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ŠTATISTIKA KUCHÁR 
 

V rámci letnej kampane „Duál inšpiruje aj v lete“ predstavené aj povolanie kuchár prostredníctvom 

článkov, videa, rozhovoru, fotiek. Kampaň prebiehala v online prostredí (weby, Facebook) nakoľko na 

kampaň neboli vyčlenené finančné prostriedky.  

Zoznam web stránok, kde bolo povolanie kuchára publikované: 

www.dualnysystem.sk, www.siov.sk, www.ruz.sk, www.istp.sk, www.freshmarket.sk, 

www.kariera.info.sk, www.skolskyservis.sk, www.skolskyportal.sk 

Zoznam stránok na sociálnej sieti Facebook, kde bolo povolanie kuchára publikované: 

Duálne vzdelávanie, ŠIOV, Podporme remeslá, RÚZ, Svet Bedničiek, Freshmarket, Tajomstvo mojej 

kuchyne,  SOS potravinárska Nitra,  Zväz hotelov a reštaurácií SR, Kariéra na pláži 

 

Obdobie nasadenia: 17.7. – 23.7.2017 
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Najväčší dosah (47 700) z publikovaných príspevkov mal príspevok s videom uverejnený 19.07.2017 

o 9:00. Video si prezrelo 18 676 ľudí, 213x prebehla reakcia na príspevok a bol 57x zdieľaný. 8 840 ľudí 

videlo príspevok najmenej 10 sekúnd a v priemere bolo video hrané 8 sekúnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie dva príspevky uverejnené 17. a 21.7.2017 mali dosah viac ako 33 000 zobrazení.  
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Príspevok „Čo si o slovenskej gastronómií myslí šéfkuchár Vojto Artz?“ s odkazom na rozhovor sa páčil 

26x a bol 3x zdieľaný. 

Príspevok „Zamestnanie kuchára má budúcnosť. Zamestnávatelia majú záujem vychovať si vlastných 

kuchárov práve prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. Viete, v ktorých školách je možné 

študovať odbor kuchár?“ s odkazom na web stránku www.dualnysystem.sk sa páčil 29x a 10x bol 

zdieľaný. 
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Ostatné príspevky: 
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