jedlo nesmie to znamenať , 

že iba toto jedlo je pripravené špeciálne a s osobitnou starostlivosťou. Kuchynský kolektív na 

čele s vedúcim kuchárom, resp. šéfkuchárom si iste uvedomujú, že aj ostatné jedlá musia mať 

vlastnosti špeciality. Dobré meno kuchyne a teda aj reštaurácie alebo iného pohostinského 

zariadenia, podávajúceho jedla- nezávisí teda len od kvality" špeciality dňa", ale 

predovšetkým od kvality všetkých pripravovaných jedál. 

"Jedlá na objednávku" znamenajú skutočne, že sa pripravujú až na objednávku hosťa 

(môžeme pri nich uviesť na jedálnom lístku, že ich príprava trvá 15 až 20 minút, aby si aj 

hosť uvedomil, že dostane čerstvo pripravované jedlo).To znamená, že v tejto rubrike sa 

uvádzajú všetky druhy jedál, ktoré sa pripravujú až na základe objednávky hosťa. Nie je však 

správne, ak niektoré jedlá, ktoré sa majú pripravovať na objednávku, sa zaraďujú medzi 

hotové jedlá (napr. čevapčiči ), sú to jedlá, ktoré ak sa nepodajú hned po dokončení, strácajú 

na kvalite. 

Nie je účelné preplniť jedálny lístok ďalšími skupinami alebo podskupinami, lebo 

potom by tie rozhodujúce skupiny stratili na svojom význame. 

Ešte sa zastavme u jednej zaujímavosti: často prichádzajú hostia, ktorí majú záujem 

objednať si len studené jedlo. Porcia predkrmu im však nestačí. K tomu môže dobre poslúžiť 

studený bufet, čo urýchľuje nielen obsluhu, ale má aj význam propagačný: na jedálnom lístku 

ho môžeme nazvať" studený bufet" alebo "bufet pre labužníkov". 

Treba veľmi dbať na to, aby všetky oznámenia neprekračovali mieru  únosnosti- najmä v 

ponuke a potom v jej realizácií v oblasti výroby. Nie je účelné násilie rozširovať a 

obohacovať jedálny lístok. Z konkrétnej praxe sú známe aj príklady, že vyprážaný rezeň sa 

uvádzal dvakrát,  jedenkrát ako 100g s varenými zemiakmi a druhýkrát ako 150g s opekanými 

zemiakmi. Táto ponuka nepôsobí dôveryhodne.  

Nakoniec je vhodné len to, čo zodpovedá kapacite, charakteru, veľkosti prevádzkarne a 

frekvencií návštevníkov, a  preto dávame na jedálny lístok toľko jedál, koľko môžeme 

akostne a včas pripraviť a samozrejme i vypredať. 
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Jedálne lístky sa musia zostavovať bez zbytočných chýb a opráv. Opravovať sa nesmú 

najmä ceny, pretože opravy môžu vyvolávať nedôveru spotrebiteľov. Názvy jedál musia byť 

na jedálnych lístkoch písané správnou slovenčinou a  bez používania skratiek, sko napr. brav 

pečené, kap., kned., ale správne: bravčové pečené alebo bravčová pečená krkovička, dusená 

kapusta, žemľové knedle. 

V niektorých reštauráciách, v ktorých prevažuje počet hotových jedál( pripravovaných 

často i pre formu závodného stravovania pracovníkom z okolitých podnikov a úradov), je 

závažným nedostatkom skoré prečiarkovanie vypredaných jedál. Takýto zúžený jedálny lístok 

nerobí dobrý dojem, ak sa dostane na stôl hosťa pri objednávaní večere. 

V súvislosti s prečiarkovaním vypredaných jedál možno pripomenúť význam zostavovania 

aj večerných  jedálnych lístkov alebo doplnkov k dennému jedálnemu lístku, čo umožňuje 

uvádzanie nových druhov jedál na večeru. Tento spôsob napomáha udržiavať vyššiu úroveň 

ponuky jedál vo večerných hodinách, kedy do reštaurácie prichádzajú hostia, ktorí majú čas 

nielen na výber, ale aj chuť na konzumáciu zaujímavých jedál. 

