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ÚVOD

Autor publikácie Hotelový a gastronomický manažment – Praktické cvičenia 2 žiakom hotelových akadémií 
a stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo, hotelierstvo, príp. cestovný ruch ponúka ďalší súbor 
úloh, tentokrát súvisiacich s riešením problematiky manažovania hotelov a ostatných ubytovacích zariadení. 
Pri jej tvorbe vychádzal z bohatých teoretických znalostí a vlastných praktických skúseností, ktoré nadobudol 
dlhodobým pôsobením v oblasti hotelierstva.

Publikácia je modernou didaktickou pomôckou skvalitňujúcou vyučovací proces a podporujúcou kritické 
myslenie žiakov. Učiteľa stavia do roly facilitátora, poradcu, konzultanta, či moderátora rozsiahlych diskusií, 
ktoré vedú k spoločnému hľadaniu poznania. Za najvýznamnejší prínos publikácie možno považovať jej 
schopnosť prepojiť teoretické poznatky získané na hodinách predmetu hotelový a gastronomický manažment 
s potrebami praxe.

Autor verí, že odborná verejnosť a žiaci stredných odborných škôl prijmú publikáciu s podobným nadšením 
ako tú predchádzajúcu. Rovnako rád uvíta pripomienky, ktoré ju v budúcnosti skvalitnia. 

Peter Huľo
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1.1. HISTORICKÝ VÝVOJ HOTELIERSTVA VO SVETE

1. Vysvetlite pojem hotelierstvo.

2. Vysvetlite pojem cestovný ruch.

3. Charakterizujte prvé ubytovacie zariadenia v staroveku. Uveďte miesta ich výskytu. 

Ubytovacie zariadenia Charakteristika Miesto výskytu

katagogione

karavanseraje

veľké budovy a paláce

druhé domovy (vily)

4.  Uveďte motívy cestovania v stredoveku.

5. Charakterizujte stredoveké hospice a ubytovacie hostince.

hospice

ubytovacie hostince

6. Opíšte stručne hlavné etapy vývoja hotelierstva vo svete od 17. storočia po súčasnosť.

17. storočie

18. storočie

1. HOTELIERSTVO A CESTOVNÝ RUCH
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19. storočie

20. storočie

21. storočie

7.  Uveďte názov svetovej organizácie, ktorá prvýkrát v roku 1985 stanovila minimálne požiadavky na 
klasifikáciu hotelov.

8.  Vymenujte minimálne požiadavky na klasifikáciu hotelov stanovené príslušnou svetovou organizá-
ciou, ktoré v 20. storočí umožňovali ubytovacím zariadeniam niesť názov „hotel“ a zaraďovať sa do 
príslušných tried.

1.2. HISTORICKÝ VÝVOJ HOTELIERSTVA NA SLOVENSKU

1. Uveďte faktory, ktoré podnietili budovanie hotelov na Slovensku.

2. Vymenujte názvy najstarších hotelov na Slovensku:

v Bratislave

v Piešťanoch hotel Thermia Palace, hotel Pro Patria, hotel Royal

v Trenčíne

v Košiciach

v Starom Smokovci

v Tatranskej Lomnici

na Štrbskom plese
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3. Opíšte stručne hlavné etapy vývoja hotelierstva na Slovensku po roku 1948.

po roku 1948 (znárodnenie)

po roku 1963 (ekonomický rozmach)

po roku 1989 (reštitúcie a privatizácia)

4.  Vyhľadajte na internete správu Štatistického úradu SR o počte ubytovacích zariadení na Slovensku za 
predchádzajúci rok. Údaje z nej zapíšte do nasledujúcej tabuľky.

Druhy ubytovacích 
zariadení

Počet ubytovacích 
zariadení

Počet izieb Počet lôžok

hotely, motely, botely

penzióny

turistické ubytovne

chatové osady

kempingy a ostatné 
zariadenia

ubytovania v súkromí

Spolu v SR 
v roku ....

5.  Vyhľadajte na internete názvy a sídla domácich hotelových spoločností. Priraďte k nim názvy a lokalitu 
ich ubytovacích zariadení.

Názov hotelovej 
spoločnosti

Sídlo hotelovej 
spoločnosti

Názov ubytovacích 
zariadení

Lokalita

Sorea, s. r. o. Bratislava Hotel Sorea SNP
Hotel Sorea Trigan
Hotel Sorea Sĺňava
Hotel Sorea Ľubovňa

Demänovská dolina
Štrbské pleso
Piešťany
Stará Ľubovňa
Bratislava
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6.  Vyhľadajte na internete názvy a sídla zahraničných hotelových spoločností etablovaných v Slovenskej 
republike a názvy a lokalitu ich ubytovacích zariadení.

Názov hotelovej 
spoločnosti

Sídlo hotelovej 
spoločnosti

Názov ubytovacích 
zariadení

Lokalita

InterContinental 
Hotels Group

Denham, Anglicko Hotel Holiday Inn
Hotel Crowne Plaza

Bratislava, Žilina
Bratislava

7.  Navštívte niektoré hotely domácich a zahraničných hotelových spoločností na Slovensku. Diskutujte 
o rozdieloch, ktoré ste zistili porovnaním ich know-how, vybavenia, prístupu ich pracovníkov k hos-
ťom ap.

8.  Uveďte svoj názor na prenikanie nadnárodných hotelových reťazcov na náš domáci trh ubytovacích 
služieb.

1.3. VZŤAH HOTELIERSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU

1. Rozvoj hotelierstva a cestovného ruchu je súbežný a vzájomne od seba závislý. 
Vysvetlite závislosť:
a) cestovného ruchu od hotelierstva;

b) hotelierstva od cestovného ruchu.
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2.  Cestovný ruch vystupuje k hotelierstvu ako nositeľ dopytu. Hotelierstvu zabezpečuje návštevníka so 
svojimi potrebami a cieľmi. Vymenujte ich.

Potreby návštevníka:

fyziologické

sociálne

psychologické

Ciele návštevníka:

3.  Návštevník v hoteloch uspokojuje svoje potreby a ciele prostredníctvom ponúkaných produktov. Pro-
duktmi hotelov sú individuálne služby alebo súbory (balíky) služieb.
a) Uveďte niektoré individuálne služby, ktoré hotely poskytujú svojim hosťom.

b)  Vytvorte dva súbory (balíky) služieb, ktorými by ste chceli prilákať potenciálnych zákazníkov do 
svojho hotela.

1.4. STRATÉGIA PREŽITIA MALÝCH A STREDNÝCH HOTELOV NA SLOVENSKU

1.  Príchodom nadnárodných hotelových sietí na Slovensko sa domáce malé a stredné hotely dostávajú 
do existenčných problémov. Ich vlastníkom, resp. hotelierom ekonomickí experti ponúkajú odporú-
čania, ktoré by im mali pomôcť udržať sa na súčasnom hotelovom trhu. Objasnite ich:

orientovať sa na určitú 
cieľovú skupinu hostí

kooperovať (spolupracovať) 
s hotelmi na miestnej, 
príp. regionálnej úrovni 
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integrovať podniky, vytvárať 
národné hotelové siete

včleniť sa do existujúcich 
medzinárodných hotelových 
sietí

2.  Analyzujte jednotlivé odporúčania expertov. Pokúste sa nájsť dôvody, prečo hotelierom odporúčajú 
orientovať sa na určité cieľové skupiny hostí ap.

3.  Diskutujte o výhodách a nevýhodách jednotlivých odporúčaní (stratégií). Uveďte, s ktorými odporú-
čaniami sa stotožňujete a ktoré zamietate. Váš názor zdôvodnite.

4. Vysvetlite rozdiel medzi kooperáciou a integráciou hotelov.

kooperácia

integrácia

5. Vymenujte a stručne charakterizujte najčastejšie formy združovania ubytovacích zariadení.

konzorcium

fúzia

6.  Cieľom kooperácie, či integrácie hotelov je vytváranie podmienok pre vznik tzv. synergických efektov. 
Vysvetlite, o aké efekty ide. Uveďte konkrétny príklad.

7.  Stratégia hotela by mala obsahovať aj čiastkovú stratégiu aktívneho predaja jeho produktu. Vysvetlite 
prínos jednotlivých činností vykonávaných v rámci tejto substratégie.

vykonávanie akvizícií

vytvorenie vlastnej 
webovej stránky

zavedenie online 
rezervovacieho systému



HOTELIERSTVO A CESTOVNÝ RUCH

12

spolupráca 
s touroperátormi

aktívne využívanie 
médií

1.5. TRENDY OVPLYVŇUJÚCE DOPYT PO HOTELOVÝCH SLUŽBÁCH

1.  Správny hotelier sa nepretržite zaujíma o meniace sa požiadavky hostí. Ich poznanie využíva pri tvorbe 
ponuky hotela. Vymenujte súčasné trendové požiadavky hostí pri výbere ubytovacieho zariadenia.

• príjemná atmosféra, dobrá gastronómia

• tradícia a dejiny hotela ako kvalita záruky

2.  Potreby hostí uspokojované v hotelierstve ovplyvňujú najmä demografické, socio-kultúrne a ekono-
mické faktory. Významnými demografickými faktormi sú vek hosťa, príp. jeho príslušnosť k určitej so-
ciálnej alebo etnickej skupine. V záujme získania jednotlivých skupín do svojich ubytovacích zariadení 
hotelieri vyvíjajú rôzne aktivity. Uveďte, akými aktivitami by ste chceli v budúcnosti osloviť napríklad 
skupinu starších ľudí – seniorov.

3.  Ako budúci sales manager (manažér predaja, obchodný riaditeľ) vypracujte v programe Microsoft 
Excel pre cestovnú kanceláriu cenovú ponuku 5-dňového pobytu 50-člennej skupiny seniorov s pol-
penziou. Ponuka musí obsahovať rozsah základných ubytovacích a stravovacích služieb a vami od-
porúčaný rozsah ostatných služieb. Jednotlivé ponuky ústne prezentujte.
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4. Zostavte slávnostné 5-chodové menu pre skupinu seniorov.

5.  Diskutujte o tom, či by ste mali záujem do vášho hotela získavať skupiny mladých ľudí vo veku 
15 – 24 rokov, ktoré preferujú najmä nezávislosť, cestovanie s vrstovníkmi, hlučnú zábavu, techno, 
športové súťaže a pod., a to všetko za dostupnú cenu. Svoj názor zdôvodnite.

6.  Uveďte vhodné animačné aktivity pre skupiny osamelých a slobodných ľudí, ktorých počet ustavične 
rastie.

7.  Vymenujte hotelové aktivity, ktorými by ste chceli osloviť ďalšiu potenciálnu skupinu zákazníkov – ro-
dičov s deťmi.

8. Zostavte na domácu úlohu detský jedálny lístok. Dajte si záležať na jeho grafickej úprave. 

9.  K ďalšej veľkej skupine potenciálnych hostí hotela patria obchodní cestujúci (účastníci pracovných 
ciest, konferencií, sympózií ap.). Uveďte, akým technickým vybavením konferenčných priestorov 
a ich zázemia by ste ju chceli osloviť.
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10.  Vysvetlite pojem teambuildingové aktivity. Navrhnite 5 teambuildingových aktivít pre účastníkov 
konferencie vo vašom hoteli.

Teambuildingové aktivity

1. aktivita

2. aktivita

3. aktivita

4. aktivita

5. aktivita

11.  Vymenujte hotelové aktivity zamerané na organizovanie rôznych rekreácií, športových a kultúrnych 
podujatí pre skupiny zdravotne postihnutých ľudí.

12.  Významnými kultúrno-sociálnymi faktormi ovplyvňujúcimi potreby hostí uspokojované v hotelierstve 
sú kult (vyznávanie, velebenie) zdravia, tela a pragmatizmus. Uveďte, aké služby ponúkajú hotely 
hosťom – stúpencom kultu zdravia a krásy tela.

13.  Navrhnite opatrenia, ktorými by ste chceli uspokojovať vyššie nároky skúsených hostí na poskytova-
nie služieb vo vašom hoteli.

14.  Potreby hostí uspokojované v hotelierstve čiastočne ovplyvňuje aj vývoj dôchodkovej situácie v jed-
notlivých štátoch, ktorého dôsledkom je diferencovaný dopyt po službách hotelov. Vysvetlite, akým 
spôsobom budete chcieť uspokojovať napríklad potreby nízkopríjmových skupín hostí.
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1.6. TRENDY OVPLYVŇUJÚCE PONUKU HOTELOV

1. Analyzujte súčasné trendy vychádzajúce z požiadaviek hostí, ktoré ovplyvňujú ponuku hotelov.

ekologické

technologické

národná a zážitková gastronómia

novinky z interiérového dizajnu

2. Vyhľadajte na internete ekologické hotely vo svete. Zaujímajte sa o ich hlavné ekoaktivity.

Názov hotela Mesto Štát Ekoaktivity

Whitepod Hotel Monthey Švajčiarsko využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

3. Vytvorte spolu s vaším učiteľom ponuku základných a doplnkových služieb fiktívneho ekohotela. 

4.  Diskutujte o tom, akým spôsobom ovplyvňuje ponuku hotela rezervovací systém online a komunikač-
né technológie umožňujúce organizovanie videokonferencií.

5.  Ponuku hotelov ovplyvňuje aj dopyt po národnej a zážitkovej gastronómii. Trendom súčasnosti sú 
napríklad pokrmy pripravované na tzv. teppane. Opíšte stručne spôsob takejto prípravy pokrmov.

6.  Navrhnite niekoľko vhodných prvkov pre moderný interiér jedálne hotela, ktorými zatraktívnite ponu-
ku hotela.
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2.1. DEFINÍCIA PRODUKTU, ŽIVOTNÝ CYKLUS PRODUKTU

1. Uveďte, čo rozumiete pod pojmom produkt.

2. Vymenujte produkty materiálneho charakteru.

tovary krátkodobej spotreby

tovary dlhodobej spotreby

3. Vymenujte produkty nemateriálneho charakteru. 

4. Uveďte a vysvetlite vývojové štádiá produktu.

zrelosť produktu

5. Vysvetlite ziskovosť produktu v jeho životnom cykle.

1. fáza

2. fáza

3. fáza

4. fáza

5. fáza

2. PRODUKT HOTELA



17

PRODUKT HOTELA

6.  Zakreslite krivku vývoja predaja a ziskovosti produktu trojhviezdičkového horského hotela s najvyššou 
návštevnosťou v zimnej sezóne (12. – 2. mesiac).

          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.       11.       12.
označenie mesiacov

7. Rozdeľte a špecifikujte produkty hotelov.

stravovacie služby

osobné služby etážový servis, pranie osobnej bielizne hostí, nosenie batožiny

8.  Producentom základných, doplnkových a osobných služieb je obvykle samotný hotel. Uveďte aj iné 
spôsoby, ktorými môže manažment hotela zabezpečiť niektoré služby pre svojich hostí.

9.  Hotely veľakrát ponúkajú svojim potenciálnym zákazníkom svoj produkt vo forme balíka služieb „ser-
vice package“. Vysvetlite, čo takýto produkt zahŕňa.
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10. Vytvorte cenník základných a doplnkových služieb hotela.

Cenník služieb hotela

Základné služby: v €

ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 65,00

polpenzia 15,00

Doplnkové služby: v €

squash  1 hod. 9,00

sauna pre hotelových hostí zdarma

sauna pre pasantov 1 hod. 8,50

bazén 1 hod. 10,00

11.  Z individuálnych služieb uvedených v predchádzajúcom cvičení vytvárajte balíky služieb pre rôzne 
segmenty hostí. Pomenujte ich. Nezabudnite na to, že hosť pri kúpe takéhoto produktu očakáva ce-
nové zvýhodnenie poskytnutých služieb.

Segment hostí Balík služieb
Cena balíka 
služieb v €

mladé rodiny s deťmi

športovci Vianočný wellness balík:
V termíne od 23. 12. 2014 do 26. 12. 2014 3-krát 
ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s polpenziou, vianočná 
slávnostná večera, 3-krát voľný vstup do wellness centra, 
1-krát 15 min. masáž

240,00

obchodní cestujúci
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2.2. KATEGORIZÁCIA HOTELOV A OSTATNÝCH UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1.  Uveďte názov a číslo právnej normy, ktorá ovplyvňuje kvalitu produktov hotelov a ostatných ubytova-
cích zariadení v Slovenskej republike.

2. Definujte pojmy kategória ubytovacieho zariadenia a trieda ubytovacieho zariadenia.

kategória ubytovacieho zariadenia

trieda ubytovacieho zariadenia

3.  Uveďte, kto nesie zodpovednosť za zaradenie ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie 
a triedy.

4.  Vysvetlite, akým spôsobom zaradí ubytovacie zariadenie jeho prevádzkovateľ, ak niektoré izby z rôz-
nych dôvodov nespĺňajú predpísaný štandard vybavenia danej triedy.

5.  Vymenujte inštitúcie, ktoré vykonávajú kontrolu dodržiavania podmienok kategorizácie ubytovacích 
zariadení v Slovenskej republike.

6.  Priraďte jednotlivým kategóriám ubytovacích zariadení triedy (podľa platnej vyhlášky).

hotel

garni hotel

horský hotel

kongresový hotel

wellness hotel

kúpeľný hotel

boutique hotel

apartmánový hotel * ,    **,     ***

motel
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7.  Diskutujte o úrovniach vybavenosti izieb a hygienických zariadení na izbách v rôznych druhoch uby-
tovacích zariadení nachádzajúcich sa vo vašom regióne.

8. Stručne charakterizujte jednotlivé druhy ubytovacích zariadení.

hotel

dependance hotela

garni hotel

horský hotel

kongresový hotel

wellness hotel

kúpeľný hotel

boutique hotel

apartmánový hotel

motel

botel

penzión

apartmánový dom

turistická ubytovňa

chatová osada

kemping

táborisko

ubytovanie v súkromí

9.  Vyhľadajte na internete wellness a boutique hotely na Slovensku. Uveďte ich názvy a miesta, kde sa 
nachádzajú.

Názvy wellness hotelov Miesta lokalizácie wellness hotelov

Názvy boutique hotelov Miesta lokalizácie boutique hotelov
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10.  Vyhľadajte na internete významné kongresové hotely v Európe, Amerike a Ázii. Uveďte ich názvy 
a miesta, kde sa nachádzajú.

