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ZOZNAM  SKRATIEK  PREDMETOV  V ABECEDNOM  PORADÍ 

 

A 
          administratíva a korešpondencia  ADK 

administratíva podnikateľa     ADP 

administratívne cvičenia     ADC 

analýza umeleckého diela     AUD 

anglický jazyk (prvý cudzí jazyk)    ANJ 

anglický jazyk (prvý cudzí jazyk, 1. skupina)  ANJ1 

anglický jazyk (prvý cudzí jazyk, 2. skupina)  ANJ2 

anglický jazyk (druhý cudzí jazyk)   AND 

anglický jazyk (druhý cudzí jazyk, 1. skupina)  AND1 

anglický jazyk (druhý cudzí jazyk, 2. skupina)  AND2 

anglický jazyk v agropodnikaní    AJA 

anglický jazyk v cestovnom ruchu    ACR 

anglický jazyk v ekonomike     AEK 

anglický jazyk v hotelierstve a gastronómii  AHG (len HA) 

angličtina v gastronómii AGA (len HA, štud. čs, kuch) 

angličtina v hotelierstve AHO (len HA) 

angličtina v kozmetických službách                          AKS (len KOZ, KaV) 

angličtina v marketingu     AMK (len pracovník marketingu) 

animácia        ANI 

animácia v hoteli      ANH 

animačné služby      ANS 

aplikovaná chémia      ACH 

aplikovaná informatika API 

aplikovaná informatika a projektovanie AIP 

aplikovaná matematika APM  

aplikované účtovníctvo                                            APU   

aranžovanie a propagácia                          AAP 

aranžovanie  ARN 

 

B 
biológia                                                                     BIO 

biológia a ekológia BAE 

 

C 
cestovný ruch        CER 

cukrárska technológia      CUT 

cukrárske suroviny      CUS 

cvičenia v cvičnej firme     CCF 

cvičenia z administratívy a korešpondencie  ADKcv 
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cvičenia z aplikovanej matematiky    CAM 

cvičenia z bankovníctva a poisťovníctva   CBO 

cvičenia z manažérskych zručností CMZ 

cvičenia z marketingu                                     CMK 

cvičenia z modelovania     CZM 

cvičenia z techniky špeciálnej obsluhy         TSOcv 

cvičenia z účtovníctva                                        UCTcv 

cvičenia z techniky špeciálnej obsluhy TSOcv 

cvičenia zo špeciálnej prípravy jedál SPJcv 

cvičenia zo špeciálnej prípravy jedál a jedál SJMcv 

 medzinárodnej kuchyne 

cvičná firma CVF 

 

D 
daňová sústava       DAS 

dejepis        DEJ 

dejiny kultúry       DEK 

dejiny výtvarnej kultúry     DVK 

dermatológia       DER 

dane v praxi       DVP 

 

 

E 
ekológia        EKL 

ekonomika       EKO 

ekonomické cvičenia      EKC 

ekonomika a riadenie prevádzky    ERP 

ekonomika podniku cestovného ruchu   ECR 

estetická a výtvarná výchova    EVV   

estetická výchova      ESV 

etická výchova       ETI 

ekonomický seminár      EKS 

 

F 
figurálne kreslenie      FIK 

francúzsky jazyk (prvý cudzí jazyk)   FRJ 

francúzsky jazyk (druhý cudzí jazyk)   FRD 

francúzština v gastronómii FGA (len HA) 

francúzština v hotelierstve FHO (len HA) 

francúzsky jazyk v hotelierstve a gastronómii  FHG (len HA) 
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G 
gastronómia medzinárodnej kuchyne   GMK 

geografia cestovného ruchu     GCR 

 

 

H 
hospodárska geografia     HOG 

hospodárske výpočty      HOV 

hospodárske výpočty a štatistika    HVS 

hotelové služby      HOS 

hygiena a prevencia      HYP 

hygiena potravín      HYG 

 

 

 

CH 
chémia        CHE 

chov hospodárskych zvierat     CHZ 

chov oviec       CHO 

chov koní       CHK 

chov kožušinových zvierat     CKZ 

chov malých zvierat      CHM 

 

 

I 
informatika INF 

informačná sústava v účtovníctve ISU 

 

J  
jazyková odborná príprava     JOP 

 

 

K 
kongresové služby      KOS 

kongresové, welnessové a animačné služby        KWA 

kongresové a wellnessové služby    KWS 

konštrukcie odevov      KOO 

konverzácia v anglickom jazyku    KAJ 

konverzácia v nemeckom jazyku    KNJ 

 

 

L 
laboratórna kontrola      LAK 
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M 
manažment financií      MAF 

manažment osobných financií    MOF 

manažment spoločného stravovania   MSS 

manažment       MAN 

manikúra, pedikúra      MPE 

marketing MAR 

marketing a podnikanie     MAP 

marketing v obchode MVO 

marketingová komunikácia a propagácia      MKP 

matematika       MAT 

materiály       MTL 

motorové vozidlá       MOV 

modelársky dizajn      MOD 

modelovanie odevov      MOO 

 

 

N 
náboženská výchova      NAB 

náuka o materiáli      NAM 

návrhová tvorba       NTV 

nemecký jazyk v cestovnom ruchu   NCR 

nemecký jazyk v ekonomike    NEK 

nemecký jazyk v hotelierstve a gastronómii  NHG (len HA) 

nemčina v gastronómii NGA (len HA, štud. čs, kuch)  

nemčina v hotelierstve     NHO (len HA) 

nemčina v kozmetických službách    NKS (len KOZ a KaV) 

nemčina v marketingu     NMK (len pracovník marketingu) 

nemecký jazyk (prvý cudzí jazyk)    NEJ 

nemecký jazyk (prvý cudzí jazyk, 1. skupina)  NEJ1 

nemecký jazyk (prvý cudzí jazyk, 2. skupina)  NEJ2 

nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk)   NED 

nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk, 1. skupina)  NED1 

nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk, 2. skupina)  NED2 

 

