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ÚVOD 
 
 Práca v hoteli nie je jednoduchá. Vyžaduje si neustálu pohotovosť a ochotu 

zamestnancov, aby uspokojili rôzne potreby hostí. Spokojnosť hosťa a jeho spojený zážitok s 

hotelom si vyžaduje oveľa viac ako by sa očakávalo, kľúčovým faktorom efektívneho 

fungovania hotela a jeho dobrého mena sú práve zamestnanci. Tí musia mať potrebné 

vedomosti, skúsenosti a predovšetkým tie správne zručnosti, aby vedeli efektívne vykonávať 

svoje pracovné činnosti. Bez nich nemožno dosiahnuť, aby sa stal hotel úspešným vo veľkom 

konkurenčnom prostredí.  

 Cieľom práce je preskúmať požadované zručnosti pre typické povolania vo vybraných 

hoteloch. Predmetom práce sú požadované zručnosti zamestnancov v hoteli. Objektom práce 

sú štvorhviezdičkové hotely, ako je Hotel Palace Art a Hotel Kaskády, ktoré boli ochotné 

spolupracovať pri písaní práce. V práci využívame primárne a sekundárne zdroje informácii. 

Primárny prieskum sme realizovali s využitím metódy opytovania a techniky 

pološtandardizovaného rozhovoru s manažérmi hotelov. Vzhľadom na pandemickú situáciu 

sme rozhovor uskutočnili elektronicky. V dotazníku sme sa zamerali na všeobecné a špecifické 

zručnosti zamestnancov. Ďalej sme sa v dotazníku zaoberali požadovanými zručnosťami pre 

typické povolania, ktoré považujú manažéri hotela za najdôležitejšie. Objavili sme podstatné 

zručnosti pre každé typické povolania v hoteloch, ktoré budú žiadané aj v nasledujúcich 

dekádach na trhu práce v odvetví hotelierstva. 
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1. Podstata práce v hoteloch 
 
Podstatu práce v hoteloch vnímame predovšetkým ako službu voči zákazníkom. Služba 

v hoteloch znamená byť pozorný k žiadostiam a potrebám hosťa. Kvalitné služby sú hlavnou 

podstatou pre prevádzku dobrého hotela, a to sa môže to dosiahnuť vytvorením takého 

prostredia pre hosťa, z ktorého ktoré by mal pocit domova. 

Práca v hoteli rozvíja zručnosti, ktoré by sme sa nemohli rozvíjať nikde inde. Dáva nám 

lekcie o prioritách, o rýchlom riešení problémov, o komunikácii, o pokore a o tom, ako sa ľudia 

správajú. Je to miesto, kde dva pracovné dni nie sú nikdy rovnaké, jedno je isté – vždy očakávať 

neočakávané. Motiváciou zamestnať sa v hoteli je aj spoločenské uznanie a neustály kontakt so 

zákazníkmi. 

Práca v hoteli charakterizujú veľké rozdiely v požiadavkách na prípravu a pracovné 

výkony zamestnancov (Su, 2014). Od najjednoduchších prác súvisiacich napríklad s údržbou 

okolia ubytovacieho zariadenia, kúrenia, nosenia batožiny, upratovania izieb, udržiavania 

čistoty okolia bazénov, pomocných prác v kuchyni, obsluhy zákazníkov cez prácu recepcie, 

kde sa vyžaduje ovládanie cudzích jazykov a rozličných softvérov, wellness centra až po 

organizovanie kongresov či koncipovanie investičných plánov. Je tu vysoký podiel manuálnej 

práce a obmedzené možnosti jej nahradenia technikou – priamy kontakt so zákazníkom, vplyv 

pracovného prostredia, dodržiavanie prísnych hygienických predpisov a štandardov správnej 

výrobnej praxe, štandardov služieb a kvality (Sládek, 2007).  