Svetadiely Názvy kongresových hotelov Miesta lokalizácie kongresových hotelov

Európa

Amerika

Ázia

11. Stručne charakterizujte jednotlivé časti ubytovacích zariadení.

hotelová hala

recepcia

ubytovací objekt

ubytovacia časť hotela

izba, alebo kajuta

apartmán

štúdio

obývacia miestnosť

pohostinské odbytové stredisko

hygienické zariadenie

spoločenské priestory 
ubytovacieho zariadenia

12.  Vymenujte niektoré všeobecné požiadavky, ktoré musia ubytovacie zariadenia spĺňať v zmysle platnej 
vyhlášky.

• označenie ubytovacích zariadení musí byť umiestnené na vhodnom a viditeľnom mieste
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• všetky miestnosti sa vo vykurovacom období musia vykurovať

13.  Ubytovacie zariadenie zaraďuje jeho prevádzkovateľ do príslušnej triedy podľa ustanovených klasifi-
kačných a fakultatívnych znakov. Vysvetlite pojmy klasifikačné a fakultatívne znaky.

klasifikačné znaky ubytovacích zariadení

fakultatívne znaky ubytovacích zariadení

14.  V platnej vyhláške vyhľadajte klasifikačné znaky hotelov v triede *** a v triede ****. Prepíšte ich do 
príslušných tabuliek. Na urýchlenie tejto úlohy sa rozdeľte na dve skupiny.

Hotel ***

vstupný priestor

pohostinské strediská 1 reštaurácia

ubytovacie priestory: vybavenosť izieb

predsieň izby

hygienické zariadenia všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenia

vybavenosť hygienických zariadení

výmena bielizne

spoločenské priestory

fakultatívne znaky 100 bodov

Hotel ****

vstupný priestor

pohostinské strediská
1 reštaurácia, 1 ďalšie odbytové stredisko s dennou 
prevádzkou

ubytovacie priestory: vybavenosť izieb

predsieň izby

hygienické zariadenia všetky izby a apartmány majú vlastné hygienické zariadenia

vybavenosť hygienických zariadení
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výmena bielizne

spoločenské priestory

fakultatívne znaky 210 bodov

15.  Pre kategóriu hotel v triedach *** a **** varírujte fakultatívne znaky tak, aby ich bodová hodnota 
spolu dosiahla výšku stanovenú platnou vyhláškou.

hotel ***
variant A

hotel ***
variant B

hotel ****
variant A

hotel ****
variant B

2.3. DISTRIBÚCIA PRODUKTU UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

1. Charakterizujte priame a nepriame distribučné cesty produktu ubytovacích zariadení.

priame

nepriame

2.  Diskutujte o povinnostiach sales managera v ubytovacích zariadeniach, o výhodách a nevýhodách 
tejto pracovnej pozície pre ubytovacie zariadenie.

3.  Vysvetlite pojmy cestovná kancelária, cestovná agentúra, incomingová cestovná kancelária, outgo-
ingová cestovná kancelária.

cestovná kancelária

cestovná agentúra

incomingová 
cestovná kancelária

outgoingová 
cestovná kancelária
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4. Uveďte hlavný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou.

5.  Opíšte výhody a nevýhody plynúce zo spolupráce medzi ubytovacím zariadením a cestovnou kance-
láriou alebo s cestovnou agentúrou.

Výhody:

• bezplatná reklama v katalógoch

Nevýhody:

• nedostatočná informovanosť hosťa o službách hotela z dôvodu jeho nedokonalej znalosti

6.  Vysvetlite významné podmienky, ktoré musí sales manager ubytovacieho zariadenia dohodnúť s ces-
tovnou kanceláriou, resp. s cestovnou agentúrou v zmluve o spolupráci.

rozsah a cena služieb

výška provízie

spôsob platenia

zálohové platby

storno podmienky

ostatné špecifické podmienky
ide napríklad o spôsob privítania hostí, rozlúčenia sa s hosťami, 
dohodu o gratuitách ap.
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7.  Výška provízie pre cestovné kancelárie, resp. pre cestovné agentúry obyčajne predstavuje rozdiel 
medzi rack rate a corporate rate. Vysvetlite tieto pojmy.

rack rate

corporate rate

8.  Ponúknite cestovnej kancelárii, resp. cestovnej agentúre storno podmienky za neobsadenie objedna-
nej kapacity lôžok v určitom termíne.

9. V  záujme podpory domáceho cestovného ruchu sa hotelom v cenovej oblasti odporúča:
–  aby pri nadväzovaní obchodných vzťahov neuprednostňovali zahraničné cestovné kancelárie, 

neposkytovali im výhodnejšie ceny, resp. podmienky,
–  aby poskytovali zahraničným cestovným kanceláriám nižšie provízie ako domácim cestovným 

kanceláriám (minimálne o tretinu),
–  aby poskytovali domácim cestovným kanceláriám tzv. gratuity, obvykle za každých 20 platiacich 

osôb by mali poskytnúť jednu osobu zadarmo ap.
Vyjadrujte k uvedeným odporúčaniam svoje názory. Zdôvodnite ich.
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3.1. ÚLOHY A VÝZNAM HOTELOV V CESTOVNOM RUCHU

1.  Vysvetlite, prečo hotely z hľadiska účasti na cestovnom ruchu obvykle uspokojujú sekundárne, a nie 
primárne potreby návštevníkov.

2. Objasnite úlohy hotelov.

vytvoriť podmienky pre možnosti pobytu v cieľovom mieste:

uspokojovať potreby po prechodnom ubytovaní v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu:

prispôsobovať rozsah, štruktúru a kvalitu služieb meniacemu sa dopytu cieľových skupín hostí:

vytvárať vhodné podmienky na obnovu duševných a fyzických síl návštevníkov:

zabezpečovať efektívnosť poskytovaných služieb:

zlepšovať pracovné podmienky pracovníkov a prostredie návštevníkov zavádzaním nových technológií:

prispievať k ekologickému správaniu sa pracovníkov a ovplyvňovať ekologické vedomie hostí:

3. Uveďte, aký význam pre spoločnosť majú jednotlivé činnosti hotelov.

ekonomický

4. Zopakujte si ekonomické pojmy hrubý domáci produkt (HDP) a hrubá pridaná hodnota (HPH).

HDP

HPH

3. HOTEL A JEHO ORGANIZÁCIA
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5. Vysvetlite ekonomický význam nasledujúcich činností hotelov:

• podieľajú sa na tvorbe HDP a HPH

• podporujú rozvoj niektorých odvetví národného hospodárstva

6.  Z ubytovacieho programu získajte informácie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za 
predchádzajúci mesiac. Na ich základe si precvičte vyplnenie Hlásenia o počte prenocovaní a počte 
ubytovaných hostí (použi prílohu 1), ktoré slúži mestám a obciam ako podklad na vyrúbenie dane 
za ubytovanie. 

7.  Objasnite sociálny význam nasledujúcich činností hotelov:

• podieľajú sa na raste zamestnanosti v regiónoch

• poskytujú priestory pre čulý spoločenský život 

• ovplyvňujú životný štýl návštevníkov a miestneho obyvateľstva

• poskytujú široký sortiment služieb návštevníkom a miestnemu obyvateľstvu

8. Vysvetlite environmentálny význam nasledujúcich činností hotelov:

•  chránia životné prostredie (budujú čističky odpadových vôd, inštalujú lapače tukov pred zaústením do kana-
lizácie, inštalujú filtračné zariadenia na zabránenie rozptylu škodlivých látok do ovzdušia, triedia odpad...)

3.2. ČLENENIE A OSOBITOSTI HOTELOV

1. Uveďte, ako členíme hotely z hľadiska funkcie.
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2. Vyhľadajte na internete slovenské mestá, v ktorých sa nachádzajú garni hotely.

3. Rozčleňte hotely z hľadiska lokality.

4. Priraďte názvy zahraničných hotelov k jednotlivým skupinám hotelov.

5. V jednotlivých skupinách hotelov uveďte konkrétne názvy a lokalitu slovenských hotelov.

Mestské hotely Kúpeľné hotely Rekreačné hotely

Hotel Alpenrose ****, Altenmarkt-Zauchensee
Rakúsko

Hotel Ametyst****, Praha 
Česká republika

Hotel Sofitel Paris Le Faubourg*****, Paríž
Francúzsko

Hotel Pulverer****, Bad Kleinkirchheim 
Rakúsko

Volcano View Hotel & Villas **** , Thira 
Santorini, Grécko

Kempinski hotel San Lawrenz*****, 
 Saint Lawrence,  Malta

mestské hotely

kúpeľné hotely

Hotel Eger & Park ****, Eger 
Maďarsko

Hotel Swing ****, Krakow
Poľsko

rekreačné hotely
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6.  Z hľadiska veľkosti kapacity členíme na Slovensku hotely na malé (do 100 lôžok), stredné (od 101 
lôžok do 250 lôžok) a veľké (nad 250 lôžok). V jednotlivých skupinách hotelov uveďte názvy a lokalitu 
slovenských hotelov.

Malé hotely Stredné hotely Veľké hotely

7. Rozčleňte hotely z hľadiska stupňa vybavenosti, rozsahu a kvality poskytovaných služieb.

8. Vymenujte trojhviezdičkové hotely vo vašom regióne.

9. Vysvetlite osobité znaky  hotelov, ktorými sa líšia od iných zariadení.

• neskladovateľnosť produktu (služby)

• rýchla pominuteľnosť produktu

• vplyv lokality

• fixná ponuka

• vysoké fixné prevádzkové náklady

• vplyv sezónnosti
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3.3.  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA HOTELA, JEJ TVORBA A ČINITELE, KTORÉ JU 
OVPLYVŇUJÚ

1. Zopakujte si definíciu organizačnej štruktúry podniku.

2. Vyjadrite a odôvodnite svoj súhlas, resp. nesúhlas s tvrdeniami, že organizačná štruktúra podniku:

• ovplyvňuje kvalitu poskytovaných služieb

• ovplyvňuje prevádzkové náklady

• má byť flexibilná

3.  Hotely vo väčšine prípadov uplatňujú funkcionálnu a vysokú organizačnú štruktúru. Charakterizujte 
tieto organizačné štruktúry.

funkcionálna OŠ

vysoká OŠ

4.  Odôvodnite, prečo organizačné štruktúry malých hotelov obsahujú nižší počet funkčných útvarov ako 
organizačné štruktúry stredných a veľkých hotelov.

5. Uveďte a vysvetlite činitele, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú organizačnú štruktúru hotela.

veľkosť hotela

príslušnosť k hotelovej sieti

cena práce na trhu

6. Vymenujte oddelenia, príp. referáty vytvárané v rámci hlavných úsekov hotela.

ubytovací úsek

personálny úsek

marketingový 
úsek

oddelenie organizovania kongresových podujatí, oddelenie pre nemecký trh

gastronomický 
úsek

ekonomický 
úsek

oddelenie plánovania, učtáreň, oddelenie finančných analýz
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7.  Na základe vašich skúseností z teórie a praxe vytvorte organizačnú štruktúru stredne veľkého hotela.

8. Vysvetlite pojem top manažment hotela.

9. Vymenujte základné povinnosti riadiacich pracovníkov.

• dodržiavať právne a iné predpisy

• podieľať sa na vytváraní pohodovej atmosféry na pracovisku

10. Priraďte vrcholovým manažérom hotela jednotlivé pracovné činnosti.

riaditeľ hotela rozvoj obchodnej siete, riadenie zásobovania
asistent riaditeľa tvorba a kontrola dodržiavania štandardov kvality 
právnik kontrola vedenia účtovníctva
ekonomický riaditeľ vykonávanie akvizícií
obchodný riaditeľ tvorba marketingovej stratégie
riaditeľ predaja tvorba finančného plánu
marketingový riaditeľ vypracovanie pracovných náplní
finančný riaditeľ riadenie hotela v súlade s príslušnými zákonmi
personálny riaditeľ príprava pracovných porád
riaditeľ kvality vypracovanie pracovných zmlúv
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11. Vymenujte nové pracovné pozície v hoteli.

• financial controller (finančný kontrolór)

• revenue manager (manažér príjmov)

• manažér cateringu

12.  Diskutujte o povinnostiach referenta ozdravného cestovného ruchu, hotelového poradcu a sprostred-
kovateľa kultúrnych záležitostí v hoteli.

13.  Vyjadrite a odôvodnite svoj vlastný názor na vznik nových pracovných pozícií vytváraných v hoteloch. 
Posúďte ich potrebu, ekonomickú výhodnosť, podiel na kvalite poskytovaných služieb a na spokoj-
nosti hosťa.

14. Vypracujte pracovnú náplň manažéra slávnostných príležitostí v hoteli.

Pracovná náplň

Pracovná pozícia: manažér slávnostných príležitostí
Hotel ....................................................................

V ................................., dňa ...........................  Prevzal:................................
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15. Vypracujte pracovnú náplň sales & marketing managera v hoteli.

16.  S pomocou učiteľa vytvorte organizačnú štruktúru veľkého hotela, zaradeného do medzinárodnej 
hotelovej siete. Začleňte do nej organizačné útvary s niektorými novými pracovnými pozíciami.

Pracovná náplň

Pracovná pozícia: sales & marketing manager
Hotel ....................................................................

V ................................., dňa ...........................  Prevzal:................................
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4.1. ZAMESTNANCI UBYTOVACIEHO ÚSEKU, ICH PRACOVNÉ NÁPLNE

1. Vysvetlite pojmy front office a housekeeping.

front office

housekeeping

2. Uveďte, ktoré činnosti sa vykonávajú v hoteli  na úseku front office.

administratívne práce rôzneho druhu

3. Opíšte stručne pracovné náplne jednotlivých pracovných pozícií.

vedúci ubytovacieho 
úseku

asistent vedúceho 
ubytovacieho úseku

recepčný

hotelový vrátnik

pokladník, zmenárnik

pracovník rezervovania

4. UBYTOVACÍ ÚSEK HOTELA, 
ČINNOSTI NA UBYTOVACOM ÚSEKU
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bagažista (nosič batožiny)

dverník

4.  Navrhnite štandardy spoločenského správania sa a vystupovania pracovníkov front office, prípadne 
ostatné faktory vyvolávajúce pozitívne dojmy hostí.

• príjemný úsmev

• príjemný tón hlasu

5.  Vymenujte prejavy spoločenského správania sa a vystupovania pracovníkov front office, príp. ostatné    
faktory strediska vyvolávajúce negatívne dojmy hostí.

• povýšeneckosť, dôležitosť, afektovanosť pracovníkov

• poškodené menovky
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6.  Simulujte vybranými dvojicami žiakov privítanie hosťa na úseku front office v slovenskom, nemeckom, 
anglickom a ruskom jazyku. Pri hodnotení výkonov najmä „pracovníkov front office“ sa zamerajte na 
ich komunikačnú zručnosť, mimiku, gestikuláciu a celkovú charizmu.

7.  Pracovníci front office venujú mimoriadnu pozornosť niektorým typom hostí, napr. prominentom, deťom,   
zdravotne postihnutým ap. Odôvodnite zvýšenú starostlivosť pracovníkov o uvedené typy hostí.

prominenti, VIP hostia

deti

zdravotne postihnutí

8.  Konkretizujte činnosti, ktoré by ste odporúčali manažérom hotelov vykonávať v rámci starostlivosti 
o prominentov, resp. VIP hostí.

• pozvanie na dobrý obed, večeru, drink

9. Vyjadrite svoje názory na zvýšenú starostlivosť o VIP hostí. 

10. Uveďte, akým spôsobom možno v hoteli spríjemniť pobyt deťom ubytovaných hostí.

• vybavením izby detskou postieľkou vrátane detskej bielizne

• animačnými aktivitami, súťažami, hrami

11.  Vymenujte trendy priestorových úprav pre zdravotne postihnutých hostí pri ubytovacích zariadeniach 
a v ich vnútri.

• vybudovanie parkovacích miest pre zdravotne postihnutých
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• vybudovanie WC pre vozičkárov

12. Uveďte trendy vybavenia hotelových izieb pre zdravotne postihnutých hostí.

• ovládací panel pri posteli – na osvetlenie izby, na TV

4.2. ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA V HOTELI

1.  Pracovníci na úseku front office denne vykonávajú množstvo administratívnych prác súvisiacich 
s pobytom hosťa v hoteli. Ide o prevádzkovú a finančnú evidenciu hotela, ktorú predstavujú rôzne 
dokumenty. Stručne ich charakterizujte.

domová kniha

recepčný list (štafle)

kniha objednávok (rezervačná 
kniha)

ubytovací zoznam 
(rooming list)

hotelový preukaz

waiting list, resp. čakačka
(odborné slangové označenie)

kniha budenia
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hlásenia o obsadenosti izieb 
(raportky)

kniha nálezov

kniha uschovaných cenných 
predmetov

hotelový denník 
(hotelový účet)

hotelová potvrdenka 
o zaplatení

hotelová faktúra

kniha odoslaných faktúr

2. Zaznamenajte do domovej knihy osobné údaje dvoch fiktívnych zahraničných hostí.

3.  Vytvorte v hotelovom softvéri náhľad na domovú knihu. Komentujte výhodu, ktorú vám tento systém 
ponúka oproti manuálnemu spracovaniu dát v klasickej domovej knihe.

ubytovaný
od ..................... do.....................
______________________________
priezvisko:
______________________________
meno:
______________________________
dátum narodenia: štát. prísl.:

______________________________
účel pobytu:
______________________________
dátum vstupu:
______________________________
predpokladaná dĺžka pobytu:

______________________________
číslo pasu: platnosť víza do:

______________________________
trvalé bydlisko:

______________________________
adresa ubytovacieho zariadenia:

______________________________
číslo izby:
______________________________

ubytovaný
od ..................... do.....................
______________________________
priezvisko:
______________________________
meno:
______________________________
dátum narodenia: štát. prísl.:

______________________________
účel pobytu:
______________________________
dátum vstupu:
______________________________
predpokladaná dĺžka pobytu:

______________________________
číslo pasu: platnosť víza do:

______________________________
trvalé bydlisko:

______________________________
adresa ubytovacieho zariadenia:

______________________________
číslo izby:
______________________________
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4.  Pomôžte zahraničnému hosťovi vyplniť hlásenie o jeho pobyte vo vašom hoteli (použi prílohu 2), ktoré 
ste povinný najneskôr do troch dní odovzdať na príslušnom oddelení cudzineckej polície. 

