
Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Ul. Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta 

 

 

60-ročná tradícia 

 

Študijný odbor:   6323K hotelová akadémia  (5-ročné štúdium) 

Získaš: maturitné vysvedčenie a výučný list 

Učebné odbory:   2977H cukrár kuchár  (4-ročné štúdium) 

     6444H čašník, servírka (3-ročné štúdium) 

     6445H kuchár   (3-ročné štúdium) 

     6456H kaderník  (3-ročné štúdium) 

Získaš: výučný list 

Nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov:  

6421L spoločné stravovanie (2-ročné štúdium) 

     6426L vlasová kozmetika (2-ročné štúdium) 

Získaš: maturitné vysvedčenie 

Duálne vzdelávanie 2021/2022 

 naša škola pre teba zabezpečí pracoviská v študijnom odbore hotelová akadémia 

a v učebných odboroch čašník, servírka a kuchár 

 

 

 

 

 



Čo je duálne vzdelávanie? 

 teoretické vyučovanie – v škole 

 praktické vyučovanie – u zamestnávateľa, s ktorým má žiak (zákonný zástupca) 

podpísanú učebnú zmluvu 

Aké sú jeho výhody?  

 spolupráca školy so súkromnými firmami 

 zamestnávateľ prispieva na stravné, pracovné oblečenie, podnikové štipendium 

 župné štipendium pre žiakov prvého ročníka – 50€ 
 cestovanie zadarmo autobusmi trnavskej župy – BUSKARTA 

 možnosť získania pracovnej zmluvy po skončení štúdia 

 plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce 

 výhody pre žiakov duálneho vzdelávania zo strany Trnavského samosprávneho kraja 

môžeš nájsť tu: https://www.trnava-vuc.sk/12218-sk/dualne-vzdelavanie/ 

 alebo na www.sosoasga.edupage.org 

Kde môžeš vykonávať odbornú prax? 

 Reštaurácia Romantik Dolná Streda 

 Kaviareň Esterházy Galanta 

 Pizzeria AB Sereď 

 Reštaurácia Pepper Šaľa 

 Reštaurácia DIOFA Vozokany 

 Hotel Tevel Sládkovičovo 

Ako na to? 

 Pred prijímacím konaním navštíviš so svojím zákonným zástupcom vybraný súkromný 

podnik, kde dostane potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave, 

 potvrdenie pripojíš k prihláške na našu školu, prípadne ho doručíš poštou, 

v prijímacom konaní získaš body navyše za záujem o štúdium v duálnom vzdelávaní, 

 zákonný zástupca uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorá ťa k ničomu v 

budúcnosti nezaväzuje. 

 

 

 

Kontakty:  031/780 2346 

sosga@sosga.sk 

  www.sosoasga.edupage.org  

Neváhaj a staň sa aj ty absolventom SOŠ obchodu a služieb v Galante! 

https://www.trnava-vuc.sk/12218-sk/dualne-vzdelavanie/

