
 

Na ceste k vysokoškolskej edukácii cestovného ruchu na Slovensku 
 

Vznik novodobého cestovného ruchu sa datuje do konca 18. a začiatku 19. storočia, 

avšak podmienky pre jeho vznik sa utvárali počas niekoľkých tisícročí a súviseli 

s procesom poznávania Zeme.  

Skúmanie cestovného ruchu ako aktivity voľného času, rastúceho počtu jeho 

účastníkov a zároveň podnikateľských príležitosti prekonalo storočnicu. V začiatkoch 

nešlo o systematické vedecké bádanie, ale skôr o empirické opisovanie javu, jeho 

popularizáciu a vytváranie predpokladov pre jeho rozvoj. Najstaršie známe práce 

o cestovnom ruchu sú zo začiatku 20. storočia. Ak spomenieme len priekopníkov, 

zistíme, že v tomto období publikoval prácu o cestovnom ruchu napr. H. Schullern zu 

Schrattenhoffen (1911) alebo J. Stradner (1917).  

Základy pre systematické skúmanie cestovného ruchu sa položili v dvadsiatych 

rokoch 20. storočia, kedy začala nová vlna záujmu o cestovný ruch ako formu migrácie 

obyvateľstva a jej skúmanie z ekonomického, geografického a sociologického 

hľadiska. Aj v podmienkach Československa viacerí autori publikovali o cestovnom 

ruchu, napr. na Slovensku L. Vág (1928, 1929), O. Rosenauer (1936), F. Matulay 

(1937), E. Nový a E. Fodor (1937), K. Dworžák (1937) a v Čechách J. Kose (1941)  

a B. V. Černý (1942).  

V rokoch po druhej svetovej vojne sa v Československu vo svojich publikáciách ces-

tovnému ruchu venovali B. V. Černý (1945), Z. A. Truska (1946), J. Charvát (1946, 

1948) a A. Šima (1949), ktorí skúmali cestovný ruch najmä ako ekonomický fenomén.  

Systematická pozornosť cestovnému ruchu sa začala venovať až v druhej polovici 

50. rokov 20. storočia, kedy sa stal nielen predmetom vedeckého bádania viacerých 

vedných disciplín, ale aj predmetom edukácie. Priekopníkom edukácie cestovného 

ruchu už v prvej polovici 20. storočia bol A. Mariotti, ktorý už v roku 1920/21 

prednášal cestovný ruch na Univerzite v Ríme. Vo Švajčiarsku (W. Hunziker,  

K. Krapf) a Rakúsku (P. Bernecker) sa náuka o cestovnom ruchu, ako súčasť 

hospodárskej vedy, vyučovala už v 30. rokoch. 

Podľa tohto vzoru sa štúdium cestovného ruchu v Československu etablovalo až 

v 60. rokoch 20. storočia na Vysokých školách ekonomických v Bratislave a Prahe. 

Podmienky pre vznik samostatnej katedry cestovného ruchu na VŠE v Bratislave sa 

však vytvárali postupne od druhej polovice 50. rokov. Impulzom pre zaradenie 

cestovného ruchu medzi vyučované predmety bola „Koncepcia rozvoja cestovného 

ruchu na Slovensku“, ktorú schválil Zbor povereníkov 16. apríla 1958. To bol len 

začiatok cesty k zriadeniu katedry cestovného ruchu. Zo strany katedry vnútorného 

obchodu pretrvávala obava, že vznik samostatnej katedry cestovného ruchu bude 

znamenať oslabenie katedry vnútorného obchodu.  