O 
občianska náuka      OBN 

obchodná administratíva OBA 

obchodná prevádzka      OBP 

ochrana rastlín       OCR 

odborná konverzácia v anglickom jazyku  OKA (len KOZ, KaV) 

odborná konverzácia v nemeckom jazyku  OKN (len KOZ, KaV) 
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odborná konverzácia v gastronómii (ANJ)  OKGA 

odborná konverzácia v gastronómii (FRJ)  OKGF 

odborná konverzácia v gastronómii (NEJ)  OKGN 

odborná konverzácia v hotelierstve (ANJ)  OKHA 

odborná konverzácia v hotelierstve (NEJ)  OKHN 

odborná konverzácia v hotelierstve a gastronómii (ANJ) KHGA 

odborná konverzácia v hotelierstve a gastronómii (NEJ) KHGN 

 

odborná prax       OPX 

odborné kreslenie a modelovanie    ODM 

odborné kreslenie      ODK 

odborný výcvik                                               ODV 

odevná tvorba       OTV 

odevná výroba       OVV 

odevné trendy       OTR 

organizácia odevnej výroby     OOV 

ovocinárstvo       OVO 

ovocinárstvo a zeleninárstvo    OAZ 

 

 

P 
personalistika       PRS 

pestovanie rastlín      PER 

podnikanie a marketing     PAM 

podnikanie v agroturistike     POA 

podnikanie v cestovnom ruchu    PCR 

podnikanie v gastronómii, hotelierstve a cestovnom ruchu     PGH 

podnikanie v hotelierstve a gastronómii   PHG 

podniková ekonomika     POE 

potravinárska chémia a výživa    PCV 

potraviny a výživa      PAV 

praktické cvičenia z technológie prípravy pokrmov TPPpc 

praktické chovateľské cvičenia (blok v PCO)  PCC 

praktické cvičenia (cukrár)     PRC 

praktické cvičenia z hygieny  

                       a prevencie potravín (blok v PCO)   PHP  

praktické cvičenia z laboratórnej kontroly(blok v PCO) PLK 

praktické cvičenia z veterinárstva (blok v PCO)   PZV 

praktické cvičenia zo spracovania  

        poľnohospodárskych produktov (blok v PCO) PPP   

praktické pestovateľské cvičenia (blok v PCO)   PPC 

praktický marketing      PMA 

právna náuka       PRN  

právo a svet práce      PSP 
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právo        PRA 

prax        PRX 

prázdninová prax      PPX 

prázdninový odborný výcvik    POV 

produkcia potravín      PRP 

propagácia       PPG 

psychológia práce a trhu                                  PPT 

psychológia       PSY 

 

 

R 
regionálna gastronómia     REG 

regionálny cestovný ruch     RCR  

 

 

S 
seminár z makroekonómie     SEM 

slovenský jazyk a literatúra     SJL 

sociálna a masmediálna komunikácia   SMK 

sociálna komunikácia      SOK 

spoločenská komunikácia     SPK 

spoločenský a diplomatický protokol SDP 

spotrebiteľská výchova SPV 

spracovanie poľnohospodárskych produktov SPP 

sprievodcovské služby SSL 

súvislý odborný výcvik SOV 

svet práce       SVP 

 

 

Š 
Špeciálna gastronómia     SGA 

Špeciálna gastronómia – praktické cvičenia  SGApc 

Špeciálna ochrana rastlín     SOR 

špeciálna príprava jedál a špeciality medzinárodnej kuchyne    SJM 

špeciálne cukrárske techniky a tvorivosť   SCT 

štatistika        STA 

 

 

T 
technika obsluhy      TEO 

technika prevádzky      TEP 

technológia služieb cestovného ruchu   TCR 

technika služieb cestovného ruchu    TSC 
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technika špeciálnej obsluhy     TSO 

technológia cestovného ruchu    TCR 

technológia prípravy pokrmov     TPP 

technológia prípravy špeciálnych pokrmov  TPS 

technológia       TEC 

telesná a športová výchova                              TSV 

telesná výchova      TEV 

tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru  TNT 

tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru TPT 

tovaroznalectvo TOV 

tvorba prezentácií TVP 

 

 

U, Ú 
umenie, kultúra a tradície     UKT 

účtovníctvo UCT 

umelecká kompozícia      UMK 

úvod do makroekonómie     UMA 

úvod do sveta práce      USP 

úžitkové výtvarníctvo      UZV 

 

     V 
včelárstvo       VCE 

veterinárstvo       VET 

vizáž a líčenie       VAL 

vizáž a líčenie pre špeciálne príležitosti   VLP 

vlasová kozmetika      VLK 

výtvarná príprava      VYP 

výchova k zdraviu       VKZ 

výživa a kŕmenie       VYK 

 

 

Z 
základy aranžovania      ZAA 

základy mikrobiológie     ZAM 

základy ochrany rastlín     ZOR 

základy pestovania liečivých rastlín   ZPL 

základy podnikania                                          ZAP 

základy tovaroznalectva ZTV 

základy záhradníctva ZAZ 

zdravoveda       ZDR 

základy cestovného ruchu     ZCR 


