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Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Nitra 
 

 

Interné pokyny  

pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

 

Študijný odbor:  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

Školský rok:  2020/2021 

 

 

• Pre praktickú časť odbornej zložky MS navrhla PK odborných predmetov 

formu: B  Obhajoba vlastného projektu 

• Žiaci budú prezentovať a obhajovať vlastné projekty – Itinerár poznávacieho zájazdu, 

pričom si losujú z 35 pripravených podtém do 23 09. 2020.                                      

• Pri vypracovaní postupujú podľa harmonogramu čiastkových úloh. 

• Žiak je povinný odovzdať prácu konzultantovi do 8. 3.2021, konzultant práce 

bezprostredne odovzdá prácu vedúcemu predmetovej komisie a ten do 3 pracovných 

dní rozdelí práce medzi oponentov tak aby oponent a konzultant danej práce nebola 

identická osoba. 

• Práce žiakov posudzuje pred obhajobou oponent, ktorý navrhne známku podľa kritérií 

hodnotenia pre túto formu. Ak žiak nedodrží termín odovzdania práce, nesplní 

podmienku k vykonaniu PČOZ MS. 

• Žiaci prezentujú a obhajujú svoje práce pred maturitnou komisiou v trvaní 20 minút za 

použitia počítača, dataprojektoru. 

• Maturitná komisia po skončení obhajob hodnotí práce a klasifikuje žiakov podľa 

kritérií hodnotenia pre túto formu MS a následne vyhlási výsledky.  

 

Plánovaný termín obhajob:  apríl 2021 

 

S týmito pokynmi boli oboznámení všetci žiaci maturitného ročníka a budú vyvesené na 

nástenke v triede. 
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Prerokované a schválené v PK odborných predmetov 

 

 

 

 

Nitra, 28. 8. 2020                                  schválil: ................................... 

 

                                                                  PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA 

 

                                                                                riaditeľ  školy 
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Harmonogram odovzdávania čiastkových úloh 

pre PČ OZ MS 
 

 

 

 

Forma: obhajoba vlastného projektu  

 

Termín Úloha 

04. 11. 2020 

-  zhrnutie v slovenskom jazyku a cudzom 

jazyku 

- lokalizačné predpoklady rozvoja CR 

daného regiónu  

- selektívne predpoklady rozvoja CR daného 

regiónu  

- realizačné predpoklady rozvoja CR daného 

regiónu  

18. 1. 2021 

- všeobecné informácie o zájazde 

- rámcový program zájazdu 

- itinerár zájazdu  

24. 02. 2021 

- informácie o službách zabezpečených 

v pobytovom mieste,  

- turisticky významné informácie a atrakcie 

navštíveného miesta 

- prílohy 

08. 03. 2021 
- odovzdanie finálnej podoby záverečnej 

práce konzultantovi  
 

apríl 2021 - OBHAJOBA PČ OZ MS 

 

 

Konzultačné hodiny:  forma a čas podľa pokynov konzultanta 

 

Miesto konzultácií: podľa pokynov konzultanta:  RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PaedDr. 

Stanislava Žemberová, MBA, Mgr. Margita Jedličková, Ing. Tatiana Oravcová, MBA 

                                                 

                                   

Odporúčaný obsah práce PČ OZ MS 
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         Zhrnutie v slovenskom jazyku a cudzom jazyku 

A. Predpoklady rozvoja cestovného ruchu daného regiónu 

 Lokalizačné:  

- poloha: opis polohy vrátane kartografického znázornenia 

- prírodné: reliéf, klíma, vodstvo, rastlinstvo,  živočíšstvo,  

- kultúrno-správne predpoklady: história, pamiatky a inštitúcie. 

Selektívne:  

- demografické,  

- urbanizačné,  

- sociologické. 

Realizačné:  

-  materiálno-technická základňa: ubytovacie, stravovacie a i. zariadenia, 

-  komunikačné predpoklady: dostupnosť územia, dopravná sieť. 