 

Poznámka: 

 namiesto špeciality dňa je možné ponúkať napr. špecialitu šéfkuchára, reštaurácie, 

regiónu alebo medzi- národnej kuchyne, 

 pri jedlách z mäsa je účelné uvádzať váhu mäsa v surovom stave (100, 150 

alebo200g) pre lepšiu orientáciu hosťa, čo môže očakávať na tanieri, 

 ak uvádzame pri niektorých jedlách "obloženie", tak ho zaradíme i medzi prílohy a 

uvedieme suroviny, z ktorých sa skladá napr. uhorka, paradajka, paprika, kapia, 

strúhaná mrkva,..., 

 pri pokrmoch na objednávku je účelné uviesť, že príprava jedla trvá 15 až 20 minút, 

aby hosť po objednávke jedla nebol zbytočne netrpezlivý.  

 

 

7. 2 Menu lístok 

 

Menu je pevná zostava pokrmov, doplnená vhodnými nápojmi. Podľa počtu chodov 

rozoznávame: jednoduché (tri chody) , zložité (štyri a viac chodov) a slávnostné menu (šesť a 

viac chodov). Za chod považujeme samostatne podávaný pokrm.  
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Kde môžeme vlastne menu uplatniť? Pre jeho uplatnenie sú najlepšie podmienky v 

reštauráciách s vyššou frekvenciou zahraničných hostí, ktorí sú na túto formu ponuky 

kompletného obeda alebo večere zvyknutí. 

 

Na jedálnom lístku pre spestrenie ponuky môžeme uplatniť: 

 

 turistické menu (polievka, hlavné jedlo, múčnik),  

 gastronomické menu (predkrm, polievka, špecialita, múčnik), 

 menu labužníka (studený predkrm, polievka, teplý predkrm, špeciality, múčnik 

alebo  zmrzlinový pohár). 

 

 Ďalej sa menu zostavuje pre stravovanie hromadných skupín , na svadobné hostiny, rôzne 

bankety a podobne. 

Jednoduché menu sa spravidla skladá z polievky, hlavného chodu a z múčnika. Výhodou 

menu je, že jeho konečná cena vyjadruje aj určitú zľavu oproti pleteniu za jedlá, ktoré si hosť 

vyberá sám pre zostavu vlastného menu. 

Zložité menu je samozrejmosťou v reprezentačných odbytových strediskách. Obsahuje 

spravidla studený predkrm, polievku, hlavný chod, syr alebo múčnik a kávu.  Za hlavný chod 

sa v tomto prípade považuje aj jedlo z ryby, napr. pstruh po mlynársky a podobne. 

 

 Slávnostné menu sa podáva pri významných udalostiach. Zostavuje sa obvykle pred 

hostinou, hostia majú byť s jeho zložením zoznámení pred servisom. Zostavovanie 

slávnostného menu nie je také ľahké, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Pri jeho zostavovaní 

treba vychádzať síce z požiadaviek a možností hostiteľa, ale treba rešpektovať i 

gastronomické požiadavky pri výbere a zaraďovaní jednotlivých druhov jedál do tohto menu. 

limitujúcim činiteľom môžu byť často finančné možnosti objednávateľa, ktoré treba poznať 

hneď pri preberaní objednávky. 

     Pri zostavách poradia jedál sa často " zostaviteľom " vytýka nerešpektovanie zásad 

správnej výživy, počet jednotlivých chodov je príliš obsiahly. Podľa zásad modernej 

pokrokovej gastronómie sa pri zostave menu dbá predovšetkým na to, aby pestrosť 

podávaných jedál bola nielen v súlade s medzinárodne uznávanými gastronomickými 

pravidlami, ale aby bola plne v súlade s požiadavkami správnej, teda aj zdravej výživy. Treba 

pritom sledovať a dosiahnuť, aby dávky, resp. veľkosť porcií podávaných jedál - chodov 
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zodpovedali v súčte predpokladanej a konzumovateľné možnej energetickej ( kalorickej, resp. 

joulovej ) hodnote jedál.  

Súčasne treba konštatovať a vychádzať z toho , že novodobá gastronómia nevychádza už 

tak z počtu a druhov jedál, ale skôr z hlavného jedla, na ktoré potom nadväzuje zostava menu, 

rešpektujúca všetky pravidlá správnej výživy i s ohľadom na dennú dobu, v ktorej sa menu 

podáva. 

 

7.2.1 Zásady pre zostavenie zložitých menu 

 

Ujasnili sme si hľadiská zostavovania, resp. náplne jednotlivých druhov menu i v 

porovnávaní s medzinárodnými poznatkami. Teraz môžeme pristúpiť k zásadám zostavovania 

zložitého menu. Najprv si stanovíme, ktoré chody budeme podávať a až potom menu 

konkretizujeme.   

 

Pri zostavovaní zložitých menu dodržujeme tieto hlavné zásady: 

 Menu má iba jeden hlavný chod, ktorý má byť vrcholom celej zostavy menu, ostatné 

chody sú iba vhodným doplnkom. 

