
Výskum, konferencie a zborníky o cestovnom ruchu od roku 1964  
 

Tabuľka 1: Výskumné projekty riešené na Katedre cestovného ruchu a spoločného 

stravovania a realizačné výstupy v rokoch 1964 - 1989  
Kategória Riešené témy 

Základný (teoretický) výskum  Efektívnosť investícií cestovného ruchu, 

 Efektívnosť výstavby a prevádzky komplexných stredísk cestovného ruchu, 

 Potreba pracovných síl v cestovnom ruchu na Slovensku, 

 Rozvojové problémy cestovného ruchu v podmienkach plánovaného hospodárstva. 

Po roku 1970 projekty štátneho 

plánu ekonomického výskumu - 

SPEV 

 Problémy komplexnej vybavenosti stredísk cestovného ruchu a rekreácie ako aj otázky efektívnosti 

prevádzky zariadení cestovného ruchu, 

 Prieskum motivácie cestovného ruchu vo vybraných lokalitách Nízkych Tatier, 

 Plánovitá výchova kádrov ako základný predpoklad pre zvyšovanie kvality služieb cestovného ruchu, 

 Miesto cestovného ruchu v socialistickej spoločnosti, 

 Účasť obyvateľstva na cestovnom ruchu a zotavení  

so zreteľom na geroprofylaxiu, 

 Lesné ekosystémy z aspektu cestovného ruchu, 

 Modelové riešenie stredísk cestovného ruchu s ohľadom na funkčné a priestorové usporiadanie a ich 

lokalizáciu, 

 Možnosti optimalizácie štruktúry základných a doplnkových služieb v strediskách cestovného ruchu. 

Dizertačné a habilitačné práce   25 dizertačných a habilitačných prác, tematicky nadväzujúcich na výskumné projekty. 

Aplikovaný výskum  Aplikovaný výskum bol zameraný na občiansku vybavenosť kúpeľných miest, koncepcie rozvoja služieb a 

cestovného ruchu pre  mestá a okresy na Slovensku, ktoré boli založené na analýze potenciálu a tvorbe 

štandardov vybavenosti zariadeniami služieb. Projekty sa financovali zo zdrojov objednávateľa.  

Vedecké semináre a konferencie 

(konferenčné zborníky) 

 

 Efektívnosť investícií cestovného ruchu (Piešťany, 1966), 

 Vnútropodnikové riadenie cestovného ruchu (Bojnice, 1985), 

 Využívanie výpočtovej techniky v cestovnom ruchu (Trenčianske Teplice, 1986), 

 Uplatňovanie územno-odvetvového princípu riadenia cestovného ruchu v podmienkach prestavby 

hospodárskeho mechanizmu v Československu (Dolný Kubín, 1987), 

 Obchodná politika podnikov cestovného ruchu v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu 

(Nitra, 1988), 

 Podnikanie v cestovnom ruchu (Bratislava, 1989). 

Prameň: Spracované na základe interných materiálov KCRaSS, 2013. 

 

Tabuľka 2: Medzinárodné trienálne vedecké konferencie v rokoch 1980 – 1989 
Téma konferencie Miesto a rok konania konferencie 

Cestovný ruch ako faktor medzinárodnej spolupráce Banská Bystrica, 1980 

Tvorba a ochrana životného prostredia pre cestovný ruch 

a zotavenie 

Banská Bystrica, 1983 

Postavenie materiálno-technickej základne v rozvoji 

cestovného ruchu 

Štrbské Pleso, 1986 

Koncepcia a tvorba sféry zotavenia a rekreácie obyvateľov 

miest 

Praha, 1989 

Prameň: Spracované na základe interných materiálov KCRaSS, 2013. 

 

Tabuľka 3: Projekty základného výskumu financované z grantov od roku 1990 
Typ 

projektu 

Názov projektu Obdobie riešenia projektu 

GAV 1/991 401/92 Trh cestovného ruchu na Slovensku  1991 – 1993 

VEGA 1/1580/94 Marketingový informačný systém cestovného ruchu 1994 – 1996 

1/4350/97 Manažérstvo kvality služieb cestovného ruchu 1997 – 1999 

1/7407/00 Kultúrny potenciál Slovenska ako faktor ponuky na európskom trhu cestovného 

ruchu 

2000 -2002 

1/2581/05 Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného 

európskeho trhu 

2005 - 2007 

1/4572/07 Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach 

globalizácie a internacionalizácie 

2007 - 2009 

1/04548/08 Využívanie slovenského prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO v 

cestovnom ruchu 

2008 - 2010 

1/0830/08 Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku 2008 - 2010 

1/0634/11 Inovácie produktu cestovného ruchu cestovného ruchu Slovenska na konkurenčnom 

trhu 

2011 – 2013 

1/0810/13 Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania 

v cestovnom ruchu SR 

2013 – 2015 

KEGA 3/3228/05 Tvorba cudzojazyčných učebníc študijného programu Interkultúrna komunikácia 

v cestovnom ruchu 

2005 – 2007 

č. 3/5107/07 Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb 2007 - 2009 

 Inovácie produktu cestovného ruchu cieľových miest na konkurenčnom trhu 2010 – 2011 

UGA Rozvoj ekologického cestovného ruchu v národných parkoch Slovenskej republiky 2011 – 2012 

Stratégia rozvoja kultúrneho dedičstva UNESCO na trhu cestovného ruchu 2011 – 2012 

Interkultúrna kompetencia v profile pracovníka cestovného ruchu 2012 – 2013 

Predpoklady zlepšenia podmienok podnikania v cestovnom ruchu v SR 2012 – 2014 

Prameň: Spracované na základe interných materiálov KCRaSS, 2013. 