B. Trasovanie a rozpis pobytu 

Všeobecné informácie o zájazde  

- číslo zájazdu, organizátor, referent, termín, trasa, miesto a čas odchodu, čas návratu, 

rozsah poskytovaných služieb, dopravný prostriedok, cena zájazdu a pod.  
 

 Rámcový program zájazdu  

 - rozpis trasy podľa jednotlivých dní 
 

 Podrobný itinerár zájazdu 

 - podrobný rozpis programu (vzdialenosti a čas) podľa jednotlivých dní 
 

C. Charakteristika zájazdu 

 Informácie o službách zabezpečených v pobytovom mieste 

 Turisticky významné informácie a atrakcie navštíveného miesta 
 

           D. Kalkulácia zájazdu  

E. Prílohy  

     Ponuka na zájazd (leták) 

Zmluva o obstaraní zájazdu, objednávka, faktúra za zájazd  

     Pracovná zmluva, životopis  
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PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

MATURITNEJ SKÚŠKY 

Forma: B obhajoba vlastného projektu 

Školský rok: 2020/2021 

Téma: Vypracujte Itinerár poznávacieho zájazdu 

Podtéma: 

1. Spracujte program a itinerár 5 dňového poznávacieho zájazdu s názvom Krakow – 

Osvienčim – Wieliczka pre 40 študentov SSOŠ Animus v Nitre. 

2. Spracujte program a itinerár 5 dňového poznávacieho zájazdu s názvom Warsawa a okolie 

pre 40 ľudí z Bratislavy.   

3. Spracujte program a itinerár 5 dňového športovo poznávacieho zájazdu pre 40 lyžiarov 

z Lučenca do Krkonôš. 

4. Spracujte program a itinerár 5 dňového poznávacieho zájazdu s názvom Októberfest + 

futbal v Mníchove pre 40 ľudí z Bardejova. 

5. Spracujte program a itinerár 5 dňového poznávacieho zájazdu Plavba po Dunaji pre 40 ľudí 

z Čadce. V rámci programu budú spoznávať okolité miesta. 

6. Spracujte program a itinerár 5 dňového poznávacieho zájazdu s názvom Prístavy na severe 

Nemecka pre 40 ľudí z Komárna. 

7. Spracujte program a itinerár leteckého zájazdu na 6 dní s názvom „Škótska whiskey“. 

Miesto odchodu je Nitra a účastníci okrem návštev múzeí a fabrík na výrobu whiskey 

navštívia aj kultúrne pamiatky v okolí.   

8. Spracujte program a itinerár leteckého poznávacieho zájazdu na 7 dní s názvom 

„Historický Londýn“. Zájazd bude zameraný na návštevu historických pamiatok v meste. 

Miesto odchodu je Trnava. 

9. Spracujte program a itinerár leteckého 7 dňového športovo – poznávacieho zájazdu do 

oblasti Merseyside s návzom „Za anglickou ligou“. Počas zájazdu navštívite minimálne dva 

futbalové zájazdy a spoznáte krásy Liverpoolu a Manchestru. 

10. Spracujte program a itinerár leteckého 7 dňového zájazdu s názvom „Oxford – 

Cambridge“. Zájazd bude určený pre študentov anglického jazyka UKF v Nitre a okrem 

návštevy jednotlivých univerzít a pamiatok v mestách sa zúčastnia aj pretekoch osemveslíc. 

11. Spracujte program a itinerár letecko – autokarového 7 dňového zájazdu s názvom „Večne 

zelené Írsko“. Miesto odchodu je Žilina a účastníci zájazdu navštívia kultúrne pamiatky v 

Dubline, ale najmä prírodné krásy Írska. 
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12. Spracujte program a itinerár 7 dňového leteckého zájazdu s názvom „Formula 1 

v Monaku“ pre 40 ľudí z Komárna.   

13. Spracujte program a itinerár 7 dňového leteckého zájazdu s názvom „Čaro portského“ pre 

40 ľudí z Modry. 

