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11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová:  

význam geografie, zaujímavé destinácie, dynamickosť cestovného ruchu, premiestňovanie 

obyvateľov, lokalizačné predpoklady, prírodný potenciál krajiny, vybavenosť zariadeniami 

a službami, vyčleňovanie regiónov, atraktivita území, socioekonomické predpoklady. 

stručná anotácia: 

 

Hlavnou témou a riešenou problematikou v klube ekonomických predmetov bol význam 

geografie cestovného ruchu pre rozvoj turizmu.  Priblížili sme problematiku skúmania 

priestorových aspektov cestovného ruchu vo vzťahu ku krajine  a prezentovali sme zaujímavé 

oblasti s potenciálom pre hospodársky rast regiónu. Vymedzili sme regióny cestovného 

ruchu v rámci Slovenskej republiky a aj potenciálne regióny do budúcnosti. Bližšie sme sa 

venovali dôležitosti geografie cestovného ruchu, ktorá vzrastá so zvyšujúcou sa 

dynamickosťou cestovného ruchu (masové premiestňovanie obyvateľov mimo miesta 

bývania a práce), so vzrastajúcim významom cestovného ruchu ako odvetvia ekonomiky a 

s jeho rastúcim pôsobením na krajinu. Priblížili sme pojem globalizácie (globalizácia 

destinácií, pôsobenie nadnárodných spoločností v cestovnom ruchu). Rozprávali sme sa o 

tradičnej geografii cestovného ruchu, ktorá sa zameriava na hodnotenie predpokladov 

jednotlivých území na cestovný ruch (napr. prírodné, kultúrno-spoločenské, inštitucionálne, 

socioekonomické a demografické predpoklady, vybavenosť zariadeniami a službami ap.) a 

na ich využitie, na identifikáciu hlavných smerov a centier, resp. na vyčleňovanie regiónov 

cestovného ruchu. Témou bol aj vzťah cestovného ruchu k životnému prostrediu a jeho 

optimalizácia. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Privítanie účastníkov 
2. Prednáška o význame geografie cestovného ruchu pre rozvoj 

turizmu 

3. Diskusia 

4. Záver 

13. Závery a odporúčania: 
 

Prednáška o význame geografie cestovného ruchu pre rozvoj turizmu bola spestrená 

s videami z youtube kanálu o  zaujímavých turistických destináciách. Po prediskutovaní 

kľúčových slov a vysvetlení  významu  predkladanej témy jednotliví  členovia klubu 

konštatovali nutnosť aktualizácie pojmov danej tematiky, nakoľko bez pochopenia 

uvedených súvislostí nemôže úspešne fungovať cestovný ruch v žiadnej krajine. Stále 

aktuálnejšia otázka ochrany životného prostredia zasahuje aj do uvedenej oblasti a treba sa 

jej neustále venovať. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Org. zložka : Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

Dátum konania stretnutia: 14.12.2022 

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 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

2. MSc. Zsuzsanna Horváthová 
 

Spojená škola Námestie Sv. 

Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 



3. Ing. Ingrid Pálfyová 
 

Spojená škola Námestie Sv. 

Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

4. Ing. Adriana Horváthová 
 

Spojená škola Námestie Sv. 

Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

5. Ing. Eleonóra Nagy 
 

Spojená škola Námestie Sv. 

Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

6. MSc. Erzsébet Horváth 

 

 
Spojená škola Námestie Sv. 

Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

 


