
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica  

 
Vás pozýva na konferenciu 

 

Cestovný ruch – teória a prax v podmienkach globalizácie 

 

Konferencia sa koná pod záštitou  

prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc., 

rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  

pri príležitosti 

 

45. výročia vzniku  

Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania 
 

Konferencia sa koná v dňoch 14.–15. mája 2009 (štvrtok, piatok) v Hoteli Sitno vo Vyhniach  

a je určená 

absolventom Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB 

v Banskej Bystrici, partnerom katedry vo vede a výskume, podnikateľom v cestovnom ruchu 

a odbornej verejnosti. 

 

Cieľom konferencie je prezentovať výsledky vedeckého bádania a praktických skúseností 

z cestovného ruchu v podmienkach globalizácie s dôrazom na využívanie kultúrneho 

a prírodného dedičstva, inovácie, rozvoj ľudských zdrojov  

a politiku štátu v rozvoji cestovného ruchu. 
 

Tematické okruhy konferencie 

1. Globalizácia a inovácie v cestovnom ruchu 

2. Ľudské zdroje v cestovnom ruchu 

3. Prírodné a kultúrne dedičstvo v cestovnom ruchu 

4. Politika štátu v cestovnom ruchu 

Rokovacie jazyky: slovenský, český a anglický jazyk. 

 

 

 

 

 

 



Vložné na konferenciu (75 €) zahŕňa CD zborník s príspevkami z konferencie, 2 x obed a účasť 

na spoločenskom večeri.  

Vložné prosíme uhradiť na číslo účtu 0301100662/0900, variabilný symbol 1964, konštantný 

symbol 0308. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka, aby bolo možné 

platbu identifikovať. 

 

Ubytovanie si účastníci konferencie rezervujú a hradia individuálne (Hotel Sitno***, Vyhne: 

jednolôžková izba 53 €, dvojlôžková izba 66 €, webová stránka: http://www.hotelsitno.sk), 

v cene ubytovania sú zahrnuté raňajky. 

Účastníci konferencie majú voľný vstup do bazénov (plavecký a termálny), sauny (suchá a parná) 

a fitness centra. 

 

Organizačný sekretariát 

 

Ing. Kristína Pompurová, e-mail: kristina.pompurova@umb.sk, tel. 048/446 22 16 

Ing. Stanislava Belešová, e-mail: stanislava.belesova@umb.sk,  tel. 048/446 22 13 

Ing. Ivica Linderová, e-mail: ivica.linderova@umb.sk, tel. 048/446 22 19 

 

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania 

Ekonomická fakulta UMB 

Tajovského 10 

975 90 Banská Bystrica 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCIE 
 

14. mája 2009 (štvrtok) 

 

10:00 – 12:00 registrácia účastníkov konferencie 

 

12:00 – 13:45 obed 

 

14:00 – 15:00  

 

Slávnostné otvorenie 

Jubilujúca Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania (doc. Ing. Ján Orieška, PhD.) 

Príhovor rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PhDr. Beaty Kosovej, 

CSc. 

Príhovor dekanky Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Ing. 

Márie Uramovej, PhD. 

Príhovor generálneho riaditeľa sekcie turizmu na Ministerstve hospodárstva SR Ing. Gabriela 

Kuliffaya 
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15:15 – 16:30 

 

Porovnání trendů inovací ve vztahu k odvětví cestovního ruchu v České republice 

Ing. Antonín Franke, CSc. 

 

Stratégia domáceho a sociálneho cestovného ruchu v Slovenskej republike 

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

 

Kultúrne trasy a ich využitie v cestovnom ruchu 

doc. Ing. Ľubomír Kmeco, PhD. 

 

Environmentálna a ekologická ekonómia – teória a prax vo vzťahu k cestovnému ruchu 

doc. Ing. Jana Piteková, PhD. 

 

 Vplyv globalizácie na rozvoj hotelierstva v Slovenskej republike 

 prof. Ing. Marián Gúčik, PhD. 

