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na stáž 

 





Cesta do 
Malagy  

• Skoro ráno sme sa všetci rozlúčili s 
našimi blízkymi a nastúpili na 
autobus, ktorým sme na letisko 
cestovali asi 3 hodinky. Po 
bezpečnostnej kontrole na letisku 
sme nastúpili do nášho lietadla. 
Výhľad z lietadla bol na 
nezaplatenie. Po pristáti v Malage 
nás zaviezli na naše ubytovanie.





 



Ubytovani
e v 

Malage 





 



Práca v 
baroch a 

reštauráciác
h  

• Kuchyňa - náplň práce: 
šúpanie zemiakov a následné 
krájanie na hranolky, čistenie 
kreviet, krájanie kalamárov, 
udržovanie čistoty v kuchyni

 
 







• Vinoteca Los Patios de Beatas 

• náplň práce: práca v kuchyni 
bola najviac zameraná na prácu 
s morskými plodmi a rybami 
(čistenie rýb, kreviet, chobotníc) 
ale aj čistenie zemiakov a 
krájanie ich na hranolky ktoré 
sa podávajú ako príloha, práca 
s mäsom, príprava ruského 
šalátu a mnoho iného. 

• Náplň práce v obsluhe: 
dokladanie pečiva k nápojom, 
obsluha zákazníkov, 
debarasovanie, nalievanie vína 

 
 











 



Pepa y Pepe 



Naše 
výlety 





 



Tarifa 

• Plavba loďou po Atlantickom oceáne 

• Možnosť pozorovania delfínov a veľrýb z lode 
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Kajaky  
• bezpečnostná inštruktáž 
• oboznámenie sa s kajakmi  
• ponuka potápania 

 

 



Caminito Del Rey 

• Takzvaná cesta kráľa 
• najnebezpečnejší chodník na svete  
• po rozsiahlych úpravách bol chodník sprístupnený 

turistom 
• dĺžka 4,5km  
• po celú dobu sme museli mať na hlavách ochranné 

helmy, ktoré mali zabrániť úrazu 
 

 
 





 



Kurzy/Certifikáty 

• Kurz SUSHI absolvovaný v 
Španielsku 

• Naučili sme sa ako správne 
uvariť ryžu, pripraviť suroviny, 
nakrájať avokádo a ryby. 
Pripraviť si morskú riasu (norí) a 
vo finále to všetko poskladať a 
zrolovať aby vzniklo vynikajúce 
a dobre vyzerajúce súši. 

• Z tohto kurzu sme obdržali 
certifikáty.  

 
 







 



• Kurz prípravy paelly  

• Na tomto kurze sme sa naučili 
pripravovať a uvariť toto typické 
španielske jedlo. Pripravovali 
sme tri druhy paelly- 
zeleninovú, mäsovú a s 
morskými plodmi. Základom 
prípravy tohto jedla je kvalitná 
ryža, olivový olej a 
mäso/morské plody/zelenina.  

• Rovnako ako aj pri Sushi, tak aj 
po ukončení kurzu paelly sme 
obdržali certifikáty. 

•  
 









Ďakujeme za pozornosť!  