5.  Vysvetlite na recepčnom liste (štafliach) zmysel farebného odlíšenia rezervovaní jednotlivých hostí.

6. Vytvorte v hotelovom softvéri náhľad na rezervovania individuálnych hostí a skupín. 

7. Zapíšte do knihy objednávok „fingované“ rezervovania hostí.

Kniha objednávok
Číslo 
izby

Meno a priezvisko 
hosťa

Druh izby Čas pobytu Dátum 
prijatia 

objednávky

Spôsob 
podania 

objednávky

Poznámka Objednávku 
prijal

8.  Oboznámte sa s formálnymi náležitosťami dokumentov – voucheru a rooming listu. Precvičte si ich 
vystavenia podľa zadania vášho učiteľa.

9. Vytvorte v grafickom editore „skicár“ grafický návrh hotelového preukazu podľa vašich predstáv.

10.  V programe Microsoft Excel vytvorte tri tabuľky, z ktorých jedna bude slúžiť na záznamy o nálezoch 
v hotelových izbách, druhá na záznamy o uschovaných cenných predmetoch v hotelovom trezore 
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a tretia na záznamy o budeniach hostí. Vo vytvorených tabuľkách si spoločne precvičujte jednotlivé 
záznamy podľa pokynov vášho učiteľa.

11.  Waiting list – čakacia listina, resp. čakačka (odborné slangové označenie) zahŕňa rezervovania, ktoré 
nemohli byť pracovníkom front office z rôznych dôvodov akceptované. Pri vypĺňaní formulára uveďte 
tieto dôvody v poznámke.

12.  Diskutujte o význame a účele hlásenia o stave izieb, tzv. raportky, ktorú denne vypracúvajú pra-
covníci housekeepingu pre pracovníkov front office.

Raportka                                                                    Dátum:................................

Stav 
izby

Číslo izby Typ izby Opis izby Upratané Kontrola

V 101 D dvojlôžková štandard A

V 102 D dvojlôžková luxus A

O 103 J zamestnanecká P

O 104 J jednolôžková štandard TN

O 105 J jednolôžková luxus P

O 106 T trojlôžková štandard P

O 107 A apartmán A

V 201 D dvojlôžková štandard A

O 202 D dvojlôžková luxus N

O 206 T trojlôžková štandard P

V 207 A apartmán P

Podpis chyžnej:

Vysvetlivky:  O – obsadená, V – voľná, A – uprataná, N – neuprataná, P – preriadená, 
TN – technický nedostatok.
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13.  V hotelovom softvéri fiktívnemu hosťovi zaťažte účet daňou z ubytovania za dve prenocovania vo  
výške schválenej mestským/obecným zastupiteľstvom vo vašom meste/obci a sumou za jednorazový  
vstup do wellness centra vo výške 15 €.

14.  V hotelovom softvéri pri odchode fiktívneho hosťa vystavte účet za ubytovacie, stravovacie a do-
plnkové služby podľa zadania vášho učiteľa. Pred jeho potvrdením nezabudnite v systéme označiť  
možnosť „uvoľnenie izby“.

15.  V hotelovom softvéri vystavte fiktívnej skupine ubytovaných hostí faktúru za čerpanie ubytovacích, 
stravovacích a doplnkových služieb podľa zadania vášho učiteľa.

16.  V hotelovom softvéri vytvorte náhľad na denné prírastky na účtoch a na zostatky na účtoch. Komen-
tujte ich.

4.3. OBJEM A ŠTRUKTÚRA REALIZOVANEJ PRODUKCIE HOTELA

1.  Objem realizovanej produkcie hotela možno vyjadriť viacerými spôsobmi. Najčastejšie ho vyjadruje-
me prostredníctvom výnosov a obratov. Konkretizujte výnosy hotelov.

výnosy z obchodnej 
činnosti hotela

výnosy  z vedľajších 
činností hotela

mimoriadne výnosy
hotela

2.  Obratom nazývame sumár denných výnosov z obchodnej činnosti za určité obdobie. Uveďte možnos-
ti vyjadrenia objemu realizovanej produkcie hotela prostredníctvom obratov.

• mesačný/ročný obrat za všetky poskytnuté služby hotela

• mesačný/ročný obrat prepočítaný na 1 hosťa za jednotlivé služby hotela

3.  V programe Microsoft Excel vytvorte tabuľku, do ktorej budete zaznamenávať denné obraty zo všetkých 
odbytových stredísk a z ubytovacej časti hotela. V tabuľke vytvorte priestor aj na kumulovanie den-
ných obratov, aby ste mali prehľad o výške obratu v každom mesiaci. Po vytvorení tabuľky precvičujte 
zaznamenávanie obratov podľa pokynov vášho učiteľa.

4.  Objem realizovanej produkcie hotela možno vyjadriť aj pomocou výkonových ukazovateľov, napr. 
a) vypočítaním percentuálneho využitia lôžkovej kapacity alebo
b) vypočítaním priemernej dĺžky pobytu hosťa v dňoch.

a)  Vypočítajte percentuálnu vyťaženosť lôžok hotela za mesiac máj. Počet lôžok v hoteli je 200 
a v uvedenom období sa v ňom zrealizovalo spolu 2 320 prenocovaní.
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Pri výpočte si pomôžte vzorcom:

  P . 100 
 % LK =   
 K . T

kde LK je percentuálna vyťaženosť lôžkovej kapacity, 
P – počet predaných lôžok (počet prenocovaní),
K – počet disponibilných lôžok,
T – počet dní sledovaného obdobia.

b)  Vypočítajte priemernú dĺžku pobytu hosťa v hoteli za obdobie minulého roka, v ktorom sa zrealizovalo 
celkom 48 000 prenocovaní. Hotel v minulom roku navštívilo 13 850 hostí.
Pri výpočte si pomôžte vzorcom:

 N
 ∅ DP = 
 H

kde ∅ DP je priemerná dĺžka pobytu hosťa v dňoch,
N – počet realizovaných prenocovaní za určité obdobie,
H – počet hostí za určité obdobie.

5. Uveďte dôvody a účel zisťovania objemu realizovanej produkcie hotelov.

dôvody

účel

4.4. REZERVOVACIE A REGISTRAČNÉ SYSTÉMY

1. Vymenujte názvy rezervovacích a registračných systémov, ktoré používajú hotely na úseku front office.
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2.  Vysvetlite rozdiely medzi rezervovacími a registračnými systémami so základným modulom a s via-
cerými modulmi.

3.  Uveďte výhody používania programových systémov oproti manuálnemu vykonávaniu administratív-
nych prác na úseku front office.

• nepretržité fungovanie – programy sú k dispozícii 24 hodín denne

• zvýšenie príjmov – online rezervovania umožňujú ubytovať väčší počet hostí

4.  Opíšte najdôležitejšie operácie v niektorom z rezervovacích a registračných systémov požívaných na 
úseku front office.

• okamžité prijatie rezervovania individuálneho hosťa alebo skupiny hostí

5.  Viete, že ďalšími rezervovacími systémami sú tzv. globálne online distribučné systémy, ktoré možno 
považovať za sprostredkovateľov ubytovania. To znamená, že z každého zrealizovaného ubytovania 
hotel zaplatí správcovi systému províziu podľa zmluvných podmienok. Vymenujte štyri najvýznamnej-
šie globálne online distribučné systémy vo svete.
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6.  Uveďte názvy najvýznamnejších webových portálov (menších internetových distribučných systémov), 
ktoré umožňujú online rezervovanie ubytovania v hoteloch.

4.5. ČINNOSTI VYKONÁVANÉ NA ÚSEKU FRONT OFFICE

4.5.1. Rezervovanie ubytovania a spôsoby rezervovania ubytovania

1. Vymenujte zásady, ktoré by mali rešpektovať pracovníci front office pri rezervovaní ubytovania.

2. Uveďte a opíšte spôsoby, akými si môže hosť rezervovať ubytovanie v hoteli.

• telefónom

• osobným počítačom

3.  Uveďte stručne postup pracovníkov front office pri rezervovaní ubytovania v hoteli.
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4.  Precvičujte telefonické rozhovory medzi pracovníkom front office a hosťom zamerané na rezervova-
nie ubytovania vo vašom hoteli. Nezabudnite pri komunikácii s hosťom používať zdvorilostné frázy. 
Jednotlivé dialógy vyhodnoťte.

5.  V hotelovom softvéri si precvičte vykonávanie rezervovania ubytovania individuálnych hostí a sku-
pín.

6.  V hotelovom softvéri k rezervovaniu ubytovania skupiny vytvorte F & B plán (plán stravovania – napr. 
uvítacieho rautu, polpenzie, plnej penzie, rozlúčkového banketu ap.).

7. Vysvetlite pojem overbooking.

8. Uveďte dôvody, prečo hotely v niektorých situáciách uskutočňujú overbooking.

9.  Vypočítajte overbooking hotela na obdobie od 27. 6. do 29. 6., v ktorom hostia aj napriek jeho plnej 
obsadenosti prejavujú záujem o ubytovanie.

– Počet disponibilných lôžok na denný predaj je 150.
– Negarantovaný počet rezervovaných lôžok je 200.
– Garantovaný počet rezervovaných lôžok je 100.
– Predpokladaný počet hostí, ktorí si predĺžia pobyt v uvedenom období, je 5.
– Predpokladaný počet hostí, ktorí si skrátia pobyt v uvedenom období, je 2.
– Predpokladaný počet náhodných hostí v uvedenom období, je 5.
–  Z analýzy minuloročného obdobia vyplýva, že z negarantovaného počtu rezervovaných 

lôžok sa neobsadilo spolu 10 % lôžok a z garantovaného počtu rezervovaných lôžok sa 
neobsadilo spolu 2 % lôžok.

Na výpočet overbookingu použite vzorec: 
Celkový počet disponibilných lôžok v určitom období – [(negarantovaný počet rezervovaní x percento 
nad kapacitu) – (garantovaný počet rezervovaní x percento nad kapacitu) – predpokladaný počet 
hostí, ktorí si predĺžia pobyt + predpokladaný počet hostí, ktorí si skrátia pobyt – predpokladaný 
počet náhodných hostí]

Správna odpoveď je ... . Znamená to, že pracovníci front office vo vymedzenom období môžu ak-
ceptovať ... rezervovaní lôžok nad rámec celkovej lôžkovej kapacity hotela. Vďaka overbookingu tak 
hotel dosiahne 100-percentné využitie lôžkovej kapacity aj vtedy, ak do hotela nepríde (aj napriek 
rezervovaniu) približne ... hostí.
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4.5.2. Ubytovanie hosťa

1. Charakterizujte tri základné fázy procesu ubytovania.

• prijatie hosťa a jeho registrácia (check in)

• pobyt hosťa

• zúčtovanie a odchod hosťa (check out)

2.  Precvičujte vo dvojiciach komunikáciu s hosťom zameranú na prijatie hosťa a jeho registrovanie 
v hotelovom systéme. 

3. Navrhnite riešenia špecifických situácií pri ubytovaní hosťa:
a) pracovník front office musí odmietnuť hosťa s rezervovaným ubytovaním, 
b) hosť po vzhliadnutí izby nechce zostať v hoteli,
c)  k pracovníkovi front office prichádza hosť, ktorého meno je na čiernej listine a chce sa ubytovať,
d) hosť s rezervovaným ubytovaním neprišiel.

4.  V hotelovom systéme, v archíve uzávierok, vytvorte náhľad na denné hlásenie o obsadenosti hotela. 
Komentujte ho.

5. Vymenujte najčastejšie výdavky hostí počas ubytovania v hoteli.

4.5.3. Zúčtovanie a odchod hosťa – check out

1. Uveďte spôsoby platby hotelového účtu.

2. Vyhodnoťte spôsoby platby hotelových účtov z hľadiska likvidity a bezpečnosti podniku.

• platba v hotovosti

• platba voucherom
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3. Opíšte stručne postup pracovníka front office pri odchode hosťa.

4.  Hotel stanovuje čas, dokedy má hotelový hosť opustiť izbu. Obvykle je to do 12.00 hod. Tento čas 
sa vyznačuje na hotelovom preukaze. Diskutujte o tom, ako vyriešiť situáciu neskoršieho odchodu 
individuálneho hosťa a skupiny hostí.

4.6. DOPLNKOVÉ SLUŽBY NA ÚSEKU RECEPCIE

1. Vymenujte doplnkové služby, ktoré najčastejšie úsek front office poskytuje svojim hotelovým hosťom.

2.  Medzi doplnkové služby hotela patrí aj poskytovanie informácií rôzneho druhu. Uveďte, aké in-
formácie poskytujú hosťom pracovníci front office.

3. Vymenujte činnosti vrátnice.
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4. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom „zmenárenské služby“.

5. Hotely poskytujú hosťom charakteristické doplnkové služby. Rozdeľte ich z ekonomického hľadiska.

Charakteristické platené doplnkové služby Charakteristické neplatené doplnkové služby

6.  Hotely poskytujú hosťom aj ďalšie doplnkové služby, ktoré priamo nesúvisia s charakteristickými 
činnosťami hotela. Zabezpečujú ich obvykle prostredníctvom súkromných podnikateľov, ktorým pre-
najmú svoje priestory na realizáciu dohodnutých činností. Vymenujte ich.

• kaderníctvo, holičstvo

• nechtový dizajn

7. Vymenujte doplnkové služby poskytované hosťom mimo hotela.

• prenájom squashového kurtu
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1. Uveďte význam housekeepingu pre hotel.

2. Vymenujte pracovníkov housekeepingu.

3. Vytvorte organizačnú schému housekeepingu v hoteli.

4. Vymenujte činnosti, ktoré vykonáva hotelová gazdiná.

5. ÚSEK HOTELOVÝCH IZIEB – HOUSEKEEPING
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5.  Vylúštite tajničku. Ukrýva názov, ktorým sa v hotelierstve medzinárodne označuje pozícia vedúcej 
housekeepingu, resp. hotelovej gazdinej.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Úsek, pracovisko inak.
2.  Pododvetvie cestovného ruchu zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb 

návštevníkov v sieti ubytovacích zariadení.
3.  Moderná forma riadenia podniku založená na zmluvnom vzťahu medzi poskytovateľom licen-

cie a jej príjemcom.
4. Proces zaraďovania hotelov do určitých kategórií a tried.
5. Prijatie hosťa a jeho registrácia.
6. Bodové hodnotenie organizácie.
7. Odbytové stredisko hotela.
8. Trendová forma gastronómie.
9. Názov časopisu zameraného na služby hotelov, reštaurácií a cateringu.

10. Recepcia inak.

6.  Vypracujte v programe Microsoft Excel mesačný rozpis služieb pre 5 chyžných v hoteli s lôžkovou 
kapacitou 100, ktorý poskytuje hosťom ubytovacie služby nonstop. Ide o klasický mestský hotel 
s postupne zvyšujúcou sa návštevnosťou od utorka do soboty.

7.  Naplánujte dovolenky pracovníkom housekeepingu, ktorí pracujú v horskom hoteli s najvyššou vyťa-
ženosťou lôžok v zimnom období (december – február).

Plán dovoleniek na rok 20..                                              Úsek: housekeeping

Meno, 
priezvisko

Zostatok 
dovolenky 
z minulého 
roka

Nárok na 
dovolenku 
v tomto roku

Spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

chyžná 1 5 20 25

chyžná 2

chyžná 3

chyžná 4
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chyžná 5

upratovačka

upratovačka

vedúca 
práčovne

pracovníčka 
práčovne 1

pracovníčka 
práčovne 2

Vypracovala: .....................................

8.  V hotelovom systéme precvičujte vyplnenie hlásení o obsadenosti izieb (raportky), nastavenia technic-
kých porúch a blokovania izieb z rôznych príčin.

9.  Uveďte, aké školenia by ste z pozície hotelovej gazdinej zabezpečovali pre svojich podriadených pra-
covníkov.

10.  Hotelová gazdiná denne vykonáva kontrolu uprataných izieb a týždenne (resp. raz za dva týždne) 
kontrolu vybavenia všetkých izieb v zmysle aktuálne platnej právnej normy. 
a) Opíšte postup hotelovej gazdinej pri pravidelnej dennej kontrole izieb.

b)  Uveďte, ktoré pracovné činnosti vykonáva hotelová gazdiná v rámci týždennej kontroly všetkých izieb.

11. Diskutujte o tom, ako by ste z pozície hotelovej gazdinej riešili nasledujúce situácie.

•  Chyžná vám prizná, že po odchode hosťa pri upratovaní izby našla v skrini vyššiu sumu peňazí a drahý 
parfum. 
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•  Od vedúceho pracovníka front office ste sa dozvedeli informáciu, že hosť, ktorý bol ubytovaný v hoteli, 
sa telefonicky informoval, či sa na izbe nenašli peniaze a parfum. Pri preverovaní skutočnosti vám chyžná 
tvrdí, že pri upratovaní izby nič nenašla.

• Pri kontrole stavu a pohybu čistiacich prostriedkov na úseku housekeepingu zistíte ich nadmernú spotrebu.

•  Zistíte, že vaša chyžná veľmi rada koketuje s hosťami a máte silné podozrenie, že im na izbe poskytuje 
erotické služby.

•  Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vybavenia izieb zistí nedostatky (nedostatočný počet vešiakov 
v skriniach, chýbajúce kefy na šaty, topánky, špinavé poháre v kúpeľni), za ktoré nesie zodpovednosť 
priamo chyžná.

•  Dozviete sa, že vašu chyžnú „občas“ a „skoro ráno“ poveruje upratovaním niektorých izieb nočná 
recepčná. Máte podozrenie, že sú zohrané, že spolupracujú na tzv. „ubytovaniach načierno“.

• Po odchode zahraničného hosťa chyžná zistila, že v hotelovej izbe chýba župan a veľká osuška. 

•  Vaše chyžné zanedbávajú čistotu v sociálnych zariadeniach hotelových izieb. Nad vaňami a v sprchových 
kútoch sa vytvárajú plesne, ktoré nepríjemne zapáchajú.

•  Do obsadenej hotelovej izby na najvyššom poschodí začala zatekať voda z dôvodu porušenia hydroizo-
lácie strechy. Táto situácia spôsobila výpadok elektrickej energie na celom poschodí.

• Pri vstupe do hotelovej izby našla chyžná hosťa ležať na zemi bez známok života.

