
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Názov výskumnej témy: Podpora udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného 

ruchu na Slovensku v európskom kontexte. 

1. Téma výskumu vychádza z priorít katedry do roku 2020. Na uvedenú tému nadväzujú 

projekty VEGA 1/0809/17 – Reinžiniering organizácií destinačného ,manažmentu a ich 

spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu.  

Opis činnosti: 

- Zmapovanie legislatívy, ktorá upravuje kompetencie a zodpovednosti organizácií 

destinačného manažmentu a ich financovanie vo vybraných európskych krajinách. 

- Kvalitatívne prieskumy vo vybraných OOCR a KOCR a spracovanie výsledkov 

v programe GABEK. 

- Analýza vývoja cestovného ruchu na základe štatistických údajov vo  vybraných 

cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku. 

- Vyhľadávanie zdrojov v databázach. 

- Technická a administratívna pomoc pri vydávaní časopisu ERCR.   

- Organizačná a administratívna pomoc pri certifikácii UN WTO. 

- Organizačná a administratívna pomoc pri organizovaní konferencie a pracovných 

seminárov pre prax. 

Meno tútora: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. 

Merateľné výstupy: 

- Prezentácia práce na ŠVA 

- Zhodnotenie kvalitatívnych prieskumov 

- Spracovanie podkladov pre komparatívnu analýzu legislatívy usmerňujúcej činnosť 

DMO vo vybraných krajinách. 

- Včasnosť distribúcie ERCR. 

- Kvalita, zodpovedný prístup a dodržanie termínov pri plnení úloh spojených 

s organizáciou podujatí (UN WTO, konferencia, semináre).  

Projekt VEGA 1/0116/18 - Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení 

ľudských zdrojov 

Prepojenie na projekt: Pôsobenie a práca v medzinárodnom prostredí je náročná a vyžaduje 

spoluprácu ľudí rôznych kultúr. Lokálna politika zaužívaná a akceptovaná v domácich 

podnikoch mení svoj rozmer a stáva sa viac medzinárodnou. Interkultúrne prostredie formuje  

požiadavky kladené na manažérov a zamestnancov. Skúmanie osobitostí riadenia ľudských 

zdrojov a  odlišností v prístupoch nadnárodnej  spoločnosti k dcérskym podnikom je 

predmetom riešenia projektu.  Predpokladaným výsledkom riešenia je preskúmať a prezentovať  

názory manažérov  vybraných podnikov na Slovensku na medzinárodné riadenie ľudských 

zdrojov,  navrhnúť flexibilný systém riadenia práce multikultúrnych tímov s prihliadnutím na 

mieru konvergencie a divergencie.  



Výskum prebieha v rokoch 2018-2020. Študent/ka bude zapojený/á do prieskumu a prác 

organizačno-administratívneho charakteru na katedre. 

Opis činnosti: 

- Prieskum súčasného systému riadenia vo vybraných hotelových spoločnostiach 

- Práca s odbornou literatúrou zameranou na riadenie ľudských zdrojov, výhody 

a nevýhody práce v nadnárodnej spoločnosti 

- Zapojenie sa do činnosti na katedre (pomoc pri podujatiach organizovaných katedrou) 

- Spolupráca s tútorom pri spracovaní výsledkov skúmania 

- Organizačná pomoc pri certifikácii UN WTO 

Meno tútora: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD. 

Merateľné výstupy: 

- Získanie informácií o riadení ľudských zdrojov v hotelových spoločnostiach 

- Spoločné publikovanie príspevku 

- Zapojenie sa do súťaže ŠVA 

- Informácie o štúdiu cestovného ruchu na fakulte žiakom stredných škôl 

- Praktická príprava získaním pracovných zručností pre budúce zamestnanie 

V Banskej Bystrici 6. septembra 2018 