Práca v hoteli je vymedzená technickými a funkčnými znakmi. Technické aspekty práce 

prevládajú v procese tvorby a funkčné aspekty v procese poskytnutia produktu. Normovanie 

surovín na prípravu pokrmov a jedál, kvalita surovín, receptúry, kalkulácia ceny, postup 

prípravy a technológia spracovania surovín, technická vybavenosť kuchyne prístrojmi na 

varenie a pečenie, informačné technológie, technická spôsobilosť zamestnancov, odborné 

vedomosti, kvalita potravín, postupy spracovania produktu jeho vzhľad a chuť, riešenie 

technických problémov a stolovanie vyjadrujú technickú stránku práce v útvare pohostinských 

služieb hotela. Funkčné aspekty práce charakterizuje prijatá podniková kultúra a atmosféra, 

ochota pracovať, prístupnosť a flexibilita, kontakt so zákazníkom, správanie zamestnancov, 

prínos k tvorbe produktu, postoje, vzhľad a charizma osobnosti. Štandardy pracovných miest 

vyjadrujú základné povinnosti a zodpovednosti jednotlivca, ustálené spôsoby správania 

a vykonávania práce, ktoré očakávajú zákazníci i manažment hotela od zamestnanca. 

Charakteru práce sa prispôsobujú aj kvalifikačné požiadavky kladené na potenciálnych 
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zamestnancov (Reisinger, 2009). Takmer 45 % pracovných miest nevyžaduje funkčnú 

kvalifikovanosť. Priestor na zamestnanie dostávajú ľudia, ktorým stačí základné vzdelanie 

a zaškolenie sa na vykonávanie jednoduchých pracovných úkonov. Na druhej strane, nie každý 

z absolventov stredných a vysokých škôl zameraných na cestovný ruch má predpoklady 

zvládnuť prácu v prostredí náročnom na zmeny, pracovný čas, osobný kontakt s rôznymi 

zákazníkmi pri relatívne nízkom mzdovom ohodnotení.  

Práca v hoteloch je náročná na ľudské zdroje. Vyplýva to z toho, že služby nemožno 

skladovať. Zákazník musí byť prítomný, aby producent služby mohol začať s jej poskytovaním. 

Zákazník sa osobne zúčastňuje poskytovania služby ako jej spotrebiteľ (Gúčik et al., 2010). 

Pripravenosť poskytnúť služby musí byť zabezpečená 24 hodín denne na rozdiel od iných 

podnikov. Hotel poskytuje široký sortiment základných a doplnkových služieb, pričom niektoré 

z nich si vyžadujú vysokú angažovanosť zamestnancov. Od zamestnancov hotela sa žiada 

disciplinovaný prístup k zákazníkom, prevzatie zodpovednosti za kvalitný výkon a spokojnosť 

zákazníka. Osobný charakter poskytovania produktu zákazníkom vyžaduje od zamestnancov 

nielen adekvátny výsledok práce, ale aj správanie (Vetráková, 2017). 
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2. Zamestnanci v hoteloch a ich zručnosti 
 

Zamestnanci v cestovnom ruchu predovšetkým v hoteloch plnia rôzne úlohy pri 

uspokojovaní potrieb hostí. Všetci zamestnanci priamo alebo sprostredkovane ovplyvňujú 

kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť hostí. Z tohto hľadiska ide o pracovníkov 

v priamom i nepriamom kontakte s hosťom (Gúčik et al., 2018). 

V pravidelnom priamom styku s hosťami sú obsluhujúci zamestnanci, ktorí poskytujú 

služby (napr. recepční, čašníci) a svojou prácou vytvárajú pridanú hodnotu a ovplyvňujú mieru 

spokojnosti hostí. Veľkú skupinu tvoria zamestnanci, ktorí neprichádzajú do styku s hosťami, 

ale svojou činnosťou ovplyvňujú všetky podnikové procesy (napr. nakupovanie zásob, výrobu, 

spracovanie údajov, technické a ekonomické činnosti). Musia byť vnímaví k potrebám hostí, 

ktoré je potrebné priebežne uspokojovať. Pritom si musia byť vedomí, že svojou prácou 

prispievajú ku kvalite služieb hotela a jeho dobrého mena (Gúčik, 2020). 

