Spomienky na štúdium a priania absolventov Katedry
cestovného ruchu a spoločného stravovania
k 50. výročiu jej vzniku
Ing. Ivana Allen, rod. Šípková, v súčasnosti na MD, počas predchádzajúcich rokov obchodná manažérka v hoteli
Marrols Bratislava, v hoteli Château Béla a v hoteli Sheraton Bratislava
Absolventka katedry v roku 2003
Vždy budem rada spomínať na štúdium. Dalo mi množstvo poznatkov, veselých zážitkov, ale hlavne výbornú orientáciu
v odvetví a naučilo prístupu k práci a prezentácii svojich zručností. Tiež je veľmi prijemné stretávať ďalších absolventov
katedry v praxi a mať pocit, že patríte do tejto veľkej rodiny úspešných mladých ľudí. Pedagógom na katedre prajem veľa
vnímavých študentov so záujmom a vášňou pre cestovný ruch a študentom, aby si plne užili študentské roky na katedre
a využívali každú príležitosť na vzdelávanie a nadobudnutie nových vedomostí.
Ing. Tibor Bajaník, majiteľ cestovnej kancelárie FIFO, s.r.o.
Absolvent katedry v roku 1986

V tom čase, roky 1982 - 1986, mala fakulta, a teda aj naša katedra, rodinnú atmosféru. Osemdesiat študentov v každom zo
štyroch ročníkov sa hravo poznalo. Katedra vzbudzovala veľký rešpekt, čoho dôkazom bol presun študentov, obvykle z
našej špecializácie na inú. Vyžadovala sa dobrá znalosť aspoň dvoch jazykov a snaha bola dostať do študentov aj tretí cudzí
jazyk. Bola to veľmi dobrá myšlienka, ktorej plody dnes naplno užívame.
Už hneď na prvom stretnutí v prvom ročníku nás vtedajší vedúci katedry dostal do obrazu, čo počas štúdia môžeme
očakávať. Na otázku, prečo sme prišli študovať na katedru, sa najčastejšie odpovedalo: "Rád by som cestoval, páčia sa mi
cudzie krajiny a podobne." Správnou odpoveďou však malo byť: "Chceme študovať ekonomiku zameranú na podniky
cestovného ruchu." Ekonomiku? Áno, spojenie ekonomiky a cestovného ruchu aj po viac než 30 rokoch pokladám za
najlepšie riešenie. Absolvent sa môže veľmi dobre pohybovať v komerčnom svete.
A ako vedela celá fakulta, aký má kto v ten deň rozvrh? Jednoducho! Chlapci aj dievčatá obvykle chodili v džínsoch, len
niektorí mali na sebe oblek a kostým. Práve tí, čo mali vyučovanie s vtedajším vedúcim katedry. :-) Aj tento moment po
rokoch veľmi oceňujem a iste nie len ja. V cestovnom ruchu je mnoho pozícií, kde je potrebné byť každodenne oblečený v
spoločenskom. Na katedre sme získali prvé návyky.
Katedra je rovnako "mladá" ako ja, takže viem, ako sa cíti :-). Má za sebou veľa skúseností a pred sebou ešte množstvo
pekných plánov. Prajem jej a celému osadenstvu, aby sa jej plány naplnili a aby bola vždy ozdobou celej fakulty, ale aj
univerzity!
Ing. Radim Beneš, riaditeľ hotela Clarion Congress Hotel Ostrava****

Ing. František Dlhopolček, veľvyslanec Slovenskej republiky v Číne
Absolvent katedry v roku 1977
Ja sa môžem vyjadriť len k začiatkom existencie Katedry v Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici som začínal v r. 1973
ako študent a po skončení štúdia ako asistent na Katedre cestovného ruchu.
Začiatky neboli jednoduché ani pre prednášajúcich a ani pre študentov. Prednášky, cvičenia boli na rôznych miestach
v meste a študenti i učitelia sa museli presúvať. Ja by som začiatky nazval „mobilným štúdiom“ pod prísnym ale
spravodlivým dohľadom oduševneného patróna, organizátora, otca myšlienky a tiež nás študentov, prof. M. Gúčika. Bol
veľkým propagátorom cestovného ruchu a dokonca nás študentov tou svojou oduševnenosťou aj nakazil. Veru nás aj prísne
kontroloval. Neprísť na prednášku či seminár si málokto dovolil. Kľúčovým momentom bolo presťahovanie sa do dnešných
priestorov. Mnohé cvičenia boli cvičeniami umývania okien, čistenia chodieb po maliaroch, či nosenie nových lavíc
a pod. Veľkú pomoc poskytovala vedúca študijného oddelenia p. Viazanicová.
Na školu sme boli hrdí. Už v tej dobe škola viedla študentov k samostatnému mysleniu, veď cestovný ruch predstavuje už
vo svojom názve „pohyb“ a „voľnosť“, a to sa implementovalo aj do vyučovania a myslenia študentov. Osobne si myslím,
že aj vzhľadom na takýto prístup, mnoho absolventov našej katedry našlo uplatnenie aj v iných oblastiach, nakoniec aj ja
som príkladom.
Po skončení školy som zostal pracovať na katedre. Katedra to bola vlastne jedna veľká rodina. A študenti to tak aj
vnímali, cítili sme sa jej súčasťou. Verím, že to trvá dodnes a každý absolvent si zo štúdia odnáša iba tie najkrajšie
spomienky. Čože je to 50. rokov? Je to obdobie úsmevných príbehov, sĺz po neúspešných skúškach. A budúcnosť ? Tá nech
prinesie ďalším študentom aspoň také príbehy a zážitky ako sme zažili my. Členom katedry želám nech sú pokračovateľmi
toho, čo začalo pred 50. rokmi. A ak sa budú študenti do školy radi vracať aj po mnohých rokoch po skončení, bude to
dôkaz správneho smerovania, dobrej práce. Verím, že to tak bude...
Ing. Veronika Fajčíková, generálna riaditeľka hotela Budha-Bar Hotel Praha
Absolventka katedry v roku 2004

