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Szlovák Oktatásügyi minisztérium akkreditációs bizottsága alapján akkreditált képzéseink: 

Raktárgazdálkodás (Skladové hospodárstvo)        60 óra 

Kettős számvitel (Podvojné účtovníctvo)       155 óra 

Egysoros számvitel (Jednoduché účtovníctvo)        60 óra 

Bérszámítás, bérszámvitel (Personalistika a mzdové účtovníctvo)     60 óra 

Adórendszer, adók (Daňová sústava a vybrané dane)       40 óra 

 

 

 

 

 

Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Humán erőforrás operatív program keretében 

megvalósuló sikeres pályázat képzési lehetőségei a gasztronómiában: 

A felszolgálás technikája 

Az ételek készítésének technikája 

Az Italok—készítésük, felszolgálásuk, az ismeretek bővítése (Sommelier, Barista) 

 

 

További képzési lehetőségek: 

Angol nyelvtanfolyam kezdőknek, haladóknak 

Informatikai tanfolyam 

 

Bővebb információért keressen elérhetőségeink valamelyikén. 
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GASZTROSULI? 

Gondoltunk egyet. Aztán még egyet... meg hármat... És belevágtunk! Téged is egyre jobban érdekel-

nek az ételek, italok? Készítésük. Főzésük. Keverésük. Szerintem is jó új dolgokat felfedezni a gasztronómia 

végtelen világában. Az evés, az ivás létszükséglet. De hogy mit, kivel és hogyan, azt mi döntjük el. Sokszor 

hallottuk: Rohanunk, semmire sincs idő… Francokat! Arra van, amire mi szeretnénk, hogy legyen. Nem így 

van? 

Eszembe jutott valami, így az írás közben. Emlékszem, amikor nagypapámmal és nagyanyámmal ettük 

a sült krumplit. Sóval. Együtt voltunk! Ettünk! „Sparheltben” sütöttük. Milyen finom volt! Kavarognak a fejemben 

a gondolatok. Azt szeretném leírni, miért jöjjetek a GASZTROSULIba. Főleg a közösségi ereje jut az 

eszembe. Gyere el pár órára! Érezd jól magad! Főzz egy étterem konyhájában! Tölts el jó társaságban 

pár órát, és tanulj új dolgokat, less el ötleteket! Hogy ez lehetséges a „jútúbon“ is? Meg a „facen” is? Ahol a 

végén folyik a sajt…? Na ne nevettess! Igaz, látni ott is valamit. Így van! De vissza is tudsz kérdezni? Van sze-

mélyes kapcsolat? Nincs! A Gasztrosuliban lehetőséged van tanulni séftől, szakácstól, lelkes háziasszonytól, 

borásztól, bárostól. Tengernyi lehetőség! 

Hogyan működik? A www.europecenter.eu oldalon kiválasztod a számodra kedves tanfolyamot. A jelentke-

zésre kattintva kitöltöd személyes adataidat, hogy tudjunk elérni, hívni és további részleteket megbeszélni. 

Amennyiben céges számlát szeretnél, töltsd ki a vállalkozás adatait! 

Jelentkezésed akkor tudjuk véglegesnek venni, amennyiben befizetted a tanfolyam díját személyesen 

készpénzben, bankszámlára utalva, vagy beválthatod az ajándékutalványodat is. 

Ha elérkezett a választott dátum, időpont, a várvavárt nap, javasolom, hogy a tanfolyam kezdete előtt  

negyed órával jelenj meg az étteremben! Hidd el, szívélyesen fogadunk! Csak magadat hozd és a jókedvet! 

Tőled, oktatóidtól, a tanfolyam típusától függően kávéval, borral kínálunk. Persze, persze, gyerkőcöknek gye-

rekkoktél is van! Felveszed a kötényed, és irány „tanulni”! Sütni, főzni, kóstolni, italt készíteni, keverni vagy 

csak leskelődni . Természetesen minden alapanyagot megkapsz. Közösen dolgozol az „oktatóddal“, van akár 

külön munkaasztalod, de ha kell, az ételek befejezése az étterem konyhájában történik. És az italok? Mindig ki 

akartad Magad próbálni a bár másik felén? Gyere be! A Gasztrosuliban Tiéd a bár, a konyha… 

Fontos számunkra a tanfolyam közösségi ereje. Üljünk együtt asztalhoz, és közösen fogyasszuk 

el, amit készítettünk! Ha maradt valami az elkészített finomságokból, csomagold el és vidd haza! Kóstoltasd 

meg a családdal. Megkapsz mindent: minden alapanyagot, amire szükséged van a tanfolyam alatt, ételdobozt 

táskával, kötényt a Gasztrosuli logójával, jegyzetfüzetet, írószert. 

Csak ennyi? Nem! De az igazán fontos dolgokat nem tudjuk leírni. Az értékét nem tudjuk pénzben mérni, de 

ezt is viszed magaddal, sőt új ismereteket, új ismeretséget, tudást, tapasztalatot, jókedvet. 

Magam jöhetek csak? Dehogy! Hozd a haverokat is! Vagy! Figyi! Gyere a lányoddal vagy a fiaddal! 

Vagy főzzön a család közösen? Naná! Keresd a számodra kedves programot! Nem fogod megbánni!  

 

Itt szinte mindig megtalálsz valakit a csapatból: 
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031 552 42 49 

0915 58 77 59 

www.europecenter.eu 
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www.facebook.com/europa.restbar.center 
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