Uvádzame niekoľko typických pozícií v hoteloch a ich zručnosti, ktoré sú pre výkon 

práce na týchto pozíciách nevyhnutné: 

 manažér hotela: Pre pozíciu hotelového manažéra je nevyhnutný predpoklad vodcovskej 

schopnosti a skvelých organizačných schopnostiach. Musí byť schopný viesť tím. Zručnosti 

tejto profesie zahŕňajú obchodnú znalosť, schopnosť predvídať a naslúchať, prispôsobiť sa na 

základe dobrých znalostí hostí a miestnych a regionálnych turistických aktivít, schopnosť 

ovládať rôzne typy počítačových programov pre hotelový manažment (Beránek a o kol., 2013); 

 manažér ubytovacieho úseku: Táto profesia vyžaduje výborné komunikačné schopnosti aj 

v cudzom jazyku, kultivovaný slovný a písomný prejav, organizačné schopnosti, schopnosť 

zvládať stres a výborný zákaznícky prístup k hosťom. Nevyhnutná je taktiež počítačová 

gramotnosť a schopnosť riešiť problémy hostí (www.indeed.com); 

 recepčný: Recepčný musí byť schopný rozpoznávať zákazníkov a situácie, aby si pamätal 

a poznával zvyky hostí rôznych národností. Táto profesia musí mať skvelé administratívne 

a účtovnícke zručnosti a dobrý prehľad o cestovnom ruchu. Musí byť schopný používať nové 

informačné technológie a mal by ovládať počítačové programy, ktoré slúžia na rezerváciu izieb 

a k manažmentu hotela. Dôležitá je znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov. Zmeny v oblasti 

hotelierstva a rôzne požiadavky zákazníkov z rôznych národností vyžaduje stále väčšie 

sebazdokonaľovanie v komunikácii, znalosti cudzích jazykov, manažmentu a výpočtovej 

technike (Beránek a o kol., 2013); 
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 hotelová gazdiná: Musí mať dobré organizačné schopnosti a mala by mať vodcovské 

schopnosti. Musí taktiež porozumieť kultúrnym zvykom a očakávaniam hostí. Vyžadujú sa 

dobré komunikačné schopnosti a zvládanie medziľudských vzťahov, zmysel pre detail 

a základné znalosti manažmentu (Beránek a o kol., 2013); 

 chyžná: Predpokladom pre výkon tejto pozície je spoľahlivosť, diskrétnosť, rýchlosť, zmysel 

pre čistotu a poriadok. Musí byť oboznámená s prostriedkami, ktoré pri svojej práci používa 

s postupmi čistenia hotelového vybavenia. Znalosť cudzích jazykov je žiadaná v hoteloch 

luxusnej úrovne (Beránek a o kol., 2013); 

 manažér stravovacieho úseku: je vedúcim celého stravovacieho úseku. Medzi odbytové 

strediska stravovacieho úseku patrí reštaurácia, bary, kaviarne, vinárne. Dohľadá na to, aby boli 

hosťom poskytované tie najlepšie služby, pokrmy a nápoje. Mal by mať aspoň vyššie odborné 

vzdelanie, znalosti z oblasti výživy, potravín, kuchárskych techník a legislatívy v sektore 

stravovania (Beránek a o kol., 2013); 

 kuchár: jeho žiadúcimi zručnosťami sú ochota učiť sa, mať skutočnú vášeň spojenú 

s varením, kreativita, organizačné schopnosti a tímová práca. Samozrejmosťou je fyzická 

a psychická zdatnosť pri náročnosti práce kuchára (www.highspeedtraining.co.uk); 

