
Kurz - Etiketa manažéra veliteľa. 

Vychádzajúc z myšlienky J. A. Komenského:  „Chvályhodní sú ľudia, ktorí  pri vzdelávaní 

neľutujú žiaden čas ani námahu“ pripravila Katedra spoločenských vied a jazykov 

v spolupráci s Katedrou logistického zabezpečenia krátkodobý odborný kurz v období od 11. 

2 - 14. 2. 2019 pre 19 záujemcov z Centra výcviku Lešť. 

Program kurzu bol zameraný na základy etikety, základy stolovania, imidž muža a imidž ženy 

ako aj na etiketu písomnej korešpondencie. Súčasťou  obsahu kurzu  boli aj  aktuálne 

spoločenské podujatia vo svete a v Európe a vhodné  spoločenské oblečenia v rámci 

spoločenského správania ľudí vo všeobecnosti. Okrem aktuálnych vstupov zainteresovaných 

lektorov boli  do kurzu zaradené aj interaktívne videá znalca a experta v etikete Ladislava 

Špačka v rámci jeho známej „Veľkej  knihy etikety“. 

V rámci praktických ukážok prezentovaných okruhov v etikete nás v tretí deň s najnovšími 

poznatkami z oblasti  gastronomických a hotelierskych služieb ako aj  etiky obsluhy 

oboznámili odborníci na slovo vzatí z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. 

Mgr. Ružena Baranová, učiteľka odborných predmetov, s nadšením a oduševnením jej 

vlastným, nás vtiahla do problematiky  slávnostných tabúľ a oboznámila nás s pragmatickými 

princípmi v oblasti  slávnostného stolovania. Bc. Jana Fronková, hlavná majsterka odborného 

výcviku, s neskutočnou kreativitou a fantáziou priblížila účastníkom v kurze nové trendy 

v kuchyni so zameraním na zdravý životný štýl. V závere mohli účastníci spoznať aj 

vybavenie odborných učební a v priestoroch „Klubu mladých somelierov Liptova“ nás 

emotívne a profesionálne chlebom a soľou privítala PhDr. Anna Žiklová, učiteľka odborných 

predmetov  a postupne nás  vtiahla do tajov somelierstva v súčasnom porfólii služieb tejto 

jedinečnej strednej školy. Záver návštevy nám spríjemnili aj študenti hotelovej akadémie 

pozvaním na oslavy fašiang a zaspievali nám v ľudových krojoch známu pieseň Fašiangy – 

Turice. 

Celé toto podujatie nám pomohla  odborne  a režijne stvárniť a  pripraviť PhDr. Iveta 

Grešová, ktorá s našou AOS gen. M. R. Štefánika  dlhoročne spolupracuje.  Naše 

poďakovanie patrí aj p. riaditeľke Ing. Kataríne Uličnej, ktorá nám vyšla v ústrety 

a účastníkov kurzu aj osobne  pozdravila.  Možno táto problematika by bola zaujímavá aj pre 

ostatné kolegyne a kolegov – vysokoškolských učiteľov ako aj  ostatných záujemcov, 

profesionálnych vojakov vrátane manažmentu AOS. 

Zaujímavým vkladom našej AOS bola aj výmena skúsenosti medzi našim úsekom stravovania 

a ich výcvikovým centrom na Lešti. Takže toto aktivitou sme naplnili heslo, že aj vo 

vzdelávaní dospelých existujú možnosti (ak sa chce) aktívnej spolupráce VŠ a SŠ ako aj 

s oddeleniami v praxi. Spätná väzba z kurzu hovorí o 98 % spokojnosti, čo je výsledkom 

profesionálneho a efektívneho vzdelávania. 

                                                                      Garanti kurzu: doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. 

doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. 
 