Na potrebu zriadenia špecializovanej katedry cestovného ruchu na Slovensku 

upozorňoval už v roku 1946 Z. A. Truska. Na VŠE v Bratislave sa o zriadení katedry 

cestovného ruchu rozhodlo v akademickom roku 1963/64, keď sa vytvorili aj 

personálne predpoklady. Rozhodujúcim impulzom pre vznik samostatnej katedry 

cestovného ruchu a samostatnej študijnej špecializácie bolo uznesenie vlády ČSSR 

o rozvoji cestovného ruchu a uvoľnení podmienok pre rozvoj zahraničného cestovného 

ruchu, ako aj uznesenie vlády na zefektívnenie zahraničného obchodu zo septembra 



 

1962. Na VŠE v Bratislave vznikla najskôr samostatná špecializácia a katedra 

zahraničného obchodu a 17. januára 1964 aj katedra cestovného ruchu so začiatkom 

činnosti od 1. 2. 1964 a s menovaním doc. Ing. Gustáva Sládeka, CSc. za jej vedúceho, 

ktorý bol spiritus agens všetkých s tým spojených aktivít. Tým sa zavŕšil dlhoročný 

zápas o zriadenie vysokoškolského pracoviska cestovného ruchu na VŠE a utvorili sa 

podmienky pre rozvíjanie pedagogickej, vedecko-výskumnej a organizačnej práce na 

vysokoškolskej úrovni. 

Nová katedra mala názov Katedra ekonomiky cestovného ruchu a verejného 

stravovania a bola zriadená na Fakulte odvetvových ekonomík VŠE v Bratislave. 

V roku 1973 prešla do Banskej Bystrice, kde na jej základe v roku 1977 vznikla 

Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE s celoštátnou pôsobnosťou. 

V roku 1992 sa fakulta stala spoluzakladateľkou Univerzity Mateja Bela ako jej 

Ekonomická fakulta. Na pôde katedry sa vysvetľoval cestovný ruch z hľadiska jeho 

funkčného poňatia a zdôrazňoval sa jeho vzťah k subjektu – návštevníkovi z hľadiska 

funkcií, ktoré plní v spoločnosti. 

V roku 1968 sa na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v spolupráci s Výborom 

SNR pre cestovný ruch začal vydávať časopis Ekonomická revue cestovného ruchu, 

ktorý dodnes vyjadruje realitu slovenského cestovného ruchu z hľadiska teórie i praxe, 

ako aj trendov vo vedeckom výskume cestovného ruchu v európskom kontexte.  

Od 70. rokov 20. storočia sa v Československu organizoval systematický vedecký 

výskum cestovného ruchu v nadväznosti na jeho rozvoj. Nezastupiteľnú úlohu v 

skúmaní cestovného ruchu mal Výskumný ústav cestovného ruchu s federálnou 

pôsobnosťou. Pozornosť sa venovala najmä skúmaniu potenciálu krajiny pre cestovný 

ruch, geografickým aspektom cestovného ruchu, koncepciám rozvoja cestovného 

ruchu, rozvoju infraštruktúrnej vybavenosti a rôznym službám. Významné okrem 

ekonomických aspektov bolo aj sociologické zameranie výskumu, najmä vzťah 

k životnej úrovni a stále častejšie ekologické aspekty cestovného ruchu.  

Po spoločensko-politickej zmene v roku 1989 a transformácii ekonomiky z centrálne 

riadenej na trhovú sa na Slovensku zmenili aj priority výskumu a edukácie cestovného 

ruchu. V súčasnosti sa vedecký výskum cestovného ruchu organizuje na univerzitách, 

kde sa rieši nielen základný, ale aj aplikovaný výskum.  

Na pôde Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty 

UMB sa za obdobie existencie sformovala „slovenská vedecká škola cestovného 

ruchu“, ktorá akcentuje ekonomické aspekty cestovného ruchu a pritom prihliada aj na 

poznatky iných vedných disciplín, ktoré ho skúmajú.  

V súčasnosti vznikajú nové poznatky najmä na hraniciach jednotlivých vedných 

disciplín, ktoré skúmajú cestovný ruch. Má to za následok rozšírenie a prehĺbenie 

výskumov a poznatkov o cestovnom ruchu. Skúmanie cestovného ruchu len z pohľadu 

jednej vednej disciplíny by bolo nedostatočné, preto je nevyhnutné uplatňovať 

interdisciplinárny prístup. Vyplývajú z toho dva postuláty: prvý sa týka skúmania 

cestovného ruchu v rámci existujúcich vedných disciplín a druhý utvorenia všeobecnej 

teórie cestovného ruchu, resp. vedy (náuky) o cestovnom ruchu. 
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