 čašník: podáva jedlo v reštauráciách, plní objednávky, poskytuje odporúčania a poskytuje 

vynikajúce služby zákazníkom. Jeho nevyhnutnými zručnosťami sú komunikačné schopnosti, 

pozitívny zákaznícky prístup k hosťovi, , aktívne počúvanie hosťa, fyzická a psychická 

odolnosť. Požadované sú taktiež zručnosti vo fakturácii a s informačnými systémami v sektore 

stravovania (www.indeed.com); 

 manažér podujatí: je zodpovedný za organizáciu a kontrolu slávnostných, športových či 

kultúrnych podujatí. Musí byť schopný predvídať trendy monitorovaním zmien vkusu 

a očakávaniu hostí. Vyžadujú sa dobré komunikačné a organizačné schopnosti, schopnosť viesť 

tím, rýchle riešenie vzniknutých problémov. Nutnosť je proaktívny prístup k uspokojovaniu 

potrieb hostí (www.eventbrite.co.uk). 
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3. Analýza zručností zamestnancov vybraných hotelov 
 

Na základe informácií zistených z rozhovoru s manažérmi štvorhviezdičkových hotelov 

Palace Art Hotel a Hotela Kaskády uvádzame niekoľko požadovaných zručností pre typické 

povolania v hoteloch:  

Obidva hotely vnímajú ako najdôležitejšie základné zručnosti adekvátne vzdelanie a skúsenosti 

v danej oblasti. V špecifických zručnostiach zamestnancov sa taktiež zhodujú obidva hotely v 

tom, že požadujú precíznosť a ochotu na sebe pracovať. 

Manažér hotela: Najdôležitejší aspekt pre výkon funkcie manažéra predmetného hotela 

Kaskády je považovaná schopnosť byť lídrom, ktorý dokáže rozvíjať svoj tím. Hotel Palace Art 

vyžaduje taktiež tieto zručnosti ale navyše musí byť manažér líder, ktorý je aj schopný viesť 

tím.  

Manažér ubytovacieho úseku: Hotel Palace Art a hotel Kaskády požadujú všeobecné znalosti 

o prevádzke a údržbu izieb, recepcie, a znalosti o práci v požadovanom rezervačnom systéme. 

Recepčný: Hotel Palace Art požaduje komunikáciu s hosťom a predovšetkým úsmev pri 

kontakte s ním. Hotel Kaskády požaduje kultivovaný písomný i ústny prejav, a ovládanie 

cudzích jazykov.  

Hotelová gazdiná: Obidva hotely požadujú precíznosť a líderstvo pre túto pracovnú pozíciu. 

Chyžná: Hotel Palace Art a Hotel Kaskády sa zhodujú v tom, že požadované zručnosti 

považujú spoľahlivosť a zmysel pre detail. 

Manažér stravovacieho úseku: Hotel Palace Art požaduje vedieť pracovať so pohostinským 

softvérom a získané skúsenosti, ktoré implementuje zo zahraničnej praxe. Nevyhnutné je 

líderstvo. Hotel Kaskády požaduje skúsenosti v gastronómii a taktiež vedieť pracovať so 

softvérom špecifickým pre daný úsek hotela. 

Kuchár: Obidva hotely sa zhodnú v tom, že za požadované zručnosti kuchára považujú 

lojalitu,  chuť pracovať a zdokonaľovať sa.  

Čašník: Zručnosti ako je komunikácia s hosťom, úsmev a ochota pracovať sú pre obidva hotely 

požadované.  
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Manažér podujatí: Obidva hotely požadujú výborné organizačné a komunikačné schopnosti 

na vysokej úrovni. 

Rozvoj zručností zamestnancov v hoteli je dôležitý pre ďalšie napredovanie úspechu hotela a 

jeho vlastných zamestnancov. Obidva hotely sa zhodujú v tom, že pre rozvoj zručností 

organizujú pravidelné tréningy a školenia. Hotel Palace Art uskutočňuje rozvoj zamestnancov 

aj prostredníctvom výmenných stáží so sesterskými prevádzkami na ich úrovni. 

