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Naše kurzy sú akreditované akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky:
Skladové hospodárstvo
Podvojné účtovníctvo

60 hodín
155 hodín

Jednoduché účtovníctvo

60 hodín

Personalistika a mzdové účtovníctvo

60 hodín

Daňová sústava a vybrané dane

40 hodín

Vzdelávacie možnosti v oblasti gastronómie realizované s podporou Európskeho sociálneho fondu pre regionálny rozvoj v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje:
Technika obsluhy
Technológia prípravy pokrmov
Náuka o nápojoch a spôsobe ich servírovania (Sommelier, Barista)

Ďalšie vzdelávacie možnosti:
Jazykový kurz (Anglický jazyk) pre začiatočníkov, pre pokročilých
Počítačový kurz

Pre viac informácií nás kontaktujte na jednom z našich kontaktov.
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Začali sme premýšľať...potom ešte raz...aj po tretie sme premýšľali...a pustili sme sa do toho! Aj Teba stále viac zaujímajú jedlá a nápoje? Ich príprava. Varenie. Miešanie. Podľa mňa je dobré objaviť nové
veci v nekonečnom svete gastronómie. Jedenie a pitie sú základné potreby bytia. Ale čo, s kým a ako, o
tom rozhodujeme my. Veľakrát sme počuli: Ponáhľame sa, na nič nemáme čas…Kdeže! Na to máme čas,
na čo my chceme mať. Nie je to tak?
Prišlo mi na um niečo, teraz, počas písania. Pamätám si, keď sme so starým otcom a starou mamou
jedli pečené zemiaky. So soľou. Boli sme spolu! Jedli sme! Piekli sme v šparhelte. Aké to bolo chutné! Víria mi myšlienky v hlave. Chcel by som napísať, prečo by ste mali prísť do GASTROŠKOLY! Príde mi
na um hlavne sila komunity. Poď k nám na pár hodín! Cíť sa dobre! Var v kuchyni reštaurácie!
Stráv niekoľko hodín v dobrej spoločnosti, nauč sa nové veci, maj nové nápady! Že je to možné aj
na youtube? Alebo na facebooku? Kde na konci tečie syr...? Je mi do smiechu! Pravda, aj tam je možné
vidieť niečo. To je naozaj tak! Ale môžeš sa aj spýtať? Je tam osobný vzťah, spätná väzba? Nie je!
V Gastroškole máš možnosť učiť sa od šéfa, kuchára, nadšenej pani domácej, vinára, barmana. More
možností Ťa čaká!
Ako to funguje? Na webovej stránke www.europecenter.eu si vyberieš kurz, ktorý je Ti najsympatickejší.
Klikneš na prihlásenie a doplníš svoje osobné údaje, aby sme Ti mohli zavolať a dohodnúť sa na ďalších
podrobnostiach. Keby si chcel faktúru na firmu, doplň údaje podnikania.
Tvoju prihlášku berieme ako konečnú, záväznú vtedy, keď si zaplatil cenu kurzu osobne v hotovosti,
môžeš sumu preukázať na účet alebo môžeš uplatniť svoju darčekovú poukážku.
Keď príde dátum toho dňa, ktorý si vybral, navrhujem, aby si prišiel asi štvrť hodiny pred začiatkom
kurzu do reštaurácie. Ver nám, privítame Ťa srdečne! Prines so sebou iba dobrú náladu! V závislosti od
Teba, od Tvojho vyučujúceho, od typu vybraného kurzu Ťa ponúkneme kávou, vínom. Pre deti máme aj
detské koktaily. Vezmeš si svoju zásteru a začínaš „učiť sa“! Piecť, variť, ochutnať, urobiť nápoj, miešať
alebo sa len popozerať. Prirodzene dostaneš od nás všetky materiály. Pracuješ spolu s Tvojím
„vyučujúcim“, môžeš mať vlastnú pracovnú dosku, ale keď to bude potrebné, jedlá budú dokončené
v kuchyni reštaurácie. A čo nápoje? Vždy si sa chcel vyskúšať na druhej strane baru? Poď dnu!
V Gastroškole bude Tvoj bar, bude Tvoja kuchyňa...
Je pre nás dôležitá spoločenská sila kurzu. Prisadnime si spolu k stolu a spoločne vychutnajme to, čo sme spoločne urobili! Keď ostane niečo z pripravených dobrôt, zabaľ ich a zanes ich domov!
Daj to ochutnať Tvojej rodine. Dostaneš od nás všetko, všetky materiály potrebné počas kurzu, krabicu na
jedlo s taškou, zásteru s logom Gastroškoly, zápisník, písacie potreby.
Len toľko? Nie! Ale naozaj potrebné veci nevieme opísať. Ich hodnotu nevieme merať peniazmi, ale to
zoberieš so sebou, ba aj nové vedomosti, nové známosti, poznatky, skúsenosti, dobrú náladu.
Môžem prísť len sám? – Kdeže! Priveď aj svojich priateľov! Alebo! Pozri sa! Príď k nám so svojou
dcérou alebo so svojím synom! Alebo nech varí spolu rodina?! Určite! Vyhľadaj pre Teba najmilší program! Určite to neoľutuješ!
Tu skoro vždy nájdeš niekoho z tímu:
Europe Center – Európa Rest & Bar
Mierová ulica 5523/2A, Dunajská Streda
031 552 42 49
0915 58 77 59
www.europecenter.eu
info@europecenter.eu
www.facebook.com/europa.restbar.center
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