Ing. Lívia Hanesová, PhD., BIC Banská Bystrica, s.r.o.
Absolventka katedry v roku 2005
Na štúdium na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania veľmi rada spomínam, predovšetkým však na roky
doktorandského štúdia, kedy som bola členkou katedry. Pôsobenie na katedre mi dalo veľa do ďalšieho profesionálneho
života nielen z hľadiska odborného, ale aj z hľadiska osobnostného. Ku krásnemu okrúhlemu výročiu prajem katedre, aby
zostala moderným pracoviskom spĺňajúcim vysoké nároky vzdelávania, úspešných absolventov - odborníkov v cestovnom
ruchu a jej členom veľa tvorivých síl, osobných a pracovných úspechov.
Ing. Mária Horváth, M.A., Key Account Manager, Hays (Schweiz) AG
Absolventka v roku 2009
Spomienka na Katedru cestovného ruchu a spoločného stravovania mi vždy vyčarí úsmev na tvári a vráti ma späť
predovšetkým k učiteľom, ktorí boli síce prísni, ale láskaví a delili sa s nami každým dňom o ich vzácne znalosti a
vedomosti, ktoré pravidelne využívam (nielen) v pracovnom živote. Som šťastná, že aj ja som mohla byť súčasťou tejto
úspešnej cesty katedry. Pri príležitosti 50. výročia Vám, milí učitelia, želám naďalej toľko energie a oddania k Vašej práci,
akú som u Vás spoznala aj ja. Predovšetkým to motivuje študentov k stále lepším výsledkom a k dosiahnutiu cieľov.

Ing. Marcel Horváth, M.A., Account Manager, Global Corporate Challenge (Get The World Moving Ltd.)
Absolvent katedry v roku 2009

Niektorí študenti si to uvedomia už počas štúdia, iní až po jeho ukončení. Nakoniec však všetci dospejú k záveru, že časy
strávené na katedre boli jedny z tých najkrajších v živote. Dlhoročné skúsenosti učiteľov nám pripomínali, že sa stále mame
čo učiť a veľakrát nám otvorili oči. Pevne verím, že Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania si naďalej bude
držať svoju úroveň, tak ako to robila posledných 50 rokov a k jej výročiu želám všetkým učiteľom veľa síl a motivácie do
ďalších úspešných rokov. Osobne si na katedre cením, že mi bola schopná sprostredkovať informácie a vzdelanie, ktoré je
nielen relevantné v medzinárodnom kontexte, ale je s ním dokonca porovnateľné. Považujem to za veľký úspech katedry a
patrí jej za to moja srdečná vďaka.
Ing. Roman Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Slovensko, a. s.
Absolvent odboru cestovný ruch v roku 1992

Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vonkajšie vzťahy, Vysoká škola hotelová,
Praha
Absolventka katedry v roku 1984
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela si už po dlhé roky
udržiava serióznu reputáciu vďaka svojej kvalitnej vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti. Tradícia katedry, ako aj jej
medzinárodná akceptácia, je záväzkom pre jej ďalšiu prácu na poli vysokoškolského vzdelávania a vedy.
Pri príležitosti 50. výročia založenia prajem Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania veľa šikovných
študentov, zanietených pedagógov, tvorivú a inšpiratívnu atmosféru pre ďalšiu vedeckú, publikačnú a pedagogickú prácu,
kvalitných partnerov pre spoluprácu a veľa elánu, aby svoje ciele plnila aj v ďalších rokoch tak kvalitne, ako doteraz. Všetko
najlepšie k tomuto skvelému jubileu!
Ing. Miroslav Knižka, PhD., riaditeľ hotela Crocus****, Štrbské pleso, manažér Horeca Group, s. r. o.
Absolvent katedry v roku 2012