Pandemická situácia spôsobila negatívne dôsledky pre zamestnancov obidvoch hotelov. Znížil 

sa počet zamestnancov a ich veľká časť sa nevrátila do tohto odvetvia. 

Manažéri zdieľali aj svoje odporúčania na rozvoj zručností pre študentov cestovného ruchu, 

ktorí majú záujem pracovať v hotelovom odvetví. Manažér Hotela Palace Art odporúča rozvíjať 

zručnosti v manažmente pohostinstva, psychológiu hosťa a líderstvo sú podľa jeho názoru za 

prvoradé zručnosti. Manažér z Hotela Kaskády odporúča rozvíjať komunikačné schopnosti, 

prezentačné a jazykové zručnosti. 
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4. Trendy v zručnostiach zamestnancov v hoteloch 
 

Rýchly technologický pokrok sa týka aj hotelov. Technologické inovácie, meniace sa 

požiadavky zákazníkov a nové konkurenčné hrozby tlačia hotely, aby ponúkali čoraz osobnejšie 

a jedinečne prispôsobené zážitky pre každého hosťa pri každej návšteve.  

Hotely budú vždy zamerané na osobný kontakt hostí. Aj keď nové technológie 

vyvíjajúce sa preferenciami hostí a nové konkurenčné hrozby menia zážitok z hotelov, 

vynikajúca pohostinnosť bude stále vyžadovať ľudskú pracovnú silu.     

Na základne informácii zistených z internetových zdrojov (www.hotelmanagement.net) 

uvádzame niekoľko trendov v zručnostiach pre zamestnancov v hoteloch:  

1. Digitálne zručnosti: Budúce pracovné miesta v hoteloch budú požadovať zručnosti 

v oblasti správy aplikácií a softvérov a riešenia ich problémov s porovnaní tradičnými 

zručnosťami. Na druhej strane Hotel Hilton testoval prvého robotického recepčného na svete. 

Tento trend sa počas pandémie zrýchlil prostredníctvom bezkontaktného check-inu a ponuky 

QR kódov a pravdepodobne bude pokračovať (advice.hosco.com). 

2. Rozvoj zručností v bezpečnosti: Hotely sú vždy vystavané riziku, že sa môže stať 

čokoľvek. Hotely majú veľkú zodpovednosť za bezpečnosť zamestnancov a hostí. Hotely 

musia spolupracovať pri ochrane informácii o hosťoch a prevádzke, pretože sú čoraz viac 

závislí na technológiách. Je potrebné rozvíjať zamestnancov aj v tejto oblasti 

(www.hospitalitynet.org). 

3. Rozvoj mäkkých zručností: Keďže sa svet stáva čoraz viac digitálnym, sú to práve 

mäkké zručnosti, ktoré urobia zamestnancov cennejšími. Základnými mäkkými zročnosťami, 

ktoré bude potrebné neustále rozvíjať, sú riešenie problémov, kritické myslenie, komunikácia, 

tímová práca. Predovšetkým profesionálna komunikácia s hosťami bude veľmi požadovaná, 

keďže s narastajúcim technologickým pokrokom bude ľudský kontakt čím ďalej tým menší 

(www.hotelmanagement.net). 

4. Pozitívny vzťah k inováciám: Vo veľkom konkurenčnom prostredí bude potrebné pre 

hotely inovovať svoje služby. Inovácie v podobe ekologickej udržateľnosti a stravovania bude 

požadovať prispôsobenie zručnostiam zamestnancov v týchto oblastiach, keďže neustále rastie 

počet ekologicky a uvedomelých hostí. Tým, že sa hotel stane zeleným, môže nielen osloviť a 

prilákať dnešných ekologicky uvedomelých hostí, ale tiež pomôcť svojim hosťom prispieť ku 

kvalite životného prostredia. Zákazníci sú stále viac vzdelaní v oblasti zdravia a uvedomelí v 

oblasti stravovania. Zároveň čoraz viac ľudí trpí rôznymi alergiami na potraviny. Táto 
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skutočnosť pre hotely znamená ponúkanie zdravých alternatív. Pokiaľ chce byť hotel úspešným 

a atraktívnym v budúcnosti, bude potrebovať inovovať a, samozrejme, rozvíjať svojich 

zamestnancov práve v týchto inováciách (www.hotelier.sk). 
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ZÁVER 
 