14. Spracujte program a itinerár 7 dňového leteckého zájazdu s názvom „Barcelona - 

Katalánsko“ pre 40 ľudí z Trnavy.   

15. Spracujte program a itinerár 7 dňového autobusového zájazdu s názvom „Bájny Rím“ pre 

40 ľudí z Levíc. 

16. Spracujte program a itinerár 7 dňového autobusového zájazdu s názvom „Okruh 

Balkánom“ pre 40 ľudí zo Nitry. 

17. Spracujte program a itinerár 7 dňového autokarového zájazdu pre skupinu 6-tich rybárov z 

Trenčína do Nórska. V rámci cesty budú spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky v okolí. 

18. Spracujte program a itinerár 5 dňového zájazdu pre 40 ľudí z Košíc s názvom Divadelná 

Nitra. 

19. Spracujte program a itinerár 5 dňového zájazdu pre 40 ľudí z Trenčína s názvom Tatry – 

pýcha Slovenska.  

20. Spracujte program a itinerár 5 dňového zájazdu pre 40 ľudí z Nitry do Slovenského raja. 

21.Spracujte program a itinerár autokarového 7 dňového zájazdu s názvom „Krajina 

tulipánov“. Zájazd bude určený pre 30 študentov botaniky SPU v Nitre. V rámci zájazdu 

navštívia účastníci aj kultúrne pamiatky v mestách na svojej trase. 

22.Spracujte program a itinerár 7 dňového leteckého zájazdu s názvom „Spoznávame Paríž“ 

pre 22 ľudí z Nitry. 

23.Spracujte program a itinerár 7 dňového leteckého zájazdu s názvom „Barcelona - 

Katalánsko“ pre 40 ľudí z Trnavy. 

24.Spracujte program a itinerár 7 dňového autobusového zájazdu s názvom „Bájny Rím“ pre 

40 ľudí z Levíc. 

25.Spracujte program a itinerár 7 dňového leteckého zájazdu s názvom „Najmenší štát na 

svete“ pre 40 ľudí z Nových Zámkov. 

26.Spracujte program a itinerár 7 dňového autobusového zájazdu s názvom „Benátky – San 

Marino“ pre 40 ľudí z Prievidze. 

27.Spracujte program a itinerár 7 dňového autobusového zájazdu s názvom „Chorvátsko, 

slovenské more“ pre 40 ľudí zo Štúrova. 
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28.Spracujte program a itinerár 7 dňového leteckého  zájazdu s názvom,, Krásy Moskvy“ pre 

20 žiakov z katedry ruského jazyka z Nitry. 

29. Spracujte program a itinerár leteckého zájazdu na 10 dní do New Yorku pre 8 ľudí 

z Nitry. 

30. Spracujte program a itinerár autokarového zájazdu na 7 dní s názvom Tatry – pýcha 

Slovenska pre 20 ľudí z Trnavy. 

31. Spracujte program a itinerár autokarového zájazdu na 7 dní do Nízkych Tatier pre 10 ľudí 

z Trebišova. 

32.Spracujte program a itinerár autokarového zájazdu na 5 dní do Terchovej s názvom 

Jánošíkove dni pre 20 ľudí z Popradu. V rámci pobytu im navrhnite niekoľko turistických 

trás. 

33.Spracujte program a itinerár autokarového zájazdu na 5 dní do Bratislavy s názvom Hlavné 

mesto Slovenska pre 20 ľudí zo Zvolena.  

34.Spracujte program a itinerár autokarového zájazdu na 5 dní s názvom Nitra, matka 

slovenských miest pre 20 ľudí zo Žiliny. 

35. Spracujte program a itinerár 4- dňového autokarového poznávacieho a kultúrneho zájazdu 

do hlavného mesta Maďarskej republiky. 

 

 

 

 

Prerokované v PK odborných predmetov dňa:      28.08.2020  . 

 

 

 

 

                           . 

Vedúci PK OP: Ing. Tatiana Oravcová, MBA           Schválil: PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA 

                                                                                                riaditeľ školy 