12. Objasnite obvyklé symboly na úseku housekeepingu súvisiace s označovaním:

 a) dôležitosti hostí v hoteli:

VIP – very important person

HWC – handle with care

b) aranžmán:

R – raňajky, resp. ŠP – štvrťpenzia

PP – polpenzia, resp. DP – demipension

CP – celá penzia, resp. PC – pension complete

c) stavu obsadenosti izieb:

zelená farba

žltá farba

červená farba

13.  Veľkú pozornosť na úseku housekeepingu hotelová gazdiná venuje hotelovej bielizni. Vysvetlite 
dôvody.

14. Rozdeľte a konkretizujte z hľadiska účelu využitia hotelovú bielizeň.

• posteľnú a kúpeľňovú (prestieradlá, obliečky na vankúše, paplóny, uteráky, osušky, župany)
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15. Pranie hotelovej bielizne sa môže zabezpečovať viacerými spôsobmi. Vymenujte a charakterizujte ich.

1.  Externé pranie v cudzej práčovni – ide o pranie bielizne v mestských veľkopráčovniach alebo v iných 
hoteloch, ktoré majú voľnú kapacitu práčovne.

2.

3.

16.  Pred začatím prevádzkovania hotela musí jeho manažment stanoviť a zabezpečiť počet potrebného 
množstva hotelovej bielizne. Pri výpočtoch vychádza z týchto údajov:
– počet lôžok v hoteli
–  počet súprav posteľnej bielizne v práčovni (násobok priemerného počtu denne odchádzajúcich 

hostí a priemerného počtu zdržania sa bielizne v práčovni)
–  počet súprav posteľnej bielizne v sklade čistej bielizne (podobný počet ako v práčovni + rezerva 

pre prípad vyššieho počtu odchodu hostí v jeden deň)
Vypočítajte potrebné množstvo posteľných súprav pre hotel s lôžkovou kapacitou 150.

17. Manipulácia s hotelovou bielizňou zahŕňa niekoľko operácií. Opíšte ich.

inventarizácia bielizne

výmena bielizne

oprava a vyradenie bielizne

pranie, žehlenie a čistenie bielizne

skladovanie bielizne

18.  Ďalšou povinnosťou hotelovej gazdinej je podieľať sa na znižovaní nákladov v rámci tzv. „zeleného 
hotelierstva“. Navrhnite spôsoby, resp. aktivity, ktorými by mohla prispieť k ochrane životného pros-
tredia a súčasne k úspore finančných prostriedkov hotela.
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19. Vymenujte minimálne 5 druhov činností, za ktoré zodpovedá chyžná:

20.  V hoteloch vyšších tried sa poskytuje hosťom vyšší štandard služieb aj na úseku housekeepingu. 
Nočné chyžné obvykle v čase podávania večerí vykonávajú v hotelovej izbe rôzne pracovné činnosti, 
ktoré by mali spríjemniť pobyt hosťom. Vymenujte ich.

21.  Okrem bežného denného upratovania chyžné na úseku housekeepingu vykonávajú aj tzv. generálne 
upratovanie, ktorého periodicita závisí od stupňa využitia lôžkových kapacít. Uveďte, ktoré pracovné 
činnosti chyžných patria pod generálne upratovanie.

22. Vymenujte činnosti upratovačiek na úseku housekeepingu.

23.  Diskutujte o vašich skúsenostiach z praxe na úseku housekeepingu. V diskusii sa zamerajte na 
organizačné a komunikačné schopnosti hotelovej gazdinej a pracovné výkony chyžných.

24. Vymenujte a stručne charakterizujte obvyklé pracovné pozície na úseku hotelovej práčovne.

práč/práčka
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žehliar/žehliarka

25.  Hotelová práčovňa okrem prania hotelovej bielizne ponúka hotelovým hosťom aj pranie, žehlenie, 
opravu, či krátkodobé uskladnenie osobnej bielizne. Diskutujte o vašich skúsenostiach z praxe zame-
raných na zaužívané postupy hotelov pri dopyte hostí po uvedených službách.

26.  Porovnajte cenníky poskytovaných služieb hotelových práčovní v hoteloch. K cenám vyjadrite svoje 
názory a stanoviská.

27.  Spokojnosť hostí s kvalitou poskytovaných služieb na úseku housekeepingu môže manažment hotela 
zisťovať priamo od hotelových hostí pomocou dotazníkov. Pokúste sa s pomocou svojho učiteľa ta-
kýto dotazník vytvoriť. Začnite vstupným textom, v ktorom oslovíte a vyzvete hosťa na jeho vyplnenie. 
Pokračujte formuláciou otázok podľa vzoru.

Hotelová izba Áno Nie

Bola vaša izba vždy riadne čistá?

Bola teplota v izbe dostatočná?

Neboli ste rušení hlukom?

Bolo vaše lôžko pohodlné?

Bližšie špecifikujte, prosím, odpovede Nie.

Kúpeľňa Áno Nie

Bola kúpeľňa vždy dokonale čistá?

Mali ste k dispozícii vždy teplú vodu?
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Bolo osvetlenie v kúpeľni v poriadku a vyhovujúce?

Bližšie špecifikujte, prosím, odpovede Nie.

Spoločné priestory (chodby, schodiská, výťahy, hotelová hala) Áno Nie

Boli vždy čisté a upravené?

Bol v nich vždy svieži vzduch?

Bližšie špecifikujte, prosím, odpovede Nie.
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1. Uveďte, čo je hlavnou úlohou stravovacieho úseku hotela.

2. Vymenujte druhy služieb poskytované stravovacím úsekom hotela.

• podávanie pokrmov a nápojov v hotelových izbách (etážová služba)

• rýchle občerstvenie

3.  Stanovte množstvá pokrmov a nápojov na raňajky pre 50 osôb podávané formou švédskeho stola. 
Vychádzajte z odporúčaných dávok na 1 osobu – mäsové pokrmy 120 g, mliečne pokrmy 50 g, va-
ječné pokrmy 40 g (1 ks), maslo 20 g, džem 20 g, zelenina 100 g, ovocie 100 g, pokrmy racionálnej 
výživy 50 g, chlieb 80 g, pečivo 40 g, studený nápoj 2 dl, teplý nápoj 1 porcia.

Názov pokrmu MJ Množstvo Názov pokrmu MJ Množstvo

Studené pokrmy: x Uhorky kg

Bravčová šunka kg 0,5 Reďkvička zv./2 os. zv. 5

Moravské mäso kg 0,5 Jarná cibuľka kg zv./2 os. zv.

Lovecká saláma kg 0,5 Mrkvový šalát 100 g por.

Malokarpatská saláma kg 0,5 Ovocie: x

Eidamská tehla kg Jablká kg

Syrokrém 50 g ks 25 Slivky kg

Jogurt 100 g ks Pokrmy zdravej výživy: x

Mini maslo 20 g ks Cereálne sušienky 50 g ks

Jahodový džem 20 g ks Ovsené vločky kg

Marhuľový džem 20 g ks Kukuričné lupienky kg

Vajíčko natvrdo ks Chlieb, pečivo: x

Teplé pokrmy: x Chlieb 40 g/ks ks

Volské oká ks Rožok obyčajný ks ks

6. STRAVOVACÍ ÚSEK HOTELA 
(FOOD & BEVERAGE)
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Miešané vajcia na masle100 g por. 15 Maslová vianočka 100 g ks

Diétne párky s horčicou 100 g por. 10 Studené nápoje: x

Bacon and eggs 100 g/80 g por. 10 Cappy pomaranč fľ. 15 

Mučkalica 100 g por. 20 Hruškový džús 2 dl/por. por. 25 

Kukuričná kaša 100 g por. Mlieko l 1 

Zelenina: x Teplé nápoje: x

Paradajky kg Espresso káva 7 g por.

Paprika kg Čaj Lipton s citrónom 5 g por.

4.  Prepíšte z predchádzajúcej úlohy množstvá raňajkových pokrmov a nápojov určených pre 50 hotelo-
vých hostí a vypočítajte ich predajnú cenu. Pri výpočte daných množstiev vychádzajte z obstarávacích 
cien, kalkulačnej prirážky 350 %, potrebného zisku 20 % a DPH 20 %.

Názov pokrmu MJ Množstvo
Obstarávacia 
cena za MJ 
bez DPH v €

Obstarávacia 
cena za dané 
množstvo v €

Predajná cena 
za dané 

množstvo v €

Studené pokrmy: x x x x x

Bravčová šunka kg 0,5 3,20 1,60 10,40

Moravské mäso kg 0,5 4,50 2,25

Lovecká saláma kg 0,5 3,80

Malokarpatská saláma kg 0,5 4,30

Eidamská tehla kg 4,50

Syrokrém 50 g ks 25 0,40

Jogurt 100 g ks 0,40

Mini maslo 20 g ks 0,10

Jahodový džem 20 g ks 0,10

Marhuľový džem 20 g ks 0,10

Vajíčko natvrdo ks 0,10

Teplé pokrmy: x x x x x

Volské oká ks 0,20

Miešané vajcia na masle 100 g por. 15 0,30

Diétne párky s horčicou 100 g por. 10 0,30

Bacon and eggs 100 g/80 g por. 10 1,50

Mučkalica 100 g por. 20 1,80
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Kukuričná kaša 100 g por. 0,40

Zelenina: x x x x x

Paradajky kg 0,50

Paprika kg 0,50

Uhorky kg 0,50

Reďkvička zv./2 os. zv. 5 0,20

Jarná cibuľka kg zv./2 os. zv. 0,20

Mrkvový šalát 100 g por. 0,30

Ovocie: x x x x x

Jablká kg 0,40

Slivky kg 0,55

Pokrmy zdravej výživy: x x x x x

Cereálne sušienky 50 g ks 0,15

Ovsené vločky kg 1,00

Kukuričné lupienky kg 2,90

Chlieb, pečivo: x x x x x

Chlieb 40 g ks 0,04

Rožok obyčajný ks 0,05

Vianočka s hrozienkami 100 g ks 0,08

Studené nápoje: x x x x x

Cappy pomaranč 2 dl fľ. 15 0,50

Hruškový džús 2 dl por. 25 0,50

Mlieko l l 1 0,30

Teplé nápoje: x x x x x

Espresso káva 7 g por. 0,2

Čaj Lipton s citrónom 5 g por. 0,2

Spolu raňajky v €: x x x x

5. Vypočítajte na základe predchádzajúcej úlohy cenu raňajok pre jedného hosťa v €.
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6.  Vytvorte F & B plán pre skupinu 50 hostí ubytovaných v hoteli na 5 nocí s plnou penziou vo výške 
25 €. Skupina začína svoj pobyt uvítacím rautom a končí sektovými raňajkami a balíčkom na 
cestu.

F & B plán pre skupinu č. ..................

Dátum Čas Stredisko Druh občerstvenia
Cena spolu 

v € Poznámka

28. 01. 18,00 nočný bar uvítací raut 750,–

29. 01.   8,00 kaviareň raňajky 300,–

13,00 reštaurácia obed 450,–

19,00 reštaurácia večera 400,–

30. 01.

31. 01.

obed mimo hotela

01. 02.

02. 02.

balíček na cestu

Spolu PP v € x x 6 250,– x

7.  Úlohou stravovacieho úseku vo vyšších triedach hotela je zabezpečiť ubytovaným  hosťom aj „room 
service“. Vykonávajú ho etážoví čašníci prostredníctvom ponukového lístka „room service menu“. 
Obvykle obsahuje hotelové raňajky, pokrmy ponúkané nepretržite (NONSTOP), pokrmy ponúkané 
v určitom čase a nápoje. Uveďte sortiment pokrmov a nápojov vhodných na servírovanie v hote-
lových izbách.

raňajky kontinentálne (maslo, džem, pečivo, čaj),

pokrmy podávané 
NONSTOP

sendvič s tuniakom,

pokrmy podávané 
od 8.00 do 20.00 hod.

nápoje
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8.  V hotelových izbách je možnosť objednať pokrmy a nápoje aj formou tzv. visačky. Hostia na nej vyzna-
čia číslo izby, svoje meno, zaškrtnú vybrané pokrmy a nápoje, počet porcií a ich čas podania. Visačku 
večer zavesia na kľučku vonkajšej strany dverí. Etážová služba v skorých ranných hodinách visačky 
pozberá, roztriedi podľa času a náročnosti servírovania a následne vybaví objednávky. Navrhnite 
vzor hotelovej visačky slúžiacej na ponuku a výber pokrmov a nápojov v rámci room service.
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9. Ako manažér úseku F & B určte sortiment pokrmov a nápojov pre stredisko „hotelová hala“.

výrobky studenej kuchyne

dezerty (múčniky, syry, 
ovocie, ovocné poháre)

teplé a studené nealkoholické 
nápoje

vybrané druhy alkoholických 
a miešaných nápojov

doplnkový sortiment pokrmov 
(slaný, sladký)

10.  F & B manažér okrem riadenia jednotlivých úsekov zodpovedá za ich modernizáciu a rozvoj. Uveďte 
energeticky úsporné trendové technológie vo výrobných strediskách hotela používané na prípravu 
pokrmov. Pomocou internetu vyhľadajte rôzne značky týchto technológií.

konvektomaty Retigo, Rational,

11.  Uveďte trendové technológie používané v odbytových strediskách hotela. Vyhľadajte ich pomocou 
internetu.

stolové výčapné zariadenie,

12.  Diskutujte so svojím učiteľom o stave a nutnosti modernizácie skladových častí hotelov, v ktorých 
vykonávate odbornú prax. 

13.  Domnievate sa, že súčasný trend priameho prijímania zásob do výrobného strediska a odbytových 
stredísk (bez uskladnenia v hlavnom sklade, resp. v medzisklade) je na prevádzkovanie hotela výhod-
ný? Svoju odpoveď zdôvodnite.

ÁNO NIE
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14. Nakreslite dispozičné riešenie modernej kuchyne v hoteli.

Legenda:

15. Nakreslite dispozičné riešenie odbytových priestorov modernej reštaurácie v hoteli.

Legenda:
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16.  Sformulujte 5 otázok do ankety, ktorou budete zisťovať spokojnosť vašich stravníkov s kvalitou po-
krmov a nápojov, so zariadením a vybavením odbytových stredísk, s úrovňou obsluhy a celkovou 
atmosférou v podniku.

1.

2.

3.

4.

5.

17.  Diskutujte v triede o tom, ako by ste riešili situáciu, ak by v ankete respondenti vyjadrili veľkú nespo-
kojnosť s úrovňou obsluhy vášho personálu v odbytovom stredisku reštaurácia a na trhu pracovných 
síl dlhodobo nie sú žiadni odborníci.

18.  Vypracujte na základe požiadavky cestovnej kancelárie ponuku jedál a nápojov na raňajky, obed 
a večeru pre skupinu hostí z Nemecka.

Vstupný text:

raňajky

obed

večera

Záverečný text:

19.  Ako budúci F & B manažéri sa budete často vítať a lúčiť so skupinami hostí. Rozdeľte sa na 4 skupiny 
a v každej skupine zoštylizujte krátky uvítací a rozlúčkový príhovor v slovenskom a anglickom jazyku. 
Príhovory v triede navzájom prezentujte a spolu s učiteľom vyhodnoťte.
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20.  F & B manažér zodpovedá na svojom úseku aj za organizáciu a priebeh spoločenských podujatí. 
Pomôžte objednávateľovi (napr. zástupcovi podniku SPP) banketu pri príležitosti výročia založenia 
podniku zostaviť atraktívny kultúrno-gastronomický program, ktorý by všetkých pozvaných hostí zaujal  
a prilákal do vášho hotela.

• privítanie hostí, welcome drink, prípitok

21.  Diskutujte o tom, ako by ste z pohľadu manažéra F & B riešili situácie, ktoré môžu vzniknúť počas 
slávnostnej hostiny.

•  Po polnoci zistíte, že v príručnom sklade odbytového strediska, v ktorom sa  hostina koná, je nedostatočná 
zásoba šumivého vína. Zo strany hostí hrozí vysoká nespokojnosť.

•  Umelecká agentúra na základe dohody o spolupráci uzavretej s vaším podnikom sa zaviazala do progra-
mu zabezpečiť vystúpenie známeho speváka, ktoré malo byť vyvrcholením celého podujatia. Hodinu pred 
jeho vystúpením sa dozviete, že spevák z dôvodu nepriaznivej situácie na cestách nepríde a nevystúpi.

•  V najlepšom prúde zábavy hostí príde za vami mestská polícia, ktorá vás, na podnet občanov mesta, 
upozorňuje na rušenie nočného pokoja a vyzýva vás k utlmeniu hlučnosti.

•  Pri účtovaní hostiny prídete na to, že váš kalkulant nesprávne vykalkuloval ceny jedál, ktoré sa podávali 
a konzumovali. V prípade, že by ste tieto ceny akceptovali, poškodili by ste tým hotel o 600 €. Problémom 
je, že ceny jedál organizátor hostiny odsúhlasil ešte pred jej realizáciou.

•  Na základe určitej nespokojnosti s kvalitou jedál organizátor hostiny pri jej vyúčtovaní trvá na poskytnutí 
zľavy za tieto jedlá. Vyhoviete mu? Ak áno, v akej výške?
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1. Vymenujte hlavné úlohy technického úseku hotela.

• zabezpečovanie kvalitného technického zázemia

• zabezpečovanie opráv a údržby v hoteli

2. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom kvalitné technické zázemie hotela.