 

16:45 – 18:00 

 

 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ v Jihlave 

doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 

 

 Lidské zdroje v cestovním ruchu 

Ing. Miroslava Kostková, PhD., Ing. Marta Wilczkova, Ing. Milan Nemčanský  

 

 Štúdium medzinárodného cestovného ruchu na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku 

 prof. Leonid M. Gajdukevich, CSc. 

 

 Príprava odborníkov pre cestovný ruch na Grodnianskej štátnej univerzite Janka Kupalu – 

skúsenosti a perspektívy 

 Dr. Sergej Donskih 

  

 Reinžiniering marketingových procesov horského strediska cestovného ruchu 

 Ing. Šimon Raši, PhD. 

 

  Národná organizácia cestovného ruchu ako nositeľ štátnej politiky cestovného ruchu 

Jacek Borzyszkowski, PhD., Miroslaw Marczak, PhD. 

 

 Atraktívnosť Slovenskej republiky v príchodovom cestovnom ruchu organizovanom 

domácimi cestovnými kanceláriami  

Ing. Kristína Pompurová  

 

19:00
 
– 24:00 spoločenský večer pri príležitosti výročia katedry 

 

 

 

 



15. mája 2009 (piatok) 

 

9:00 – 10:30  

 

  Územný marketing v cestovnom ruchu 

 Miroslaw Marczak, PhD., Jacek Borzyszkowski, PhD. 

 

 Uplatňovanie nástrojov marketingovej komunikácie v mestských a kúpeľných strediskách 

cestovného ruchu v Slovenskej republike 

 Ing. Vanda Maráková, PhD. 

 

 Pridaná hodnota ponúkaných reklamných paketov v príchodovom cestovnom ruchu 

 doc. Mgr. Peter Stoličný, Art.D. 

 

 Portál slovakia.travel z pohľadu údajov dostupných jeho návštevníkom 

 Ing. Igor Kollár  

 

  Rozvoj wellness cestovného ruchu vo vybraných krajinách Európskej únie v podmienkach 

globalizácie 

 Ing. Radka Faksová  

 

Používanie polotovarov v pohostinských zariadeniach a hoteloch v  Slovenskej republike  

Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

 

 Spolupráca organizácií cestovného ruchu v Slovenskej republike z hľadiska vplyvu na  

 návštevníka 

 Ing. Csilla Dropová  

 

10:45 – 12:00 

 

 Politika udržateľného cestovného ruchu v Slovenskej republike 

 doc. Ing. Jana Kučerová, PhD. 

 

 Politika štátu v rozvoji cestovného ruchu v období svetovej hospodárskej krízy 

 Ing. Stanislava Belešová  

 

 Vplyv hospodárskej krízy na podnikanie v cestovnom ruchu Slovenskej republiky 

Ing. Ľudmila Šmardová  

 

 Vplyv globálnej hospodárskej krízy na krízový manažment cestovných kancelárií 

Ing. Tibor Bajaník  

 

 Tvorba štandardov kvality strediska cestovného ruchu 

 Ing. Katarína Holúbeková, PhD. 

 Strategické dokumenty rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike 

 Ing. Tomáš Makovník, PhD. 

 



 Cestovný ruch zdravotne postihnutých osôb ako súčasť štátnej politiky cestovného ruchu 

Ing. Ivica Linderová  

 

  Vplyv zmeny devízového styku po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny na činnosť 

cestovných kancelárií a cestovných agentúr 

 Ing. Lucia Tešínska 

 

 Aplikácia modelov tvorby ceny a cenových stratégií v hoteloch v čase hospodárskej krízy 

 Ing. Magdaléna Josková 

 

 Vplyv vybraných faktorov na návštevnosť stredísk cestovného ruchu v Slovenskej republike 

v zimnej sezóne 2008/2009 

 Michal Benčaj 

 

12:15 – 14:00 obed 

 

14:00 odchod účastníkov 

 

 

 
 


