






 

primátor mesta Banská Bystrica Mgr. Peter Gogola,  

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD. z EF UMB – osobnosť teórie a  praxe CR  

Ing. Tibor Bajaník z CK FIFO – s úspešnými podnikateľskými konceptmi v CR   

Ing. Monika Palatková, Ph.D. s tématikou marketingovej komunikácie  

doc. Ing. Ján Orieška, PhD. – dlhoročný odborník na problematiku CK,  

Ing. Lívia Lukáčová – riaditeľka marketingu SACR  

 
              a mnoho ďalších                     

               odborníkov zo SR, ČR a Poľska  

                        s podnetnými témami 

 

Na konferencii vystúpili  



1. Inováciou v cestovnom ruchu rozumieme           

zavedenie nových alebo významne zlepšených 

produktov; 

2. Inovácie pokladáme za hybnú silu rozvoja 

cestovného ruchu z hľadiska rastu kvality 

produktu a zvýšenia hodnoty pre zákazníka; 

3. V cestovnom ruchu nie sú rozšírené inovácie tak 

ako v priemysle preto, lebo nie sú predmetom   

         systematického výskumu a ochota inovovať     

               je daná najmä veľkosťou podniku,    

                        intuitívnym rozhodovaním bez  

                                       analytických informácií.  

Závery a odporúčania  

                       z konferencie 



4. Zákazníci v cestovnom ruchu vnímajú služby 

(produkty) ako podobné, preto je nevyhnutné ich 

rýchlo inovovať alebo pridať  im  nové vlastnosti 

5. Na Slovensku je nevyhnutné inovovať na základe 

použitia metódy analógie vo vzťahu ku 

konkurenčným štátom  

6. Podniky a organizácie cestovného ruchu musia    

inovovať svoje služby, inak neprežijú na trhu. V CR  

          sa využíva najmä kvalita služieb, zmena  

             podnikového imidžu, značka, zavádzanie  

                IKT do procesov a ich využívanie  

                 v distribúcii a marketingovej komunikácii.  

Závery a odporúčania  

                       z konferencie 



7. K inováciám v cestovnom ruchu je  

nevyhnutné pristupovať z hľadiska vonkajších 

zdrojov; 

8. Subjekty zainteresované na rozvoji cestovného 

ruchu v cieľových miestach majú preto 

koordinovať svoje postupy, kooperovať a vytvárať 

organizačné štruktúry a tak aj podmienky pre 

inovácie a získanie konkurenčnej výhody na trhu.  

         Osobitné poslanie v tomto procese má  

             politika štátu v cestovnom ruchu;  

Závery a odporúčania  

                       z konferencie 



9. Konkurenčné výhody inovácií v CR je  

nevyhnutné posudzovať z hľadiska produktu  

(jeho jedinečnosti, kvality, značky),  zákazníka  

i z hľadiska cieľového miesta;  

10.Inovácie a podpora rozvoja cestovného ruchu sú 

aj jedným z riešení hospodárskych problémov 

Slovenska spôsobených neproporcionálnou 

štruktúrou ekonomiky, ktorá spôsobuje vysoké  

            výkyvy v období hospodárskej recesie;  

Závery a odporúčania  

                       z konferencie 



1. orgány verejnej správy a samosprávy  

2. organizácie cestovného ruchu v regiónoch  

3. predstavitelia podnikateľskej sféry  

4. odborné školy a fakulty  

5. tvorcovia  verejnej mienky 

Účastníci konferencie 

pokladajú za dôležité, aby jej 

závery a odporúčania využili: 



Fotogaléria 

OTVORENIE 



Fotogaléria 

Účasť (140 účastníkov) 



Fotogaléria 

Vybrané príspevky  



Fotogaléria 

Oslava 35. výročia EF UMB  



Fotogaléria 

Odovzdanie daru od SACR  



Katedra cestovného ruchu  
a spoločného stravovania  

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

ĎAKUJE  

Slovenskej agentúre pre cestovný ruchu 

 

 

      a všetkým účastníkom konferencie  

        Tešíme sa na budúce stretnutie s Vami!    

 