3. Vymenujte ďalšie úlohy technického úseku hotela.

• príprava kongresových sál a odbytových stredísk pri organizovaní rôznych podujatí

• vykonávanie aranžérskych činností vo všetkých odbytových strediskách a foyer hotela

4. Uveďte, ktoré pracoviská, resp. zariadenia spravuje technický úsek hotela.

• multifunkčnú tlačiareň, počítačovú sieť a výpočtovú techniku

• práčovňu

7. TECHNICKÝ ÚSEK HOTELA
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5. Vysvetlite: 
a) účel používania multifunkčnej tlačiarne v hoteli,
b) úlohu technického úseku hotela z hľadiska zabezpečenia fungovania multifunkčnej tlačiarne.

a)

b)

6. a) Charakterizujte pojem „serverovňa“. b) Uveďte účel zriaďovania serverovní v hoteloch.

a)

b)

7. a)  Vymenujte technické vybavenie hotelovej práčovne. 
b) Vysvetlite úlohu technického úseku hotela z hľadiska zabezpečenia prevádzky hotelovej práčovne.

a)

b)
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8.  Technický úsek hotela zodpovedá aj za rozvody elektrickej energie, tepla, plynu a vody. Ako jeho 
manažér uveďte, na koho by ste sa obrátili v prípade zistenia poruchy v jednotlivých rozvodoch.

porucha v rozvodoch elektrickej energie:

porucha v rozvodoch tepla:

porucha v rozvodoch plynu:

porucha v rozvodoch vody:

9.  Opravárenské a údržbárske činnosti patria k ďalším úlohám technického úseku hotela. Vymenujte 
niektoré z nich.

10.  V hoteloch sa používa viacero druhov výťahov – osobné, nákladné, kuchynské ap. Za ich montáž, 
bezpečnosť, servis a revízie zodpovedá technický úsek hotela. Vysvetlite, čo si predstavujete pod 
pojmom revízia výťahov. Zistite od pracovníkov technického úseku hotela, v ktorom vykonávate prax, 
v akých intervaloch sa vykonávajú revízie a ostatné prehliadky výťahov.

11. Diskutujte o dôvodoch, resp. o nutnosti pravidelných kontrol bezpečnosti výťahov v hoteloch.



69

TECHNICKÝ ÚSEK HOTELA

12.  Technický úsek zodpovedá aj za stav a umiestnenie hasiacich prístrojov v hoteli. V praxi sa používa 
niekoľko druhov hasiacich prístrojov. Vymenujte ich a pomocou internetu zistite účel ich používa-
nia.

halotrónové hasenie jemnej mechaniky, elektroniky, 
umeleckých diel ap.

13. a)  Vysvetlite funkciu hlásičov požiaru a dymu. 
b) Uveďte, do ktorých  priestorov hotela by ste ich odporúčali prioritne nainštalovať.

a)

b)

14.  Vypracovanie požiarneho evakuačného plánu patrí do ďalších kompetencií technického úseku ho-
tela. Jeho súčasťou je aj grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží 
budovy. Uveďte, na ktorých miestach v hoteli by ste ho umiestnili.

15.  Technický úsek hotela zodpovedá aj za stav garáží, parkoviska a ostatných priestorov slúžiacich na 
poskytovanie doplnkových služieb (ihriská, tenisové kurty, fitness ap.). Diskutujte o technickom vyba-
vení uvedených priestorov, povinnostiach technického úseku zabezpečovať ich funkčnosť.
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7.2. RIADIACI ZAMESTNANCI TECHNICKÉHO ÚSEKU, ICH PRACOVNÉ NÁPLNE

1. Vymenujte riadiace pracovné pozície na technickom úseku hotela.

2. Vytvorte pracovnú náplň vedúceho technického úseku hotela.

Pracovná náplň vedúceho technického úseku hotela

Pracovník zodpovedá za:
– materiálno-technické vybavenie hotela, jeho rozvoj, opravy a údržbu

Podpis pracovníka:

3.  Vedúci technického úseku kontroluje knihy jázd a spotrebu pohonných hmôt všetkých automobilov vo 
vlastníctve hotela. Na základe údajov z obrázka na strane 71 vypočítajte spotrebu pohonných hmôt 
automobilu, keď jeho priemerná spotreba na 100 km predstavuje 7,85 l.
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4.  Ako vedúci technického úseku napíšte formou listu reklamáciu na murárske a maliarske práce, ktoré 
vykonávala vo vašom hoteli stavebná firma v rámci rekonštrukcie hotelových izieb. Pri písaní rekla-
mácie využite poznatky z predmetu administratíva a korešpondencia.

5. Uveďte niektoré pracovné činnosti, ktoré vykonáva vedúci údržby hotela.

• riadenie pracovníkov obsluhy vykurovania
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7. Vymenujte povinnosti technického pracovníka hotela.

7.3. OSTATNÉ POMOCNÉ PREVÁDZKY TECHNICKÉHO ÚSEKU HOTELA

1. Vymenujte ostatné pomocné prevádzky hotela, za ktoré nesie zodpovednosť technický úsek hotela.

2.  Vyjadrite svoje názory na prevádzkovanie hotelových záhradníctiev, zameraných na pestovanie kve-
tov, rôznych druhov zeleniny a byliniek. Zamyslite sa nad tým, prečo patria pod technický úsek hotela, 
či  prinášajú hotelom efekty, či náklady na ich prevádzkovanie neprevyšujú výnosy, či by ste ich pre-
vádzkovali ako budúci manažéri hotelov, ap.

3.  Diskutujte o povinnostiach hotelovej ochranky, ktorú ako pomocnú prevádzku riadi technický úsek 
hotela.

4.  Technický úsek hotela zodpovedá aj za ubytovňu pre zamestnancov. Ako jeho vedúci sformulujte 
niekoľko podmienok, ktoré navrhujete zakomponovať do zmluvy o ubytovaní, ktorá sa vždy uzatvára 
medzi hotelom a zamestnancom.

•  ubytovaný je povinný udržiavať ubytovacie priestory a zariadenie v stave, v akom mu boli odovzdané
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7.4. OPERATÍVNO-TECHNICKÁ EVIDENCIA TECHNICKÉHO ÚSEKU HOTELA

1.  Technický úsek hotela je povinný viesť a archivovať tzv. operatívno-technickú evidenciu súvisiacu 
s jeho kompetenciami. Vysvetlite pomocou internetu, o čo konkrétne ide v jednotlivých evidenciách.

pasportizácia budovy 

pasportizácia strojov

pasportizácia vybavenia stredísk, 
izieb, vestibulov

revízne správy tlakových nádob, 
vzduchotechniky, klimatizácie, 
výťahov, kotolní
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8.1. FUNKCIE A OBSAH PERSONÁLNEHO MANAŽMENTU

1. Vymenujte hlavné úlohy personálneho manažmentu.

• efektívne využívať osobné a profesionálne kompetencie zamestnancov

2. Vysvetlite pojmy uvedené v tabuľke.

osobné kompetencie

profesionálne kompetencie

3. Vymedzte obsah personálneho manažmentu.

• prijímanie zamestnancov

4. Konkretizujte pracovné činnosti, ktoré vykonáva personálny manažér v rámci prijímania zamestnancov.

• rozhodovanie o potrebe vytvorenia nového pracovného miesta

5.  Konkretizujte pracovné činnosti, ktoré vykonáva personálny manažér v rámci motivácie a stimulácie 
zamestnancov.

8. PERSONÁLNY MANAŽMENT HOTELA



75

PERSONÁLNY MANAŽMENT HOTELA

6. Uveďte riadiace pracovné pozície na personálnom úseku.

• asistent personálneho riaditeľa

7. Vymenujte tri vážne dôvody na prijatie nového zamestnanca do hotela.

• hotel chce zvýšiť úroveň poskytovaných služieb

8.  Prvoradým cieľom personálneho manažéra v hoteli je zvyšovať efektivitu práce. Pred každým rozhod-
nutím o prijatí nového zamestnanca  si kladie množstvo otázok. Jedna z nich je uvedená v tabuľke. 
Pokúste sa sformulovať ďalšie otázky.

Je potrebné zamestnať nového zamestnanca?

9.  Personálny útvar hotela získava zamestnancov na uvoľnené alebo novovytvorené pracovné miesta 
z interných alebo z externých ľudských zdrojov. Vymenujte interné ľudské zdroje.

• absolventi odborných škôl, ktorí vykonávali v hoteli prevádzkovú prax

10. Uveďte výhody a nevýhody obsadzovania pracovných miest osobami z interných ľudských zdrojov.

Výhody Nevýhody

majú skúsenosti, rýchlejšie sa adaptujú 
na novú pracovnú pozíciu

11.  Vysvetlite pojem adaptačný proces, resp. adaptácia. Vyjadrite svoje názory na hlavný zmysel adaptá-
cie zamestnanca v novom pracovnom prostredí.
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12.  Vypíšte externé ľudské zdroje, ktoré personálny útvar hotela využíva pri obsadzovaní pracovných 
miest.

• ženy v domácnosti

13.  Charakterizujte výhody a nevýhody obsadzovania pracovných miest osobami z externých ľudských 
zdrojov.

Výhody Nevýhody

dlhšia adaptácia na pracovnú pozíciu

14.  Personálny manažment v záujme plnenia cieľov hotela určuje aj fyzicko-psychické a špecifické požia-
davky na nových zamestnancov. Vymenujte niektoré z nich.

fyzicko-psychické

špecifické

15. Vysvetlite, čo znamená pojem nábor zamestnancov.

16. Uveďte, čo je cieľom náboru zamestnancov.

17. Vymenujte a krátko charakterizujte spôsoby náboru.

• osobný nábor

• nábor inzerciou
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18.  Sformulujte do regionálnych novín náborový inzerát na obsadenie niektorých pracovných pozícií 
v hoteli. Jednotlivé inzeráty prečítajte a spolu s učiteľom vyhodnoťte.

19.  Súťažte vo vytváraní náborových plagátov, ktoré budú obsahovať tieto informácie: názov hotela, ná-
zov pracovnej pozície, stručný opis pracovnej náplne, špecifikáciu požiadaviek na pracovnú pozíciu, 
výhody a benefity pre zamestnancov a kontaktné údaje. Najkrajšie plagáty vystavte na nástenke.

20.  Poverte v triede dvojicu komunikačne zdatných spolužiakov, ktorá bude predstavovať pracovníkov 
personálneho oddelenia hotela Panorama prichádzajúcich do vašej školy vykonať osobný nábor 
budúcich absolventov odboru hotelová akadémia.

21.  Ako budúci uchádzač o zamestnanie sformulujte text žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na 
pozíciu riaditeľa hotela.

22. Uveďte, ktoré doklady môže personálny manažér požadovať od uchádzačov o zamestnanie.

23. Vysvetlite pojem motivačný list. Diskutujte o jeho význame pri výbere zamestnanca.
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24.  Napíšte na domácu úlohu motivačný list, ktorým chcete presvedčiť zamestnávateľa o vašich kvalitách, 
o tom, že ste najvhodnejší kandidát na vybranú pracovnú pozíciu. Na vyučovacej hodine si motivač-
né listy čítajte a komentujte ich.

25.  Ako personálny manažér hotela budete písať na odchádzajúceho zamestnanca tzv. pracovný po-
sudok, ktorý môže/nemusí ovplyvniť rozhodovanie nového zamestnávateľa o jeho prijatí na určitú 
pracovnú pozíciu. Diskutujte o tom, či v uvedenom posudku budete hodnotiť zamestnanca objektív-
ne, a to aj napriek tomu, že vám nevyhovuje jeho odchod, alebo neobjektívne, a teda ho novému 
zamestnávateľovi vykreslite negatívne. Svoje názory zdôvodnite.

26. Napíšte krátky pracovný posudok na odchádzajúceho zamestnanca z vášho hotela.
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27.  Precvičte si tvorbu vášho štruktúrovaného životopisu, ktorý chcete priložiť k žiadosti o prijatie do za-
mestnania.

28.  Personálny manažér hotela pripravuje výberový pohovor s uchádzačmi o zamestnanie. Opíšte po-
stup, ktorý by mal pri jeho uskutočnení dodržať.

• príprava osobných dokladov uchádzača

• otvorenie výberového pohovoru (upokojenie uchádzača, vytvorenie pohodovej atmosféry)
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29.  Vytvorte v triede dve dvojice, ktorých úlohou bude predviesť výberové pohovory s uchádzačmi o za-
mestnanie. Výberové pohovory analyzujte a vyhodnoťte.

30. Opíšte postup personálneho manažéra pri uvádzaní nového  zamestnanca na pracovisko.

31.  Pri uvádzaní nových zamestnancov na pracoviská pomáhajú personálnym manažérom tzv. indukčné 
listy. Uveďte, ktoré dôležité informácie by mali obsahovať.

32.  Personálny manažment vypracúva pracovné náplne zamestnancov hotela. Aj napriek tomu, že nejde 
o zákonnú povinnosť, všetkým podnikom sa odporúča ich vypracovanie v písomnej forme. Uveďte 
špecifiká, ktoré je v hotelierstve potrebné zakomponovať do pracovných náplní.

8.2. MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

1. Vysvetlite, čo znamená výraz „motivovať zamestnanca“.
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2.  Medzi významné motivačné stimuly patrí odmena za prácu formou rôznych druhov peňažných miezd. 
Charakterizujte ich.

časová mzda – je podmienená počtom odpracovaných hodín
– obsahuje rôzne príplatky za soboty, nedele, sviatky
– závisí od kvalifikácie, pracovného zaradenia
–  v hotelierstve sa využíva pri odmeňovaní administratívnych a pomocných 

zamestnancov
– v praxi je málo účinná

úkolová mzda

podielová mzda

kombinovaná mzda

3.  Uveďte výšku zákonom stanovenej minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Vysvetlite, aká povinnosť 
pre zamestnávateľa vyplýva zo zákona o minimálnej mzde. Polemizujte o tom, prečo niektoré vyspelé 
štáty (Švédsko, Rakúsko ap.) nemajú prijatý zákon o minimálnej mzde a o tom, aký zmysel vidíte 
v prijatí tohto zákona u nás.

4.  Delegovanie zodpovednosti a vybraných právomocí zamestnancom patrí medzi veľmi účinné moti-
vačné nástroje – stimuly.
a) Vysvetlite, čo konkrétne ich motivuje podávať  lepší pracovný výkon.

b) Uveďte dva príklady delegovania zodpovednosti a právomoci zamestnancom v hotelierstve.
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5.  Personálny manažment zodpovedá za odborný rast svojich zamestnancov. Zabezpečuje ho prostred-
níctvom rôznych školení a výcvikom. Vymenujte zásady, ktoré dodržiava pri ich organizovaní.

• na školenia a výcviky zamerané na vyššie pracovné pozície by sa mal uskutočňovať výber zamestnancov

• náklady na školenie by mali byť hradené z podnikových zdrojov

6. Vymenujte spôsoby organizovania školení, resp. výcvikov.

• vyučovanie, prednášky

7.  Poverte dvoch spolužiakov úlohou pripraviť  doma prednášku v programe PowerPoint na tému „Štan-
dardy správania sa zamestnancov na úseku front office“, do ktorej zakomponujú: 
a)  svoje predstavy o správaní sa zamestnancov k hosťom napr. pri telefonovaní, pri prijímaní objed-

návok, pri ubytovaní, vybavovaní rôznych formalít, počas ich pobytu, pri rozlúčke s nimi ap.;
b)  krátke videonahrávky s obsahovým zameraním na správanie sa zamestnancov na úseku front 

office v niektorých hoteloch, resp. na krátke interview s nimi.
Pripravenú prednášku, ktorá bude zahŕňať nejaký interaktívny prvok, napr. modelovanie situácie 
privítania hosťa, spolužiaci odprezentujú v triede v minimálnom rozsahu 20 minút. K vypracovaniu 
prednášky, jej obsahu, atraktívnosti a k jej realizácii veďte rozsiahlu diskusiu.

8.  Poverte dvoch spolužiakov uskutočniť pre triedu prostredníctvom internetu a webového prehliadača 
krátky webinár na tému „Kalkulácia pokrmov a nápojov v systéme Food 600“.

8.3. HODNOTENIE ZAMESTNANCOV – FEEDBACK

1.  Feedback sa vo vyspelých organizáciách (v podnikoch) vykonáva zvyčajne jedenkrát za rok. Iniciu-
je ho personálny úsek. Vykonávajú ho nadriadení na podriadených, podriadení na nadriadených 
a zamestnanci medzi sebou na jednotlivých pracoviskách. Uveďte význam feedbacku a efekty, ktoré 
z neho plynú pre jednotlivých zamestnancov.

význam feedbacku
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efekty z feedbacku

2.  Experti odporúčajú písať feedback anonymne, tzv. „sendvičovou metódou“. Podľa nich sa má kritické 
hodnotenie (tmavé mäso sendviča) „obložiť“ pozitívnym hodnotením (bielym chlebom zvrchu aj zo 
spodu). Písať feedback začíname teda vyzdvihovaním  pozitívnych stránok zamestnanca, z ktorých 
prechádzame do mierneho vyjadrenia kritiky, z ktorej sa opäť dostávame k vyzdvihnutiu pozitívnych 
stránok zamestnanca. Cieľom takejto metódy je neznechutiť zamestnanca, ale prinútiť ho zamyslieť 
sa nad tým, ako ho vníma okolie.
Vypracujte každý z vás anonymný feedback na svojho učiteľa predmetu hotelový a gastronomický 
manažment. Bude pre neho spätnou väzbou (nastaveným zrkadlom) jeho pôsobenia vo vyučovacom 
procese. V prípade záujmu si precvičte písanie feedbackov na svojich spolužiakov.

3. Uveďte ďalšie metódy hodnotenia zamestnancov v hotelierstve.

metóda písomného alebo slovného posudzovania – zamestnanec sa hodnotí komplexne, voľne formulo-
vaných posudkom

8.4. PERSONÁLNY MANAŽMENT A PRÁVNE PREDPISY

1. Činnosť personálneho manažmentu usmerňuje viacero právnych predpisov. Vymenujte ich.

• Zákonník práce



84

PERSONÁLNY MANAŽMENT HOTELA

2.  Medzi najvýznamnejšie právne predpisy pre personálny manažment bezpochyby patrí Zákonník prá-
ce. Jeho úplné znenie je v zákone Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 311/2001 Z. z. 
Uveďte okruhy problémov, ktorými sa zaoberá Zákonník práce.

• pracovný pomer (vznik, zmeny, zánik)
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1. Vysvetlite, čo je obsahom finančného manažmentu hotela.

2. Uveďte, čo je základnou úlohou finančného manažmentu hotela.

• získavať pre podnik kapitál

3.  Finančný manažér získava pre podnik kapitál z externých a interných zdrojov. Ide o proces financo-
vania podniku. Konkretizujte, ktorý kapitál predstavuje externé zdroje a ktorý interné zdroje financo-
vania podniku.

Externé zdroje financovania podniku:

Interné zdroje financovania podniku:

4.  Viete, že finančný manažment v hoteli sa zaoberá riadením výkonov (napr. počtom vyrobených jedál 
a nápojov, počtom uprataných izieb ap.), výnosov (napr. tržbami za predané jedlá, lôžka) a nákladov 
(fixných aj variabilných). Uveďte a objasnite faktory, od ktorých závisí ich štruktúra.

