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11. Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová:  

hotelierstvo, ubytovacie zariadenia podľa UN WTO, právna úprava ubytovacích zariadení, 

ubytovacie zariadenia a ich klasifikácia, typológia hotelov na Slovensku, kategorizácia 

ubytovacích zariadení, triedy ubytovacích zariadení, fakultatívne body, hotelové 

spoločnosti, produkt hotela 

 

stručná anotácia: 

 

Hlavnou témou a riešenou problematikou v klube ekonomických predmetov bolo vývoj, 

význam a úloha hotelierstva. Zoznámili sme sa s históriou hotelierstva, klasifikáciou 

a typológiou hotelov na Slovensku. Získali sme vedomosti o legislatíve, ktorá upravuje 

kategorizáciu ubytovacích zariadení na Slovensku a vo svete. Porovnali sme rôzne typy 

hotelov podľa kategórie a triedy ubytovacích zariadení. Oboznámili sme sa s organizáciou 

hotela, organizačnou štruktúrou hotela,  a s pracovnými pozíciami v hoteli,  pracovnými 

náplňmi, profesiami. Porovnali sme služby, ako produkt hotela. 

 

 

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Privítanie účastníkov 

2. Prednáška o ubytovacích zariadení 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 
         

13. Závery a odporúčania: 

 

Prednáška o ubytovacích zariadeniach bola spestrená s videami z youtube kanálu. Po 

prediskutovaní jednotlivých kľúčových slov a vysvetlení  významu  predkladanej 

problematike jednotlivý  členovia klubu konštatovali nutnosť začlenenia IKT vedomostí 

a zručností do vyučovacieho procesu.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie 

Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 

Pre epidemiologickú situáciu realizované online cez aplikáciu MS TEAMS 
 

Dátum konania stretnutia: 02. 06. 2021 

Trvanie stretnutia:  13:30 - 16:30  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Nora Ďurkovičová   Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 



2. Ing. Monika Állóová PhD.  Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda  
3. Ing. Ingrid Pálfyová  Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda  
4. Ing. Adriana Horváthová  Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
5. Ing. Eleonóra Nagy Chýbala – lekárska 

prehliadka 

Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
6. MSc. Erzsébet Horváth 

 
 Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
 

 

 


