
Tézy na ústnu časť bakalárskej štátnej skúšky  

v akademickom roku 2016/2017 

Študijný odbor: cestovný ruch  

 

(Podľa usmernenia študijného oddelenia platí pre externých študentov a študentov s prenesenými 

povinnosťami.) 

 

a) Ekonomika podniku  

    Podniky cestovného ruchu a ich osobitosti. Majetková a kapitálová štruktúra podnikov. Výkony a 

výnosy podnikov. Náklady podnikov. Cena služieb a tovaru v cestovnom ruchu. Systém 

odmeňovania a mzdové formy v podnikoch cestovného ruchu. Hospodársky výsledok a efektívnosť 

činnosti podnikov. Investičná činnosť podnikov. Tvorba a štruktúra podnikateľského plánu podniku 

cestovného ruchu. Združovanie podnikov cestovného ruchu.  

 

b) Manažment podniku  

    Teórie manažmentu a prístupy k manažmentu. Funkcie manažmentu – plánovanie, organizovanie, 

rozhodovanie, vedenie, motivácia, kontrola. Organizačné štruktúry podnikov cestovného ruchu. 

Kvantitatívne a kvalitatívne metódy plánovania a rozhodovania v podnikoch cestovného ruchu. 

Globálny manažment. Aplikácia štíhleho, ekologického a výnosového manažmentu v podnikoch 

cestovného ruchu.  

 

c) Marketing  

    Význam marketingu podniku, východiskové pojmy marketingu. Vývojové koncepcie marketingu. 

Marketingový mix v podniku z pohľadu predávajúceho a kupujúceho, obsah a zameranie 

jednotlivých nástrojov marketingového mixu. Segmentácia trhu a jej význam pre podnik, kritériá 

segmentácie trhu, požiadavky na efektívnu segmentáciu trhu, proces segmentácie trhu, výber 

cieľového trhu, trhová pozícia. Marketingový informačný systém podniku, marketingový výskum a 

jeho proces. Význam marketingovej analýzy v podniku, podstata a postup analýzy SWOT.  

 

d) Technológia služieb cestovného ruchu  

    Podstata a význam služieb hotelierstva a pohostinstva v rozvoji cestovného ruchu. Klasifikácia 

ubytovacích a pohostinských zariadení. Technológia skladovania, výroby a odbytu pohostinských 

služieb. Dispozičné riešenie a vybavenosť skladovej, výrobnej a odbytovej prevádzky. Technológia 

ubytovacích služieb. Dispozičné riešenie ubytovacích zariadení.  

    Podstata a význam služieb cestovných kancelárií a cestovných agentúr v rozvoji cestovného ruchu. 

Význam zákona č. 281/2001 Z. z. v znení neskorších úprav pre činnosť cestovných kancelárií a 

cestovných agentúr. Klasifikácia cestovných kancelárií. Produkt cestovnej kancelárie – technológia 

jeho spracovania a odbytu. Technológia sprostredkovania dopravných, ubytovacích a stravovacích 

služieb. Technológia obstarania cestovného poistenia. Zmenárenské služby a ich agenda. Pasová, 

vízová a colná agenda v cestovnom ruchu. Sprievodcovská činnosť v cestovnom ruchu.  

 

e) Manažment ľudských zdrojov  

    Systém a podstata riadenia ľudských zdrojov. Strategický aspekt v riadení ľudských zdrojov. 

Rozvoj ľudského potenciálu, ľudského a intelektuálneho kapitálu v organizácii. Personálna politika a 

stratégia. Plánovanie ľudských zdrojov. Útvar personálnej práce. Trh práce a možnosti zamestnania. 

Analýza práce a jej metódy. Opis a špecifikácia práce. Audit ľudských zdrojov. Vyhľadávanie a výber 

zamestnancov. Prijímanie, adaptácia, výcvik, motivácia k práci. Hodnotenie zamestnancov, riadenie 

pracovného výkonu, hodnotenie práce. Personálny kontroling. Personálny marketing a outsourcing. 

Kolektívne zamestnanecké vzťahy. Starostlivosť o zamestnancov.  
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