Štruktúra výkonov, výnosov a nákladov závisí od:

• kategórie hotela

9. FINANČNÝ MANAŽMENT HOTELA
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5.  Jednou zo zásad finančného manažmentu je samofinancovanie podniku. Vysvetlite ju.

6. Finančný manažment hotela vykonáva a zodpovedá za viacero pracovných činností. Vymenujte ich.

• tvorbu rozpočtu (finančného plánu) hotela

7. Z vytvoreného rozpočtu hotela vyplývajú pre finančný manažment ďalšie pracovné povinnosti. Uveďte ich.

• výpočet cash-flow (disponibilných finančných zdrojov) na stále krytie záväzkov

8.  Účtovníctvo je najdôležitejším ekonomickým informačným systémom v hoteli. Uveďte, aké informácie 
poskytuje finančnému manažérovi.

• o majetkovej situácii v hoteli

9. Vysvetlite úlohu finančnej analýzy v hoteli.

• prognózovať budúci vývoj finančnej situácie v hoteli

10.  Základom na vykonanie finančnej analýzy sú výkazy ročnej účtovnej závierky. Ide o výkaz ziskov 
a strát, súvahu a výkaz cash-flow. Stručne ich charakterizujte.

výkaz ziskov a strát

súvaha

cash-flow
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11.  Výsledky finančnej analýzy využíva finančný manažment pri dôležitých rozhodovaniach zabezpečujú-
cich prosperitu, likviditu a stabilitu hotela. Vysvetlite jednotlivé pojmy.

prosperita hotela

likvidita hotela

stabilita hotela

12. Charakterizujte rozpočet, resp. finančný plán hotela.

13. Uveďte, z ktorých častí sa skladá finančný rozpočet hotela.

• rozpočet nákladov (druhových, osobných a režijných)

14. Zostavte rozpočet výnosov hotela na budúcoročné obdobie (v tis. €).

Výnosy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tržby za ubytovanie 9,3 9,8 7,2

Predaj vyradeného majetku

Výnosy spolu:

15. Opíšte účel a význam kontroly plnenia finančného rozpočtu hotela.
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9.2. MANAŽMENT CIEN A CENOTVORBA V HOTELI

1. V hotelierstve sa uplatňujú dve koncepcie tvorby cien – nákladová a trhová. Charakterizujte ich.

nákladová koncepcia

trhová koncepcia

2. Hotely na začiatku svojej činnosti môžu uplatniť:
a) vysoké výnosové ceny (ceny nad priemerom konkurenčných cien) alebo
b) nízke prierazné ceny (ceny pod priemerom konkurenčných cien).
Ako budúci manažér hotela uveďte, v ktorých prípadoch by ste uplatnili uvedené možnosti nastave-
nia cien.

vysoké výnosové ceny

nízke prierazné ceny

3.  Tvorbu cien v hotelierstve ovplyvňujú aj ďalšie činitele. Ide o všeobecné cenotvorné činitele (vplyvy 
vnútorného prostredia hotela) a špecifické cenotvorné činitele (vplyvy vonkajšieho prostredia hotela). 
Vymenujte ich.

všeobecné 
cenotvorné činitele

špecifické 
cenotvorné činitele

4.  Vysvetlite, prečo sa finančný manažment opakovane zaoberá zisťovaním a analýzou konkurenčných cien.

5.  Diskutujte o tom, akým spôsobom budete ako finančný manažér hotela zisťovať ceny produktov kon-
kurenčných ubytovacích a pohostinských podnikov.

6.  Ceny ubytovacích služieb sa tvoria dvomi spôsobmi. Vymenujte ich.

7.  Opíšte spôsob kalkulovania ceny izby/lôžka pomocou nákladov prepočítaných na jeden izbodeň/
/lôžkodeň.
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8. Zopakujte si kalkuláciu cien izieb pomocou hodnotového faktora.
Hodnotový faktor predstavuje určitú hodnotu, resp. určitý počet bodov, ktoré finančný manažér 
podľa vlastných kritérií priradí jednotlivým skupinám izieb, najčastejšie v intervale od 1 do 3. Do 
úvahy berie veľkosť izby, vybavenosť, orientáciu ap. Takýmto spôsobom ohodnotí všetky skupiny izieb. 
Napríklad skupina 5 jednolôžkových izieb bude mať hodnotový faktor 1,9 (najvyšší štandard); sku-
pina ďalších 10 jednolôžkových izieb bude mať hodnotový faktor 1,8 a skupina 15 jednolôžkových 
izieb bude mať hodnotový faktor 1 (najnižší štandard). Hodnotový faktor skupiny 40 dvojlôžkových 
izieb bude 2 a skupiny 5 apartmánov 3.

Cenu izby pomocou hodnotového faktora vypočítame v troch krokoch:
1. Vypočítame:

a) predpokladaný počet predaných jednolôžkových izieb  (PPPJI), 
b) predpokladaný počet predaných dvojlôžkových izieb (PPPDI),
c) predpokladaný počet predaných apartmánov (PPPA) za rok, podľa vzorca:

PPPJI = (počet dní otvorenej prevádzky v roku  x  počet jednolôžkových izieb : 100) x
             x predpokladané percento obsadenosti JI v roku (napr. 60 %)

Príklad:

             365  30
PPPJI =  60 = 6 570 izbodní
                 100

2. Vypočítame výšku nákladov na jednu predanú izbu zo vzťahu:

                               vlastné náklady na ubytovaciu časť

               predpokladaná obsadenosť izieb počas roka . hodnotový faktor

Príklad:

 550 000                  = 9,30 €
 59 168

Skupiny izieb Hodnotový faktor
Obsadenosť 
počas roka

Obsadenosť x 
hodnotový faktor

Vlastné náklady 
na predanú izbu

5 JI 1,9 6 570 19 710 9,3 x 1,9 = 17,67

10 JI 1,8 6 570 14 454 9,3 x 1,8 = 16,74

15 JI 1 6 570   6 570 9,3 x 1    =   9,3

40 DI 2 7 300 14 600 9,3 x 2    = 18,6

5 A 3 1 278   3 834 9,3 x 3    = 27,9

Spolu x x 59 168 x
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3. Vykalkulujeme ceny izieb.

Ukazovatele JI s HF 1 JI s HF 1,8 JI s HF 1,9 DI s HF 2 A s HF 3

VN na predanú izbu
+ zisk 30 %

  9,3
  2,79

16,74
  5,02

17,67
  5,3

18,6
  5,58

27,9
  8,37

= cena netto
+ DPH 20 %

12,09
  2,41

21,76
  4,35

22,97
  4,59

24,18
  4,84

36,27
  7,25

= predajná cena 
po zaokrúhlení

14,50
15,00

26,11
27,00

27,56
28,00

29,02
30,00

43,52
44,00

Poznámka: Vykalkulované ceny izieb prispôsobíme situácii na trhu.

9.  Vypočítajte cenu izieb pomocou hodnotového faktora v hoteli, ktorý má 10 jednolôžkových izieb typu 
štandard, 10 jednolôžkových izieb typu deluxe, 30 dvojlôžkových izieb typu štandard a 2 apartmány 
typu deluxe. V budúcom roku hotel plánuje dosiahnuť obsadenosť izieb typu štandard na 80 % a typu 
deluxe na 65 %. Vlastné náklady ubytovacej časti hotela v minulom roku predstavovali 2 200 000 €. 
Z ubytovacej činnosti v tomto roku hotel očakáva 30 % zisk. Sadzba DPH predstavuje 20 %.

Priradenie hodnotového faktora jednotlivým typom izieb.

1. Výpočet predpokladaného počtu predaných izieb.

2. Výpočet nákladov na jednu predanú izbu.

Skupina izieb HF
Obsadenosť 
počas roka

Obsadenosť x HF
Vlastné náklady 

na obsadenú izbu

10 JI ST

10 JI LUX

30 DI ST

2 A LUX

Spolu x x x

3. Kalkulácia cien izieb

Ukazovatele JI ST JI LUX DI ST A LUX

VN na predanú izbu
+ zisk 30 %

= cena netto
+ DPH 20 %

= predajná cena 
po zaokrúhlení
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9.3. DANE A POPLATKY 

1. Charakterizujte priame a nepriame dane.

priame dane

nepriame dane

2. Vymenujte druhy daní tvoriace daňovú sústavu Slovenskej republiky.

1. 

2. Spotrebná daň 

•  z uhľovodíkových palív a mazív

• 

•

•

•

3. Daň z príjmov

•

•

4.

5.

6.

7.

8. Daň na ochranu životného prostredia

3.  Finančný manažment hotela zodpovedá nielen za odvody uvedených daní, ale aj za odvody tzv. 
miestnych daní plynúcich do obecných rozpočtov. Uveďte, o ktoré dane najčastejšie ide.

1. Daň za ubytovanie

2. 

3. 

4.

5.

6.
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4. Vysvetlite, 

a) kto stanovuje sadzbu dane za ubytovanie,

b) čo je základom dane za ubytovanie.

5.  Vytvorte v programe Microsoft Word (použi prílohu 3) dokument „Hlásenie o počte prenocovaní“, 
prostredníctvom ktorého budete plniť oznamovaciu povinnosť ubytovacieho zariadenia voči vášmu 
mestu. Hotový dokument vyplňte fiktívnymi údajmi.

9.4. LIKVIDITA HOTELA V PODMIENKACH JEHO SAMOFINANCOVANIA

1.  Ďalšou úlohou finančného manažmentu je zabezpečiť samofinancovanie a likviditu hotela. Charak-
terizujte tieto dva pojmy.

samofinancovanie hotela

likvidita hotela

2. Objasnite pojmy platobná schopnosť hotela a finančná situácia hotela.

platobná schopnosť hotela

finančná situácia hotela

3. Vysvetlite pojem platobná neschopnosť hotela, resp. hotel so zníženou likviditou.

4. Charakterizujte príčiny prvotnej a druhotnej platobnej neschopnosti hotela.

prvotná platobná neschopnosť

druhotná platobná neschopnosť

5.  Platobná neschopnosť hotela môže byť dočasná alebo trvalá. Uveďte, kedy vzniká dočasná a kedy 
trvalá platobná neschopnosť hotela a ako na ne reaguje finančný manažment.

dočasná platobná neschopnosť
DPN

reakcia finančného manažmentu 
na DPN
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trvalá platobná neschopnosť
TPN

reakcia finančného 
manažmentu na TPN

6.  Finančná situácia v hoteli môže byť dobrá alebo zlá. Vysvetlite, kedy sa hotel dostáva do zlej finančnej 
situácie a ako sa táto situácia rieši v praxi.

7. Uveďte, čo je účelom konkurzu, resp. likvidácie hotela.

9.5. FINANCOVANIE INVESTÍCIÍ

1.  Financovaním investícií, resp. investovaním sa rozumie vynakladanie finančných prostriedkov na ob-
starávanie investičného majetku. Charakterizujte jednotlivé druhy investičného majetku.

hmotný investičný majetok (HIM)

drobný hmotný investičný 
majetok (DHIM)

nehmotný investičný majetok 
(NIM)

2.  Finančný manažment hotela zodpovedá za efektívne vynaloženie finančných prostriedkov do investič-
ného majetku. Efektívnosť sa hodnotí ukazovateľom návratnosti investícií NI. Návratnosť investície do 
7 rokov sa považuje za efektívnu. Vypočítajte, za koľko rokov sa hotelu vráti investícia, ak:
IN – celkové investičné náklady predstavujú 1 000 000 €,
ONHIM – odpisy NIM a HIM za 1. rok pri plnej prevádzke hotela predstavujú 40 000 €,
ODHIM – odpisy DHIM za 1. rok pri plnej prevádzke hotela predstavujú 2 000 €,
ZISK – čistý zisk za 1. rok pri plnej prevádzke hotela predstavuje 130 000 €.

Výpočet uskutočnite podľa vzorca: 

 IN
    NI =
 ONHIM + ODHIM + ZISK
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3.  Diskutujte o tom, či v hotelierstve platí, že každá investícia musí byť efektívna. Svoje názory odôvod-
nite.

9.6. FINANCOVANIE PREVÁDZKY

1. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom financovanie prevádzky.

2. Vymenujte ukazovatele, ktorými môžeme vyjadriť efektívnosť prevádzky.

• rentabilitou (výnosnosťou) vloženého kapitálu

3.  Rentabilita vloženého kapitálu sa vyjadruje v %. Výška rentability vloženého kapitálu by sa mala po-
hybovať minimálne medzi 5 – 10 %. Vytvorte a vypočítajte príklad na výpočet rentability vloženého 
kapitálu.

               ZPZ
RVK =
            VK . 100

kde RVK je rentabilita vloženého kapitálu,
ZPZ – zisk pred zdanením,
VK  – vložený kapitál.

4.  Uveďte vzorec na výpočet rentability tržieb, ktorý nás informuje o tom, koľkopercentný zisk sa dosiah-
ne z jedného eura tržieb.
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5.  Objasnite, akú informáciu nám poskytuje ďalší ukazovateľ efektívnosti prevádzky – rentabilita k ná-
kladom.

9.7. PLATOBNÝ STYK A PLATOBNÉ PROSTRIEDKY V HOTELIERSTVE

1.  Vymenujte formy platobného styku, ktorý zabezpečuje finančný manažment medzi hotelom a ostat-
nými podnikmi, resp. inštitúciami.

2. Vysvetlite výhody a nevýhody hotovostného a bezhotovostného platobného styku.

hotovostný platobný styk výhody:

nevýhody:

bezhotovostný platobný styk výhody:

nevýhody:

3. Vymenujte a charakterizujte spôsoby vykonávania bezhotovostného platobného styku v hotelierstve.

•  jednorazový alebo trvalý príkaz 
na úhradu
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4.  V zahraničnom platobnom styku sa používajú niektoré druhy valút a devíz. Vysvetlite pojmy valuty, 
valutový kurz, devízy, devízový kurz.

valuty

valutový kurz

devízy

devízový kurz

5. Zahraničný platobný styk má dve formy. Charakterizujte ich.

voľný platobný styk

clearingový platobný styk

6.  Platobný styk s devízami a valutami v Slovenskej republike upravuje devízový zákon. Z neho vyplýva, 
že  povolenie k obchodovaniu s devízami a valutami udeľuje devízový orgán, ktorým je Ministerstvo 
financií SR a NBS. V súvislosti s vybavovaním povolenia sa budete v praxi stretávať s pojmami deví-
zová licencia, devízové povolenie a devízové miesto. Vysvetlite ich.

devízová licencia

devízové povolenie

devízové miesto

devízový kurz

7.  Hotely nakupujú devízové prostriedky (valuty aj devízy) od súkromných osôb prostredníctvom zme-
nárenskej činnosti, ktorej podmienky určujú predpisy NBS. Vymenujte evidenčné tlačivá, ktoré sú 
povinné hotelové zmenárne používať pri svojej činnosti.

• odpočet o nákupe devízových prostriedkov

8. Uveďte, kto v hoteli určuje výšku nákupného kurzu devízových prostriedkov a zmenárenského poplatku.

9.  Diskutujte o vašich skúsenostiach so zmenárenskou činnosťou, ktoré ste nadobudli v hoteli počas 
vykonávania odbornej praxe.
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1. Definujte pojem kvalita.

2. Vymenujte a charakterizujte kvalitatívne znaky služieb z pohľadu zákazníka.

• spoľahlivosť

• orientácia na zákazníka

3.  Vymenujte a charakterizujte kvalitatívne znaky služieb, ktoré ovplyvňujú proces poskytovania služieb 
z hľadiska ponuky.

• pracovníci

4.  V hotelierstve sa zaoberá kvalitou manažment kvality. Vysvetlite, čo je jeho cieľom.

10. MANAŽMENT KVALITY
HOTELOVÝCH SLUŽIEB
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10.2. AUDIT KVALITY

1. Uveďte, čo rozumiete pod pojmom audit kvality.

2.  Objasnite, čo je cieľom auditu kvality.

• poukázať na slabé miesta v zabezpečovaní kvality

3. Konkretizujte, kto v praxi vykonáva audit kvality v hoteli.

4.  Vymenujte faktory ovplyvňujúce spokojnosť zákazníka, na ktoré audítor obvykle zameriava pozornosť 
pri posudzovaní kvality v hoteli.

• prístup pracovníka prvého kontaktu k zákazníkovi

• estetický vzhľad pokrmov

5.  Audítor posudzuje  kvalitu jednotlivých faktorov tak, že im v určitom čase, podľa vopred stanovenej 
bodovej škály, priradí určitý počet bodov, alebo ich posudzuje na základe porovnávania s očakáva-
nou skutočnosťou – napr. lepší, horší, rovnaký ako očakávaný.
V programe Microsoft Excel, alebo Microsoft Word vytvorte tabuľku z dvanástich riadkov a šiestich 
stĺpcov s názvom Hodnotenie kvality služieb na úseku front office. Do záhlavia tabuľky zľava postup-
ne vpisujte do každého stĺpca názvy: Indikátor kvality, I.Q, II.Q, III.Q, IV.Q a Body spolu. V stĺpci 
označenom Indikátor kvality vpíšte pod seba 10 faktorov ovplyvňujúcich spokojnosť hosťa. Posledný 
riadok v ľavom stĺpci označte názvom Body spolu a v pravom stĺpci x. Pod tabuľku uveďte legendu 
vysvetľujúcu bodovú škálu hodnotenia kvality uvedených faktorov. 
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Takto pripravenú tabuľku môžete použiť pri kvartálnom hodnotení kvality služieb na úseku front office 
v hoteli, v ktorom vykonávate prax. O výsledkoch hodnotenia informujte  vášho učiteľa praxe vypra-
covaním stručnej správy doplnenej tabuľkou, príp. grafmi.

6. Opíšte výhody a nevýhody auditu kvality.

Výhody:

• je orientovaný na zákazníka, na uspokojovanie jeho potrieb

Nevýhody:

10.3. PREVENTÍVNA STRATÉGIA RIADENIA KVALITY A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

1. Uveďte, čo je úlohou a obsahom preventívnej stratégie riadenia kvality v hoteli.

úloha 
preventívnej stratégie

obsah 
preventívnej stratégie

2.  Preventívna stratégia predstavuje systém riadenia kvality v hoteli, ktorý mu prináša efekt nielen 
v udržaní kvality, ale aj v jej postupnom zlepšovaní. Vymenujte a stručne charakterizujte jednotlivé 
časti preventívnej stratégie riadenia kvality v hoteli.

