
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Iskolánk nappali tagozatán diákjaink részére az oktatás 

tandíjmentes! 

 T Á J É K O Z T A T Ó 

    20 16/2017 
 

 

 

 

 

 

Súkromná stredná odborná škola 

s vyučovacím jazykom maďarským  

 

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 

 
Az iskola címe:        Neratovické nám.1916/16 – Neratovicei tér 1916/16 

                   929 01 Dunajská Streda 

 

Az iskola kódja:  623008 

Tel.:   031/550 98 38 

Tel./Fax:  031/552 03 59 

e-mail:   skolads@skolads.sk, adrianna@skolads.sk, 

                                    vizkeleti@skolads.sk 

Weboldal:  www.skolads.sk 

Igazgató:   Mgr. Vida Aranka (0915/753 467) 

Igazgatóhelyettesek: Ing. Kubačka Adrianna (0907/711 605) 

   PaedDr. Vízkeleti László, PhD. (0905/649 811) 
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3-éves szakmák: A tanulmány végén a diákok szakmunkás-

bizonyítványt kapnak! 

 2964 H  cukrász (cukrár) 

 6456 H      fodrász (kaderník) 

 2487 H 01  autószerelő (autoopravár) – műszerész 

(mechanik) 

 2487 H 02  autószerelő (autoopravár) –  

   villamos műszerész (elektrikár) 

 6445 H  szakács (kuchár) 

 6444 H pincér, felszolgálónő (čašník, servírka) 

 

4-éves szakmák: A tanulmány végén a diákok szakmunkás-

bizonyítványt kapnak! 

 2977 H  cukrász  szakács (cukrár kuchár)  

 

4-éves (érettségivel végződő) tanulmányi szak: A  diákok a 

tanulmány végén az érettségi bizonyítvány mellett szakmunkás-

bizonyítványt is kapnak! 

 6355 M idegenforgalmi szolgáltatások (služby v 

cestovnom ruchu) 

 6405 M idegenforgalmi marketing ügyintéző 

(pracovník marketingu – cestovný ruch) 

 

5-éves (érettségivel végződő) tanulmányi szak: A  diákok a 

tanulmány végén az érettségi bizonyítvány mellett szakmunkás-

bizonyítványt is kapnak! 

 6323 K  vendéglátóipar és idegenforgalom   

  (hotelová akadémia) 

 

  

A szakmunkáslevéllel rendelkező diákok részére, az alábbi 

tanulmányi szakok  oktatását indítjuk: 

2-éves felépítményi tanulmányi szakok (érettségivel végződő)  

6403 L vállalkozás a szakmák és a szolgáltatások területén                 

 (podnikanie v remeslách a službách) 

6421 L  közétkeztetés (spoločné stravovanie) 

6426 L  hajkozmetika (vlasová kozmetika) 

2414 L 01  gépészet (strojárstvo) 

 

2-éves nappali, érettségi utáni  szakosító tanulmányi szak:       

A tanulmány végén a diákok érettségi bizonyítványt kapnak! 

6314 N idegenforgalom (cestovný ruch) 

 

A  bizonyítvánnyal rendelkező diákok részére, az alábbi 

felsőfokú szakképzést indítjuk: 

3-éves felsőfokú szakképzések: 

 6335 Q      nemzetközi vállalkozás (medzinárodné podnikanie) 

 6318 Q      szállodák és utazási irodák menedzsmentje 

                (manažment hotelov a cestovných kancelárií) 

A tanulmány végén az abszolvens jogosult a DiS. (diplomás 

specialista) titulus használatára! 

 

                                    