Katedru cestovného ruchu a spoločného stravovania by som odporúčal všetkým uchádzačom, ktorí majú v sebe zanietenie
pre cestovných ruch v akejkoľvek podobe. Okrem širokého a pevného základu teoretických aj praktických poznatkov sú v

súčasnosti veľmi cenné všetky kontakty s elitnými inštitúciami v súkromnej aj verejnej sfére aj na absolventov katedry, ktorí
v nich pôsobia. Počas štúdia som absolvoval takmer všetky prednášky zahraničných osobností v cestovnom ruchu, ktoré sú
spolu s množstvom zahraničných publikácií, dodnes pre mňa inšpiráciou do ďalšej tvorby a osobného rozvoja. Aj touto
cestou sa chcem katedre poďakovať za všetky príležitosti a možnosti, ktoré mi do pracovného života priniesla.
Ing. Jaroslav Kubaľa, riaditeľ Hotela FIS**** JASNÁ
Absolvent katedry v roku 2011

Moje študentské roky na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania považujem za skutočne veľmi príjemnú
etapu života. Katedra mi poskytla základ, na ktorom som mohol stavať pri budovaní mojej kariéry. Nebolo to vždy
jednoduché, nejednu prebdenú noc som strávil prípravou na skúšky alebo písaním bakalárskej, či diplomovej práce. Ale keď
sa nad tým všetkým spätne zamyslím, ani chvíľku neľutujem moje rozhodnutie študovať na Katedre cestovného ruchu a
spoločného stravovania, boli to krásne roky. Ku krásnemu jubileu Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania
prajem najmä veľa energie a veľa šikovných a ambicióznych študentov, ktorí jej budú aj naďalej robiť dobrú povesť a dobré
meno nie len na Slovensku, ale všade vo svete.
Ing. Beata Lukáčová, vedúca odboru destinačného manažmentu v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR)
Absolventka katedry v roku 1979
Cestovný ruch je najúžasnejší spoločenský fenomén. „NAŠA KATEDRA“ vyučuje cestovný ruch už 50. rokov. Toto
výročie mi pripomenulo moju päťdesiatku. Staršia a múdrejšia priateľka mi vtedy povedala: „Teraz je ten čas, keď môžeš
zúročiť všetko, čo vieš. Môžeš robiť všetko, čo chceš a robiť to s radosťou.“ Ďakujem svojim učiteľom, že mi otvorili oči
pre fenomén cestovného ruchu. Želám našej katedre, učiteľom a študentom, aby im 50- ročné skúsenosti priniesli novú
radosť zo štúdia a z práce v cestovnom ruchu, ktorá je o ľuďoch a pre ľudí.
Ing. Lívia Lukáčová, Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
Absolventka katedry v roku 2005
Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania želám ďalších krásnych 50. rokov, rovnako úspešných ako tých
doterajších. Zároveň katedre želám, aby bola pre svojich absolventov takou oporou v ich budúcom profesionálnom živote,
ako je mojou už 8 rokov v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR.
Ing. Ivan Matina, riaditeľ Aquatermal Strehová
Absolvent katedry v roku 2003

Štúdium cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB je výborným štartom do profesijného života a vytvára
podmienky pre uplatnenie na Slovensku ale aj v zahraničí. Absolventi radi spomínajú na roky štúdia v Banskej Bystrici a
uplatňujú sa aj v iných sektoroch, čo svedčí o dobrej kvalite štúdia v súčasnom náročnom konkurenčnom prostredí.

Ing. Miroslav Piják, Front Office Manager, Hilton Prague Old Town, Česká republika
Absolvent katedry v roku 2002

Na štúdium na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania spomínam veľmi rád a často, bolo to krásnych päť
rokov, plných zaujímavých prednášok, skvelých vyučujúcich, nových priateľstiev a študentskej bezstarostnosti. Bolo to
štúdium v nádhernom meste a v honosnej budove so svojim zvláštnym a príťažlivým “genius loci”. Vlastne, už budova našej
katedry pripomínala krásny hotel a pohľad na ňu ma vždy naplňoval hrdosťou, že do nej patrím. Našej katedre prajem do
ďalších rokov hlavne veľa študentov s vášňou a srdcom pre cestovný ruch.
Ing. Martina Sihelská, Operations Manager, MondaySwiss Group
Absolventka katedry v roku 2003
Na behu do kopca, mam najradšej beh z kopca. Štúdium, očakávania, projekty, začiatky ... to všetko je beh do kopca.
Potom príde rovinka s ľahkým poklusom a príjemný briežok dole ... a možno opäť strmý kopec. Ale to je sínusoida, ktorú
sme si opakovali na hodinách matematiky pomedzi cudzie jazyky a ekonomické semináre.
Vážim si prínos Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania na EF UMB k môjmu súčasnému uplatneniu v rámci
nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v rámci Európy a USA.
Katedre a všetkým jej študentom prajem k jej 50. výročiu čoraz vyšší stupeň medzinárodnosti a interaktivity
so zahraničnými subjektmi. Vy na to máte!
Ing. Tomáš Startl, riaditeľ hotela Perla Praha****, Rextim Holding, a. s.