•  formulácia politiky 
kvality
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3. Sformulujte hlavné ciele zamerané na kvalitu poskytovaných služieb v hoteli.

4.  Identifikujte štandardy kvality pracovných postupov pri výrobe pokrmov a nápojov vo výrobnom 
stredisku.

• pri tepelnej úprave pokrmov pracovníci používajú sterilné latexové rukavice

5.  Vytvorte stručný plán kvality produktu hotela. Odpovedzte v ňom na otázky, akým spôsobom chcete 
zaviesť kvalitu do jednotlivých pracovných procesov (školenia, prednášky, oznamy na nástenkách 
ap.), akým spôsobom ju chcete udržiavať (iniciovanie vytvárania pracovných skupín zaoberajúcich sa 
kvalitou pracovných procesov), akým spôsobom budete motivovať zamestnancov k tomu, aby praco-
vali kvalitne (odmeny, benefity, súťaže o najlepšieho zamestnanca týždňa ap.), aké nové zdroje bude-
te potrebovať pri zavádzaní štandardov kvality (ekonomické, technické, materiálové, ľudské) atď.
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6.  Opíšte, akým spôsobom by ste riadili kvalitu pracovných procesov (kontrolovali, usmerňovali, merali, 
hodnotili) z pozície manažéra kvality v hoteli.

7.  Trvalé zlepšovanie kvality pracovných procesov je súčasťou strategického plánovania kvality v ho-
teli. Zabezpečíme ho vytváraním priestoru na získavanie nových návrhov a požiadaviek zákazníkov 
a pracovných skupín na kvalitu. Ich prostredníctvom môže manažér kvality zavádzať do pracovných 
procesov progresívnejšie pracovné postupy, nakupovať nové technológie, ktoré dopomôžu k naplne-
niu hlavných cieľov stratégie. 
Simulujte pracovnú poradu s pracovnou skupinou zaoberajúcou sa problematikou kvality v odbyto-
vých strediskách hotela. Ako manažér kvality si vypočujte spoločné návrhy skupiny a zaujmite k nim 
svoj postoj.
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8.  Vytvorte jednoduchý anketový lístok s piatimi otázkami, ktorými chcete zistiť kvalitu wellness centra 
v hoteli.

Vážený zákazník,

1.

2.

3. 

4.

5.

Ďakujeme za

10.4. MEDZINÁRODNÉ NORMY KVALITY RADU ISO 9 000

1. Charakterizujte systém riadenia kvality podľa noriem radu ISO 9 000.

2. Uveďte názov medzinárodnej organizácie, ktorá je tvorcom noriem ISO.

3.  Medzinárodné normy ISO zaoberajúce sa systémom riadenia kvality boli včlenené do systému eu-
rópskych noriem označovaných ako EN. Uveďte, akým názvom sa tieto normy pomenúvajú na Slo-
vensku.
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4. Vymenujte a vysvetlite 8 zásad riadenia kvality podľa noriem ISO.

• orientácia na zákazníka
organizácie sú závislé od zákazníka, preto sa snažia 
porozumieť jeho potrebám a želaniam 

5. Špecifikujte normy ISO 9 000, 9 001 a 9 004.

norma ISO 9 000 : 2 000

norma ISO 9 001 : 2 000

norma ISO 9 004 : 2 000

6.  Pomocou noriem ISO 9 000, 9 0001 a 9 004 je možné riadiť kvalitu aj v hoteli. Zavŕšením zavedenia 
systému riadenia kvality podľa požiadaviek uvedených noriem môže hotel požiadať certifikačný orgán 
o vydanie certifikátu s platnosťou na tri roky. Objasnite zmysel vlastnenia takéhoto certifikátu.

7. Uveďte výhody riadenia kvality v hoteli podľa noriem ISO.

• zabezpečuje hotelu konkurenčnú výhodu
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10.5. TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) – KOMPLEXNÉ RIADENIE KVALITY

1. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom TQM.

2. Uveďte, čím sa líši koncepcia TQM od noriem kvality radu ISO 9 000.

3.  TQM kladie dôraz na podnikovú kultúru. Konkretizujte úlohy, ktoré umožnia vytvoriť podnikovú kul-
túru podľa TQM.

• formulovanie poslania podniku z hľadiska kvality, oboznámenie zamestnancov s poslaním

• vypracovanie a dodržiavanie etických zásad na pracovisku

• poznávanie a uspokojovanie potrieb zamestnancov podľa možností podniku

4.  Ako manažér kvality hotela sformulujte niekoľko etických zásad, ktorými budete chcieť prispieť k for-
movaniu podnikovej kultúry.

• nedopúšťať sa násilia, ale ani nedovoliť, aby sa ho iní dopúšťali

• netolerovať fyzické ani psychické obťažovanie, ba ani iné škodlivé správanie
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5. Vymenujte základné prístupy k TQM.

•  dokumentovať a neustále rozvíjať systém kvality zahŕňajúci všetkých pracovníkov podniku vrátane vrcho-
lového manažmentu a subdodávateľov

•  k sebahodnoteniu organizácie používať model excelentnosti (EFQM)

6. Vysvetlite stručne, čo rozumiete pod pojmom model excelentnosti EFQM.

10.6.  MYSTERY SHOPPING AKO METÓDA RIADENIA KVALITY 
A KONTROLY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

1. Charakterizujte mystery shopping a vysvetlite, na čo slúži.

2. Uveďte, kto v hotelierstve vykonáva mystery shopping.

3. Mystery shopping má 4 fázy – prípravnú, realizačnú, vyhodnocovaciu a prezentačnú.
Konkretizujte činnosti vykonávané v rámci jednotlivých fáz mystery shoppingu.

prípravná fáza

stanovujú sa ciele a požiadavky prieskumu
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realizačná fáza

tajní zákazníci navštívia podnik

vyhodnocovacia fáza

prezentačná fáza

4.  Majiteľ hotela získa prostredníctvom mystery shoppingu viacero informácií. Analyzujte ich z pohľadu 
kvality poskytovaných služieb.

5.  Objednávateľovi a poskytovateľovi mystery shoppingu sa odporúča dodržiavať niekoľko zásadných 
pravidiel. Uveďte niektoré z nich.

• bez súhlasu zamestnanca sa nesmú rozhovory zaznamenávať elektronicky

10.7.  BRAINSTORMING AKO METÓDA SKUPINOVÉHO RIEŠENIA PROBLÉMOV 
TÝKAJÚCICH SA KVALITY

1. Vysvetlite bližšie pojem brainstorming.
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2. Vymenujte a ústne objasnite hlavné zásady a pravidlá pri uskutočňovaní brainstormingu.

Zásady:

• oddeliť tvorbu nápadov od ich hodnotenia

Pravidlá:

• pravidlo zákazu kritiky

3. Stručne opíšte priebeh brainstormingu.

• prestávka (môže trvať niekoľko minút, hodín, ale aj dní – podľa závažnosti problému)

4.  Precvičte si so svojím učiteľom brainstorming na tému „Ako zvýšiť kvalitu ubytovacích služieb v hoteli“, 
v ktorom vykonávate prevádzkovú prax.
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1. Vysvetlite pojem bezpečnostný manažment.

 

2. Charakterizujte hlavnú úlohu bezpečnostného manažmentu hotela.

3. Konkretizujte úlohy bezpečnostného systému hotela.

•  zabrániť krádežiam v hoteli

4. Diskutujte o tom, ako by ste z pozície bezpečnostného manažéra zabránili:
a) krádežiam, ktoré v hoteli spôsobujú na jednej strane hostia a na druhej strane zamestnanci;
b)  obťažovaniu hostí zo strany vekslákov, prostitútok a podnapitých ľudí, ktorí sa veľmi radi zdržujú 

v blízkosti, resp. priamo vo vestibuloch hotelov;
c)  prístupu nepovolaným osobám do hotelových priestorov, ktorí môžu okrem krádeží ohrozovať 

hostí na živote;
d)  vzniku požiaru, ktorý môžu zapríčiniť hostia svojou nedbanlivosťou alebo zamestnanci nedodržia-

vaním bezpečnostných predpisov.

5. Vymenujte pozitíva bezpečnostného manažmentu hotela.

•  zabezpečuje hosťom pocit bezpečia

11. BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT HOTELA
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6. Bezpečnostný systém hotela tvoria organizačné a technické opatrenia. Špecifikujte ich.

organizačné opatrenia

technické opatrenia

•  systém uzamykania dverí

7.  V súčasnosti v hoteloch existujú dva základné systémy uzamykania dverí – klasický a moderný. Opíšte 
ich.

klasický systém

moderný systém

8.  Opíšte výhody magnetickej karty.

9. V praxi existujú dva základné typy bezpečnostných kamerových systémov. Charakterizujte ich.

prvý typ

druhý typ
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10.  Niektoré hotely používajú len imitácie bezpečnostných kamier, ktoré nie sú napojené na vnútorný 
televízny okruh. Objasnite výhody a nevýhody  takýchto kamier.

výhody

nevýhody

11.  Diskutujte o tom, ktoré z kamerových systémov by ste navrhli do hotela z pozície bezpečnostného 
manažéra.

12. Vymenujte a charakterizujte základné systémy hotelových trezorov.

centrálny trezor/trezorové 
schránky na recepcii

13.  Opíšte podrobne postup pracovníka front office pri preberaní a odkladaní cenností do hotelového 
trezora.

14. Vymenujte a charakterizujte poplašné systémy hotela.

interný poplašný  
systém

15. Uveďte, čo je úlohou kvalitného (interného aj kontaktného) poplašného systému.

•  včas signalizovať vznik požiaru

16. Vymenujte časti automatického požiarneho systému v hoteli.

•  požiarna signalizácia
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17.  Vo veľkých hoteloch za bezpečnosť zodpovedá bezpečnostný manažér, v malých hoteloch ich riadi-
teľ. Uveďte povinnosti bezpečnostného manažéra hotela.

•  školenia a výcviky zamestnancov súvisiace s bezpečnosťou na pracovisku

11.2. BEZPEČNOSŤ MAJETKU HOSŤA A HOTELA

1. Objasnite, kto ohrozuje majetok hotela, majetok jeho hostí a pracovníkov.

2.  Krádeže spôsobené pracovníkmi hotela sa týkajú krádeží finančnej hotovosti alebo vecí patriacich 
hotelu, hosťom, alebo spolupracovníkom. Uveďte pre nich typické spôsoby krádeží finančnej hoto-
vosti.

•  hosťom sa účtujú aj také služby (tovary), ktoré sa im neposkytli

•  hostia dostávajú menší výdavok v hotovosti, ako im patrí

3.  Diskutujte o tom, ako by ste vykonávali kontrolu vyúčtovaní s individuálnymi hosťami a so skupinami 
hostí. Aké opatrenia odporúčate prijať pri zistení nedostatkov.
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4.  Navrhnite spôsob, ktorým dostanete pod kontrolu neoprávnené stornovanie blokov v odbytových 
strediskách.

5.  Špecifikujte krádeže spôsobené hotelovými pracovníkmi, týkajúce sa ostatného majetku hotela.

„krádež“ pracovného času

odcudzenie vecí patriacich hotelu

neoprávnené použitie služieb hotela

6.  Ku krádežiam finančných hotovostí dochádza aj zo strany hostí, príp. iných cudzích osôb (ozbrojených 
i neozbrojených lupičov). Opíšte spôsob, ktorý sa bežne používa v hotelierstve a v pohostinstve na 
minimalizáciu rizika krádeží finančných hotovostí z registračných pokladníc.

7. Uveďte, ktoré predmety v hoteli patria medzi najčastejší objekt záujmu zlodejov.

8. Diskutujte o vašich skúsenostiach z praxe súvisiacich s problematikou krádeží v hoteloch.

9.  Bezpečnostný manažment v súvislosti s krádežami ostatného majetku hotela prijíma rôzne preventív-
ne opatrenia. Uveďte niektoré z nich.

•  umelecké diela (obrazy) vešať na špeciálne závesy, z ktorých ich nemožno bežným spôsobom zvesiť
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11.3. OCHRANA MAJETKU NA VYBRANÝCH ÚSEKOCH HOTELA

1. Vymenujte úseky hotela, ktorým je potrebné z hľadiska bezpečnosti venovať zvýšenú pozornosť.

•  úsek príjmu hosťa

2. Dôvoďte, prečo úseku príjmu hosťa má byť venovaná zvýšená pozornosť.

3. Navrhnite opatrenia na zabránenie krádežiam finančných hotovostí na úseku príjmu hosťa.

4.  Na úseku hotelových izieb dochádza ku drobným krádežiam, napríklad uterákov, osušiek, ale aj ku 
krádežiam osobného majetku hostí. Dopúšťajú sa ich chyžné, ostatní pracovníci a hostia. Uveďte 
opatrenia, ktorými by ste zamedzili uvedeným krádežiam.

5.  Diskutujte o tom, ako by ste vyriešili sťažnosť hosťa na odcudzenie značkového parfumu a pánskeho 
obleku z hotelovej izby. Nemáte pri tom žiaden dôkaz o tom, že hosť parfum a oblek do hotela naozaj 
priniesol.

6. Uveďte, k akým krádežiam najčastejšie dochádza na gastronomickom úseku hotela.
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7. Určte opatrenia na zamedzenie krádeží na gastronomickom úseku hotela.

11.4. BEZPEČNOSTNÝ (NÚDZOVÝ) PLÁN A OSTATNÁ DOKUMENTÁCIA

1.  Povinnosťou bezpečnostného manažmentu je vypracovať a zaviesť do praxe bezpečnostný (núdzový) 
plán riešenia krízových situácií. Ide o dokument, ktorý obsahuje postup pracovníkov hotela v prípade 
konkrétnych krízových situácií. Uveďte, čo má obsahovať uvedený plán.

•  opatrenia (postupy manažmentu a pracovníkov hotela), týkajúce sa požiaru v hoteli, živelnej pohromy, 
lúpeže, výpadku elektrického prúdu, smrti alebo zranenia hosťa, či pracovníka hotela, bombového útoku, 
negatívnej publicity v médiách ap.

2. Konkretizujte údaje, ktoré by mali obsahovať jednotlivé opatrenia bezpečnostného plánu hotela.

•  názov konkrétneho nebezpečenstva

•  kto má byť upovedomený, ak nastane konkrétne nebezpečenstvo (vrátane telefónnych čísel)

3.  Trendom súčasnosti je pravidelné praktické precvičovanie evakuácie hostí a ostatných činností pri 
simulovaných krízových situáciách. Diskutujte o výhodách a nevýhodách týchto precvičovaní. Navrh-
nite frekvenciu ich organizovania.

4.  Opíšte postup bezpečnostného manažéra pri opakovanom atakovaní hotela médiami, ktoré môže 
vážnym spôsobom ohroziť jeho dobré meno.
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5.  Vymenujte ďalšiu dokumentáciu súvisiacu s bezpečnosťou v hoteli, ktorú je povinný viesť bezpečnost-
ný manažér.

6. Charakterizujte význam vedenia dokumentácie súvisiacej s bezpečnosťou v hoteli.

11.5. LEGISLATÍVNE OTÁZKY SÚVISIACE S BEZPEČNOSŤOU V HOTELI

1.  Uveďte názvy základných právnych noriem, podľa ktorých je bezpečnostný manažment povinný zabez-
pečiť bezpečnosť nielen ubytovaným hosťom, ale aj tým, ktorí navštevujú jeho odbytové strediská.

2. Vysvetlite ustanovenie zákona – „hotel má svojim klientom poskytnúť primeranú starostlivosť“.

3. Hotel nezodpovedá za všetko, čo sa hosťovi môže prihodiť v hoteli počas jeho pobytu. 
Uveďte situácie, ktoré ho zbavujú zodpovednosti za ich vznik.

•  smrť hosťa zapríčinená jeho zlým zdravotným stavom, zlyhaním srdca ap.

4.  Diskutujte o tom, ako by ste riešili nepríjemnú situáciu hosťa – krádež jeho osobného automobilu na 
nestráženom parkovisku pred hotelom.

5.  Navrhnite opatrenia, ktoré by v budúcnosti zamedzili krádežiam automobilov na hotelových parkovis-
kách.
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1. Vysvetlite úlohu ekologického manažmentu v hotelierstve.

2. Uveďte, čím sa zaoberá ekologický manažment hotela.

•  znižovaním spotreby energie, vody, chemických čistiacich prostriedkov

3.  Opíšte, akým spôsobom ekologický manažment hotela prispieva k znižovaniu nákladov a k zvyšo-
vaniu výnosov.

znižovanie nákladov

zvyšovanie výnosov

4.  V súčasnosti sa legislatíva súvisiaca s ochranou životného prostredia neustále sprísňuje, a preto 
hotely venujú tejto problematike maximálnu pozornosť. Ekologický manažment si môže objednať 
v nezávislej organizácii (napr. Ekoconsult-enviro, a.s.) tzv. environmentálny audit. Charakterizujte ho. 
Uveďte, čo je jeho výsledkom.

Charakteristika environmentálneho auditu:

Výsledok environmentálneho auditu:

•  upozornenie na kľúčové problémy životného prostredia

12. EKOLOGICKÝ MANAŽMENT HOTELA
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12.2. ÚSPORA ENERGIE A VODY

1.  Šetrenie energiami a vodou prináša hotelu, jeho okoliu a spoločnosti viacero benefitov. Vymenujte ich.

•  priaznivo ovplyvňuje ochranu prírodných zdrojov

2.  Uveďte, na ktorých úsekoch hotela ekologický manažment prijíma najčastejšie opatrenia súvisiace 
s úsporou energií a vody.

•  úsek kúrenia, klimatizácie a ventilácie

3. Vymenujte opatrenia na zníženie nákladov súvisiacich s kúrením, ventiláciou a klimatizáciou v hoteli.

•  zavedenie regulátora vzduchovej klimatizácie (klima optimalizér – riadi otáčky ventilátora)

4.  Diskutujte o centrálnej regulácii tepla v hoteli, napr. o vašich návrhoch na jej efektívne fungovanie 
v čase a priestore hotela. 

5.  Vyhľadajte na internete vykurovacie telesá, resp. vykurovacie systémy vhodné do hotelov. Zaujímajte 
sa o ich spotrebu energie a výkonnosť. Svoje zistenia prezentujte v triede.