Cieľom našej práce bolo preskúmanie požadovaných zručností pre typické povolania vo 

vybraných štvorhviezdičkových hoteloch, ktoré patria medzi najúspešnejšie hotely na 

Slovensku. Objavili sme podstatné zručnosti, ktoré považujú manažéri vybraných hotelov za 

najdôležitejšie. Ďalej sme objavili odporúčania od manažérov vybraných hotelov pre študentov, 

ktorí majú záujem pracovať v tomto odvetví. 

Zamestnanci a ich vedomosti, skúsenosti a predovšetkým zručnosti sú najdôležitejším 

zdrojom kvalitnej práce v hoteli, vďaka ktorej sú služby hotela predurčené k úspechu vo 

veľkom konkurenčnom prostredí. Rozvoj zamestnancov je podstatne zameraný na 

zdokonaľovanie zručností potrebných na dosiahnutie cieľov hotela, pretože zvyšuje efektívnosť 

zamestnancov, kvalitu ponúkaných služieb a hlavne dobré meno celého hotela. 

Môžeme konštatovať, že ľudská práca v hoteloch bude potrebná aj v nasledujúcich 

dekádach, pretože bez osobného kontaktu so zamestnancami v hoteloch aj napriek rýchlej 

modernej dobe nie sú ešte hostia dostatočne pripravení na to, že obsluhovať ich bude stroj a nie 

personál hotela. Typické povolania v hoteloch budú stále žiadané aj napriek technologickému 

pokroku, pretože za úspešným hotelom stoja práve zamestnanci, ktorí vytvárajú pridanú 

hodnotu. A to sa ešte o technológiách v hotelierstve povedať nedá. 
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Príloha 1 Štandardizovaný rozhovor s manažérmi hotelov 

 

1. Názov a trieda hotela? 

2. Ktoré všeobecné zručnosti zamestnancov Vášho hotela považujete za 

najdôležitejšie? 

3. Ktoré špecifické zručnosti zamestnancov Vášho hotela považujete za 

najdôležitejšie? 

4. Ktoré zručnosti manažéra Vášho hotela považujete za najdôležitejšie? 

5. Ktoré zručnosti manažéra ubytovacieho úseku Vášho hotela považujete za 

najdôležitejšie? 

6. Ktoré zručnosti recepcionárov Vášho hotela považujete za najdôležitejšie? 

7. Ktoré zručnosti hotelovej gazdinej Vášho hotela považujete za najdôležitejšie? 

8. Ktoré zručnosti chyžných Vášho hotela považujete za najdôležitejšie? 

9. Ktoré zručnosti manažéra stravovacieho úseku Vášho hotela považujete za 

najdôležitejšie? 

10. Ktoré zručnosti kuchára Vášho hotela považujete za najdôležitejšie? 

11. Ktoré zručnosti čašníkov Vášho hotela považujete za najdôležitejšie? 

12. Ktoré zručnosti manažéra podujatí Vášho hotela považujete za najdôležitejšie? 

13. Ako rozvíjate zručnosti zamestnancov Vášho hotela? 

14. Aký vplyv mal koronavírus na zručnosti zamestnancov Vášho hotela? 

15. Ktoré zručnosti by si mali rozvíjať študenti cestovného ruchu, aby sa dobre 

pripravili na prácu v hoteloch? 
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Príloha 2 Hotel Palace Art**** 

 

Zdroj: www.palacearthotel.sk, 2022 

 

Príloha 3  Hotel Kaskády**** 

 

Zdroj: www.hotelkaskady.sk, 2022 

 

 