 

 

 



Tabuľka 4: Vedecké a konferenčné zborníky od roku 1990 (editor M. Gúčik) 
Názov zborníka Rok 

vydania 

Miesto vydania, 

vydavateľ 

Počet 

strán 

Rozvoj služieb cestovného ruchu. Zborník 1990 Banská Bystrica : Dom 

techniky ZSVTS 
144 

Osobnosť manažéra v cestovnom ruchu. Zborník 1992 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
121 

Perspektívy hotelierstva na Slovensku do konca tisícročia. Zborník 1993 Banská Bystrica : Dom 

techniky ZSVTS 
112 

Cestovný ruch a regionálny rozvoj. Zborník 2000 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
156 

Kultúra a cestovný ruch. Zborník z vedeckej konferencie 2001 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
176 

Starostlivosť o zákazníka v cestovnom ruchu. Zborník z vedeckej konferencie 2002 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
150 

Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra. Sekcia VI. Medzinárodná spolupráca v cestovnom 

ruchu. Acta oeconomica N
o
 11 

2002 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
107 

Cestovný ruch v nových členských štátoch po vstupe do Európskej únie. Acta oeconomica N
o
17 2004 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
171 

Cestovný ruch ako interdisciplinárny jav a jeho výskum. Acta oeconomica N
o 
19 2006 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
199 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu I. 

Acta oeocnomica N
o 
20 

2006 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
202 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu 

II. Acta oeocnomica N
o 
22 

2007 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
180 

Tvorba regionálneho produktu cestovného ruchu. Zborník z X. konferencie o cestovnom ruchu 2007 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
CD 

ROM 

Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb. Acta oeconomica N
o 
24 2008 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
156 

Cestovný ruch v podmienkach globalizácie. Zborník z vedeckej konferencie 2009 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
210 

Cestovný ruch – teória a prax v podmienkach globalizácie. Zborník z konferencie 2009 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
CD 

ROM 

Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie 

a internacionalizácie. Acta oeconomica Nº 25 /editor P. Patúš/ 

2009 Banská Bystrica : Ekonom. 

fakulta UMB 
71 

Folia turistica 1. Zborník vedeckých prác. 2010 Slovak-Swiss Tourism 245 

Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu. Zborník z vedeckej konferencie 2010 Banská Bystrica : SACR a EF 

UMB 
CD 

ROM 

Folia turistica 2. Zborník vedeckých prác 2012 Banská Bystrica : Ekonom. 

UMB 
422 

Folia turistica 3. Zborník vedeckých prác 2013 Banská Bystrica : Ekonom. 

UMB 
238 

 

Tabuľka 5: Domáce vedecké konferencie od roku 1990 
Téma konferencie Miesto a rok konania konferencie 

Rozvoj služieb cestovného ruchu Tále, 1990 

Marketing v cestovnom ruchu Banská Bystrica, 1991 

Osobnosť manažéra v cestovnom ruchu Podbanské, 1992 

Perspektívy hotelierstva na Slovensku do konca tisícročia Banská Bystrica, 1993 

Rozvoj cestovného ruchu v regióne Poprad, 1993 

Kvalitní pracovníci – kvalitný cestovný ruch Banská Bystrica, 1994 

Reštrukturalizácia štúdia cestovného ruchu a hotelierstva v európskom kontexte Banská Bystrica, 1995 

Profesionálna príprava odborníkov pre cestovný ruch v 21. storočí Gerlachov, 1999 

Cestovný ruch a regionálny rozvoj Podbanské, 2000 

Ekonomicko-právne otázky rozvoja cestovného ruchu v Poľskej republike, Českej republika 

a Slovenskej republike 

Liptovský Trnovec, 2000 

Kultúra a cestovný ruch Tále, 2001 

Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu Banská Bystrica, 2002 

Starostlivosť o zákazníka v cestovnom ruchu Štrbské Pleso, 2002 

Cestovný ruch v nových členských štátoch po vstupe do Európskej únie Banská Bystrica, 2004 

Cestovný ruch ako interdisciplinárny jav a jeho výskum Banská Bystrica, 2006 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie I. a II. Banská Bystrica, 2006, 2007 

Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb Banská Bystrica, 2008 

Cestovný ruch – teória a prax v podmienkach globalizácie Vyhne, 2009 

Cestovný ruch v podmienkach globalizácie Banská Bystrica, 2010 

Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu Banská Bystrica, 2010 

Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska na medzinárodnom trhu 

cestovného ruchu 

Banská Bystrica, 2012 

Prameň: Spracované na základe interných materiálov KCRaSS, 2013. 

 

Tabuľka 6: Medzinárodné trienálne konferencie o cestovnom ruchu v rokoch 1992 – 2007 
Téma konferencie Miesto a rok konania konferencie 

Prechod cestovného ruchu k trhovej ekonomike Piešťany, 1992 

Cestovný ruch na prelome tisícročí Novoľubovnianske kúpele, 1995 

Kvalita – strategický faktor rozvoja cestovného ruchu Trenčianske Teplice, 1998 

Stratégie rozvoja cestovného ruchu v krajinách strednej 

Európy 

Poprad, 2001 

Cestovný ruch v procese európskej integrácie 

a globalizácie 

Bratislava, 2004 

Tvorba regionálneho produktu cestovného ruchu Banská Bystrica, 2007 

Prameň: Spracované na základe interných materiálov KCRaSS, 2013. 

Prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., január 2014 

Úplné informácie dostupné na stránke fakulty a katedry  