6. Navrhnite opatrenia na zníženie nákladov súvisiace s osvetlením priestorov v hoteli.
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•  používať programovateľné karty (po vložení karty do špeciálneho zariadenia pri dverách izby je možné za-
pínať svetlá a používať jednotlivé spotrebiče; po vybratí karty sa svetlá a spotrebiče automaticky vypnú)

7. Navrhnite opatrenia na zníženie nákladov súvisiacich s prípravou teplej vody v hoteli.

•  pripravovať vodu osobitne pre hotelových hostí (postačuje teplota vody 50 – 60 °C) a pre gastronomickú 
prevádzku (teplota vody musí byť vyššia)

8. Navrhnite opatrenia na zníženie nákladov súvisiacich s prípravou pokrmov v hoteli.

•  používať sklokeramické elektrické sporáky (automaticky sa vypínajú, keď sa z nich odoberú nádoby na 
varenie)

9. Navrhnite opatrenia na zníženie spotreby vody v hoteli.

•  zabezpečiť meranie spotreby vody na jednotlivých úsekoch hotela (sú nevyhnutným predpokladom na 
zistenie spotreby vody; prostredníctvom nich zistíme napríklad efekty po inštalácii perlátorov, turbospŕch 
na umývanie čierneho riadu ap.)

10. Navrhnite opatrenia na zníženie znečistenia odpadovej vody v hoteli.

•  používať menej agresívne čistiace prostriedky
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12.3. ODPADY V HOTELIERSTVE

1.  Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia produkujú veľké množstvo organického, komunálneho 
a chemického odpadu. Charakterizujte stručne jednotlivé skupiny odpadov. V každej skupine uveďte  
konkrétne druhy odpadov.

Skupina odpadov Charakteristika odpadov Druh odpadov

organický odpad zvyšky jedál, prepálený tuk

komunálny odpad

ide o odpad vznikajúci ľudskou 
činnosťou v domácnostiach, 
v podnikoch; vyváža sa na 
skládky alebo sa spaľuje

chemický odpad

2.  Ekologický manažment hotela môže významnou mierou znížiť objem odpadov, usporiť suroviny 
a prírodné zdroje, energiu a financie. V rámci tohto záujmu je jeho úlohou spracovať prehľad 
o produkovaných množstvách každého druhu odpadu a rozhodnúť o jeho ďalšom naložení. Vyme-
nujte ďalšie spôsoby nakladania s odpadom v hoteli.

•  zníženie objemu odpadu

3. Uveďte príklady na zníženie množstva odpadu v hoteloch.

•  nahradenie jednoporciového balenia potravín (masla, džemov, medov, dresingov) veľkospotrebiteľským 
balením (na podávanie používať sklené misky, omáčniky ap.)

4. Vymenujte veci, ktoré je možné v hoteli opakovane využiť na ten istý, resp. podobný účel.

•  textilné obrúsky na ústa

5.  Súčasným trendom ekologického správania sa hotelov je recyklácia odpadu, na ktorej realizáciu je 
hotel povinný zabezpečiť triedenie odpadu. Opíšte stručne využiteľnosť piatich základných recyklova-
teľných zložiek odpadu.
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kovový odpad

papier

sklo

plasty

organický odpad na kŕmenie v poľnohospodárstve alebo na kompostovanie

6. Navrhnite spôsob zníženia emisií do ovzdušia a  škodlivých látok do odpadovej vody.

•  inštalovanie filtračného zariadenia na komíny, ventilátory ap.

12.4. EKOLOGICKÝ NÁKUP PRODUKTOV

1.  Ekologickým nákupom produktov hotel prispieva k ochrane životného prostredia a k znižovaniu 
nákladov. Nákupca pri nákupe surovín a tovarov dodržiava určité ekologické zásady. Vymenujte 
a vysvetlite ich.

•  kupovať len také produkty, ktoré hotel nevyhnutne 
potrebuje

•  nekupovať produkty, ktoré hotel aktuálne 
nepotrebuje, napr. tablety a mobilné telefóny pre 
pracovníkov

•  kupovať kvalitu

•  požadovať od producentov ekologické balenie 
produktov, resp. ekologické produkty

2.  Vyhodnoťte stručne dosahy vybraných činností hotela na životné prostredie.

pranie a žehlenie prádla

produkovanie 
prepálených tukov

vykurovanie priestorov 
pevným palivom
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3.  Systém ekologického nákupu v hoteli vyžaduje vypracovanie dotazníkov pre dodávateľov. Uveďte 
podstatné otázky, ktoré by v nich nemali chýbať.

Obsahujú dodané produkty recyklovateľné materiály?

Aké sú ceny ekologických produktov v porovnaní s alternatívnymi produktmi?

12.5. EKOLABELING HOTELA

1. K súčasným trendom v hotelierstve patrí „ekolabeling“. Vysvetlite, čo tento pojem znamená.

2.  Objasnite, čo je cieľom environmentálneho profilu hotela, prečo k nemu hotely pristupujú dobrovoľ-
ne, z vlastného rozhodnutia.

3.  V prípade, že hotel usiluje o získanie európskej eko-značky „Európsky kvet“, resp. „EU Ecolabel“ musí 
spĺňať množstvo povinných i nepovinných kritérií v rôznych oblastiach. Vymenujte ich.

•  detergenty (chemické čistiace prostriedky)



122

EKOLOGICKÝ MANAŽMENT HOTELA

4. Charakterizujte vybrané eko-značky. Uveďte aj názvy inštitúcií, ktoré ich udeľujú hotelom.

5.  Vyhľadajte na internete názvy domácich aj zahraničných hotelov, ktorým bola udelená eko-značka. 
Stručne opíšte ich environmentálne aktivity.

Názov hotela Environmentálne aktivity

6.  Hotely svojím prístupom k ochrane životného prostredia nepriamo ovplyvňujú správanie hostí, ktorí 
sa určitým spôsobom podieľajú na budovaní ich ekologického imidžu. 
Podľa Wöhlera a Schertlera (Umweltmanagment,1993) delíme ekologicky uvedomelých hostí v ho-
teli na tri skupiny. Prvú skupinu hostí (56 %) predstavujú tzv. ignoranti (nezaujímajú sa o problémy 
životného prostredia), druhú skupinu (21 %) tzv. pozorovatelia (chápu, že je potrebné správať sa 
k životnému prostrediu zodpovedne, avšak výrazne sa neaktivizujú) a tretiu skupinu (23 %) tzv. akti-
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visti (k životnému prostrediu sa správajú šetrne, očakávajú eko-ponuku a za eko-produkty sú ochotní 
platiť viac). 
Navrhnite opatrenia, ktorými by ste v hoteli znížili percento hostí – ignorantov v prospech hostí – po-
zorovateľov, resp. aktivistov s cieľom udržať si vlastnú eko-značku.
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1. Charakterizujte podstatu a význam kontroly v hoteli.

podstata kontroly

význam kontroly

2. Vymenujte funkcie kontroly v hoteli.

•  zisťovať skutočný stav vývoja daného javu (procesu)

3. Objasnite funkcie kontrolných procesov v hoteli.

kontrolná funkcia

preventívna funkcia

eliminačná funkcia
na základe kontroly sú prijímané opatrenia, ktoré zamedzujú vzniku nežiaducich 
situácií

4. Uveďte, kto môže vykonávať kontrolu v hoteli.

•  výkonní pracovníci formou samokontroly (kontrola svojich rozhodnutí, návrhov, ap.)

5. Vysvetlite, za akých podmienok môže kontrolór vykonať kritickú a objektívnu kontrolu v hoteli.

•  musí mať dostatok informácií o kontrolovaných procesoch

6. Konkretizujte zodpovednosť manažéra kontroly v hoteli.

•  zodpovedá za to, aby bol každý pracovník oboznámený s kontrolným systémom v hoteli

13. KONTROLA V HOTELI



125

KONTROLA V HOTELI

7. Vysvetlite požiadavky na efektívnu kontrolu v hoteli.

včasnosť
kontrola musí včas upozorniť na rozdiely medzi skutočným a plánovaným stavom 
ekonomických, sociálnych a environmentálnych javov v hoteli

objektívnosť

pružnosť

účelnosť

hospodárnosť

8. Uveďte niektoré dôvody, prečo sa kontrola v hoteli nemá vykonávať veľmi často.

•  môže znechutiť pracovníkov

13.2. DRUHY A FORMY KONTROL

1. Argumentujte zvýšenú pozornosť kontrolnej činnosti zo strany manažmentu hotela.

•  manažment hotela nemá záujem o publicitu prípadných nedostatkov zistených hosťami

2. Vymenujte druhy kontrol podľa nasledujúcich hľadísk.

z hľadiska času

z hľadiska periodicity

z hľadiska miesta
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z hľadiska rozsahu

3. Stručne charakterizujte tieto druhy kontrol.

Predbežná kontrola:

charakteristika časovo predchádza splneniu určitej úlohy

formy kontrola finančného rozpočtu, kontrola pripravenosti hotela pred turistickou sezónou...

Priebežná kontrola:

charakteristika

formy

Následná kontrola:

charakteristika

formy

13.3. KONTROLNÝ SYSTÉM HOTELA

1. Kontrolný systém hotela predstavujú dva stupne kontroly – vnútorná a vonkajšia.
Uveďte, ktorí pracovníci vykonávajú vnútornú kontrolu hotela.

•  línioví manažéri
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2. Uveďte názvy štátnych orgánov, ktorých pracovníci kontrolujú činnosť hotelov „zvonka“.

Slovenská obchodná inšpekcia

Colný úrad

3. Špecifikujte zásady dodržiavané pri kontrolnej činnosti.

•  určiť formu spracovania výsledkov kontroly

4. Vymenujte práva a povinnosti pracovníkov štátnych orgánov vykonávajúcich kontrolu hotelov.

Práva:

•  vstupovať do objektov a na pozemky kontrolovaných osôb

Povinnosti:

•  zistiť skutočný stav veci a preukázať ho dokladmi
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5. Objasnite obsahové zameranie kontrol štátnych orgánov.

Najvyšší kontrólny úrad (NKÚ)
vykonáva kontrolu hospodárenia so štátnym majet-
kom a so štátnymi finančnými prostriedkami vynalo-
ženými na kofinancovanie projektov

Slovenská obchodná inšpekcia

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Inšpektorát práce, Úrad práce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Slovenský úrad bezpečnosti práce

Štátny požiarny dozor

Štátna energetická inšpekcia

Slovenská národná banka

Colný úrad

Živnostenský úrad
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Daňový úrad

Obce

Polícia SR, Mestská polícia

Úrad na ochranu osobných údajov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

6.  V hoteli sa vnútornou kontrolou zaoberá manažér kontrolór. Zameriava sa najmä na  kontrolu denných 
hlásení – raportov (použi prílohu 3), ktoré vypracúvajú poverení pracovníci úseku front office. Uveďte, 
o aké hlásenia ide.

•  o tržbách

•  o počte a štruktúre hostí

7.  Precvičte si v jednotlivých moduloch ubytovacieho systému Hores (cez náhľady a tlač) vyhľadávanie 
rôznych informácií potrebných na spracovanie raportov.

8.  Vytvorte v programe Microsoft Excel tabuľku denného raportu (využi prílohu 3) a vyplňte ju simulova-
nými hodnotami. K dennému raportu vypracujte správu, v ktorej zdôvodnite, prečo nastal vyšší počet 
storien, vznikli škody na majetku a krádeže osobných vecí hostí.

9.  Ako manažér kontrolór vypracujte pre generálneho manažéra hotela simulovaný „Rozbor (analýzu) hos-
podárenia a indikátorov s ním súvisiacich“ za určité obdobie kalendárneho roka. Textovú časť rozboru 
obohaťte grafickým spracovaním niektorých údajov.

13.4. OCHRANA SPOTREBITEĽA, POUŽÍVANIE MERADIEL

1.  Povinnosti prevádzkovateľov hotelov súvisiace s ochranou spotrebiteľa sú upravené v Slovenskej repub-
like zákonom. Za ich dodržiavanie nesie zodpovednosť manažér kontrolór.
Uveďte niektoré z nich.

•  predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere, alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si 
správnosť týchto údajov
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2.  Navrhnite spôsob, akým budete vo vašom hoteli predchádzať nepríjemným situáciám – sťažnostiam 
hostí na nedodržanie hmotnosti pokrmov.

3. Diskutujte o tom, ako budete kontrolovať kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb vo vašom hoteli.

4.  Manažér kontrolór zodpovedá aj za systematické overovanie meradiel, ktoré sa používajú v stravovacej 
časti hotela na meranie hodnôt fyzikálnych veličín (objemu, hmotnosti ap.). Uveďte názov inštitúcie 
v Slovenskej republike, ktorá o overení meradiel vydáva overovací list, resp. ktorá vybaví meradlá úrad-
nou značkou.

5.  Vysvetlite, čo urobí metrologický orgán, ak zistí, že sa v hoteli používajú určité meradlá (napr. kuchynské 
váhy) bez platného overenia.

6. Uveďte prípady, kedy môže metrologický úrad hotelu uložiť pokutu.

•  ak hotel uviedol do obehu meradlo, ktorého typ nebol schválený, ale malo vlastnosti schváleného typu, 
alebo nebolo overené
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13.5. KONTROLNÉ PORADY

1.  Kontrolné porady v hotelierstve priraďujeme k špecifickým vnútorným kontrolám. Možno ich  charakteri-
zovať ako spôsob výmeny informácií medzi projektovým manažérom a projektovým tímom, alebo medzi 
projektovým manažérom a vrcholovým manažmentom, resp. majiteľmi podnikov.
Charakterizujte pojmy projektový manažér a projektový tím.

projektový manažér

projektový tím

2. Uveďte oblasti, na ktoré sa zvyčajne  zameriavajú projekty v hotelierstve.

•  oblasť výstavby alebo prístavby hotelov a reštaurácií

3. Vysvetlite cieľ kontrolných porád.

4. Ako projektový manažér navrhnite program kontrolnej porady.

•  oboznámenie účastníkov s vykonanými prácami od poslednej porady (kontrola splnených úloh)

5.  Rozdeľte sa na tri skupiny. V každej skupine si zvoľte projektového manažéra, ktorý pripraví pre svoj 
projektový tím program kontrolnej porady zameranej na kontrolu priebežného plnenia úloh v rámci 
riešenia určitého projektu. Po simulovaných poradách vyhodnoťte prístupy všetkých troch projektových 
manažérov.
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14.1. OUTSOURCING

1. Vysvetlite pojem outsourcing.

2. Konkretizujte hlavný cieľ outsourcingu.

3. Charakterizujte externý a interný outsourcing.

externý outsourcing

interný outsourcing
zapája do spolupráce vlastných zamestnancov dcérskej spoločnosti, resp. podielo-
vej spoločnosti

4. Uveďte príklady na využívanie outsourcingu v hotelierstve.

5.  Diskutujte o vašich názoroch na využívanie outsourcingu v praxi. Vyjadrite svoje stanoviská a postoje 
k tejto forme riadenia hotela.

6. Vysvetlite výhody uplatnenia outsourcingu v hotelierstve.

nižšie nákladové zaťaženie

 zvýšenie úrovne a konkurencieschopnosti 
podniku

ľahšie riadenie

 zvýšenie flexibility

 nižšia rizikovosť podnikania

14. MODERNÉ FORMY RIADENIA HOTELOV
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7.  Diskutujte o tom, na aký účel by ste prioritne využívali finančné prostriedky získané uplatnením out-
sourcingu.

8. Objasnite frázu „outsourcing napomáha dosiahnuť vyrovnané cash-flow“.

9. Vymenujte a vysvetlite nevýhody outsourcingu v hotelierstve.

•  závislosť od externého dodávateľa

•  únik citlivých informácií

•  problémy s návratom do pôvodného stavu

10. Navrhnite systém monitorovania výkonov dodávateľa outsourcovaných činností.

11.  Uveďte, aké riziká hotela sú spojené s outsourcovaním napr. účtovníctva. Navrhnite, ako by ste im 
predišli.

Riziká:

Opatrenia na zamedzenie rizík:
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12.  Sformulujte článok III. v zmluve o outsourcingu s názvom „Povinnosti dodávateľa  outsourcingu“. Jed-
notlivé články čítajte a vyhodnocujte.

III.
Povinnosti dodávateľa outsourcingu

Dodávateľ je povinný:

14.2. FRANCHISING

1. Charakterizujte pojmy v tabuľke.

franchisa
v stredoveku feudálom udeľované privilégium na výrobu alebo na predaj výrobkov, 
či na prevádzkovanie obchodných činností

franchising

franchisor

franchisant

zmluva 
o franchisingu

2. Vymenujte povinnosti franchisora.

•  byť majiteľom a právoplatným užívateľom obchodného mena a ochrannej známky siete

3. Vymenujte povinnosti franchisanta.

•  poskytnúť franchisorovi správne prevádzkové a ekonomické údaje
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4. Objasnite, ktoré ubytovacie podniky sú od franchisora závislé a ktoré nezávislé.

závislé

nezávislé

5. Uveďte a vysvetlite výhody franchisingu pre franchisora.

•  rozšírenie základnej organizácie

•  kapitálové výhody

•  nie je potrebné riešiť personálne problémy

6. Vyhľadajte na internete známych hotelových franchisorov.

IHG (InterContinental Hotels Group), Denham, 
Anglicko so značkami Holiday Inn, Crown Plaza

7. Uveďte nevýhody franchisingu pre franchisora.

•  franchisor si odovzdaním vlastného know-how vychováva potenciálneho konkurenta

8. Vysvetlite výhody franchisingu pre franchisanta.

spoločné know-how 
so silným hráčom na trhu

zníženie rizika podnikania
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spoločný centrálny 
rezervovací a informačný 
systém

spoločná marketingová 
stratégia

používanie prestížnej 
značky

 spoločná nákupná politika

spoločný vzdelávací 
program pre 
zamestnancov hotela

možnosť vykonania 
ekonomickej analýzy 
hotela

zabezpečenie vonkajšej 
a vnútornej kontroly 
kvality

9. Vymenujte a vysvetlite nevýhody franchisingu pre franchisanta.

•  závislosť na franchisorovi, strata aktivity

•  obmedzenie podnikateľskej samostatnosti

•  povinnosť franchisorovi platiť zmluvné poplatky

10. Vyjadrite svoje stanoviská, názory a postoje na využívanie franchisingu v hotelierstve.
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