 Hlavný chod delí menu spravidla na dve približne rovnaké časti, v prvej časti nepodávame 

sladké pokrmy a nápoje. 

 Hlavný chod je spravidla mäsitý, s dvoma prílohami, ryba sa pre svoju ľahkosť 

nepovažuje za hlavný chod. 

 Ak je požiadavka na dva hlavné chody, tak ich zaraďujeme za sebou s ohľadom na 

suroviny, spôsob úpravy, chuťové vlastnosti a sled nápojov. 

 

Na dosiahnutie pestrosti menu sa nemajú v ňom opakovať: 

1. rovnaké základné suroviny(napr. bravčové mäso, cestoviny, vajcia) 

2. rovnaký spôsob úpravy(napr. varenie, dusenie, pečenie, smaženie) 

3. rovnaké alebo podobné tvary a konzistencia pokrmov (závitky, halušky, knedličky, alebo 

šaláty, husté polievky, ragú, kaša) 

4. rovnaké prílohy(výnimku tvoria zemiaky, musia však byť rôzne upravené). 

 farby pokrmov, príloh i nápojov sa majú striedať a vhodne dopĺňať, pokrmy 

majú byť vkusne ozdobené 



 

100 

 

 menu pre poľovníkov, rybárov a podobne, musia obsahovať tiež bežné pokrmy 

pretože mnoho poľovníkov i rybárov nejedia jedlá pripravené z ich úlovkov 

 každý chod menu obsahuje len jeden druh pokrmu, výnimku možno urobiť pri 

zaraďovaní jedál pre chorých alebo pre deti 

 

Pre zaraďovanie jednotlivých druhov jedál do menu uvádzame pre orientáciu ich 

charakteristiku: 

 Studený pokrm je spravidla prvý chod všetkých zložitých menu. Podáva sa v množstve 60 

až 80g,  má byť pikantný a lákavo upravený, nemá hosťa nasýtiť. 

 Polievka je dnes tradičným chodom. Zaraďujú sa menej výdatné polievky(nie silné 

vývary) V letnom období môžeme zaradiť tiež studené a ovocné polievky. 

 Teplý predkrm je vhodný  pri menšom počte osôb. Môžeme zaradiť napr. zapekané toasty, 

varená zelenina( špargľa, karfiol, mango, čierny koreň, rôzne druhy ragú, huby a malé 

porcie omeliet ). 

 Jedlo z ryby môže byť súčasťou každého menu napr. pstruh. 

 Hlavný chod je vrcholom menu. Môžu prevládať jedlá z chutného mäsa (bieleho ) a ľahko 

stráviteľné prílohy ( i zelenina ). 

 Zákusok zaraďujeme i vo forme domácich múčnikov (napr.  jablčný alebo tvarohový 

závin) majú to byť výrobky s nižšou energetickou hodnotou, napr. aj s použitím ovocia. 

 Zmrzlina sa zaraďuje väčšinou vo forme zmrzlinových pohárov, alebo aj ako "omeleta s 

prekvapením" - zapečená zmrzlina. Väčšina zahraničných hostí uvíta zmrzlinu alebo 

mrazený krém po celý rok, teda v ktorejkoľvek ročnej dobe. 

 

7.2.2 Slávnostné menu 

 

Menu pre slávnostnú príležitosť má mať aspoň šesť chodov. Zostavujeme ho tak, aby 

výber pokrmov i nápojov vyhovoval pre zmiešanú spoločnosť. Pritom však dbáme aj na 

biologickú výživovú hodnotu tohto menu. Vzhľadom na počet chodov je správne, ak budeme 

obmedzovať výdatnosť, aby však jedlá v stanovenom poradí boli aj výživovo vyvážené. 

Medzi nápoje môžeme zaradiť po dohode s objednávateľom aj šumivé víno, pivo však 

uvádzame len na požiadanie hostiteľa. 
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V tomto menu doplňujeme hlavný chod napr. zo sviečkovice jedlom z ryby, výraznou 

polievkou a na začiatok i s ľahkým predkrmom, na záver sa môže hodiť upravený syr, múčnik 

alebo aj ovocný šalát. 

 

7.2.3 Úloha pre žiakov  

 

1. Zostavte slávnostné menu podľa vlastného výberu príležitosti. 

2. Dodržiavajte pri zostavovaní všetky zásady   

3. Dbajte o estetickú stránku menu lístka 

4. Prezentujte svoj menu lístok spolužiakom. 
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