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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová:  

vidiecky cestovný ruch, agroturistika, ochrana prírody, obnova dedín, zdokonaľovanie 

kvality vidieckeho cestovného ruchu, ekoturizmus, ekologické pestovanie 

poľnohospodárskych plodín, rezort poľnohospodárstva, marketing vo vidieckom cestovnom 

ruchu, malé rodinné podniky, vidiecky penzión, doplnkové programy pre vidiecky CR, staré 

remeslá, vhodné územie 

 

stručná anotácia: 

 

Hlavnou témou a riešenou problematikou v klube ekonomických predmetov bolo vymedziť 

význam a vývoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. Zoznámili sme sa s významom 

uvedených pojmov, možnosťami využitia predností vidieku v turistike. Zadefinovali sme 

úlohu poľnohospodárstva v agroturistike, s uvedením konkrétnych príkladov na realizáciu 

podnikania na vidieku. Boli prezentované krátke filmy o rodinnom podnikaní v tejto oblasti. 

Porovnali sme klasický turizmus s touto špecifickou formou a poukázali sme na možnosti 

využitia daností jednotlivých regiónov aj počas pandémie. Na záver boli vymenované 

predpoklady úspešnosti a požiadavky na podnikateľov, prevádzkujúcich napr. malý vidiecky 

penzión alebo jednotku verejného stravovania.  

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Privítanie účastníkov 

2. Prednáška o vidieckom cestovnom ruchu 

3. Diskusia 

4. Záver 

13. Závery a odporúčania: 
 

Prednáška o možnostiach vidieckeho cestovného ruchu bola spestrená s videami z youtube 

kanálu. Po prediskutovaní jednotlivých kľúčových slov a vysvetlení  významu  predkladanej 

problematiky jednotliví  členovia klubu konštatovali nutnosť začlenenia IKT vedomostí 

a zručností do vyučovacieho procesu.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Spojená škola, Námestie Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 

 

Dátum konania stretnutia: 24.11.2021 

Trvanie stretnutia:  14.00 – 17.00  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Nora Ďurkovičová   Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
2. MSc. Zsuzsanna Horváthová  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda  
3. Ing. Ingrid Pálfyová  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda  



4. Ing. Adriana Horváthová  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
5. Ing. Eleonóra Nagy  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
6. MSc. Erzsébet Horváth 

 
 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 

 

 