Ing. Adrián Švec, riaditeľ hotela Sitno****
Absolvent katedry v roku 2003

Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania prajem k 50.výročiu veľa odborných úspechov na domácom ako aj
medzinárodnom poli vzdelávania v cestovnom ruch ako aj úspešných absolventov, ktorí budú šíriť svojimi aktivitami dobré
meno alma mater.

Úryvky spomienok citované z publikácie: Očenášová-Štrbová, S.:
Svedectvá o čase, 2012:
Ing. Viktória Bieliková, riaditeľka SCK Slowakisches Reisebüro vo Viedni
Absolventka v roku 1979
Príjemné pocity a skvelé zážitky z fakulty sa mi určite spájajú s mnohými pozoruhodnými ľuďmi. Na tom úplne samom
začiatku sa študenti nechceli sťahovať z Bratislavy do Bystrice. Tým, že učiteľský tím tvorili vynikajúci ľudia, škola stále
viac a viac získavala „na zvuku“. Takto nastala opačná situácia, keď sa potom všetci hlásili práve do Banskej Bystrice, lebo
šli za dobrým renomé fakulty.
Škola skutočne dosahovala vynikajúce výsledky, absolventi si našli dobré umiestnenie a uplatnenie. Študenti pociťovali aj
ľudskú, žičlivú, priateľskú atmosféru, vytvorenú budovaním vzťahov zo strany učiteľov. Veľmi srdečné vzťahy so
študentmi mali najmä pán docent Baxa, pán Gúčik a pán Orieška.
Ing. Július Cmorej, riaditeľ cestovnej kancelárie PAXTRAVEL, člen predstavenstva Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu
Absolvent v roku 1978
Robiť v cestovnom ruchu bez vzťahu k nemu sa jednoducho nedá. Kto raz začne a podľahne jeho čaru, už sa ťažko
dostáva z jeho osídiel. Je mi len ľúto, že za tie roky sa nepodarilo tomuto odvetviu získať primerané postavenie a vážnosť
v štruktúre hospodárstva Slovenskej republiky. Žiaľ, politika má väčšiu moc ako odbornosť...
Ako sa dá spomínať na svoju alma mater? Určite len v dobrom. Nepríjemnosti zapadnú prachom, zostávajú milé
spomienky. Katedre cestovného ruchu prajem nekonečne veľa úspešných rokov a kvalitných študentov.
Ing. Miroslav Dobrota, marketingový manažér v stredisku Park Snow, Donovaly
Absolvent v roku 2003
Rád, veľmi rád si spomínam na svojich vysokoškolských učiteľov. Všetci boli veľmi, veľmi prísni. Na začiatku sa mi
zdalo, že sú všetci zlí, lebo ich jediným cieľom je vyhodiť študenta zo skúšky. Po niekoľkých skúškach som pochopil, že to
vôbec tak nie je, že sú to autority s ľudskými tvárami a žičlivými srdcami a že ani vyhodenie študenta zo skúšky nie je
márna vec.
Keď sa teraz vrátim na fakultu, vynárajú sa mi všetky príjemné a krásne spomienky. Pozývajú ma do štátnicových komisií
ako odborníka z praxe. Posudky na diplomové práce by som mohol poslať poštou, ale ja vždy radšej prídem osobne, aby
som sa mohol nadýchať tej študentskej atmosféry, aby som si mohol „listovať“ v spomienkach, aby som sa stretol s mojimi
milými učiteľmi, s ktorými dodnes udržiavam kontakty.
Ing. Mikuláš Gramata, hotelier
Absolvent v roku 1993
Dostal som na fakulte veľmi dobrý základ, spoznal som špičkových odborníkov a títo fundovaní ľudia obohatili môj
vnútorný svet, lebo ma podnecovali k tomu, čomu mám venovať pozornosť, čo mám ako vnímať, v čom mám ísť do hĺbky.
Najmä ma naučili, ako na to. Za to som im naozaj vďačný. Naša jednoodborová FESCR vždy mala kvalitu, cveng, kredit.
Možno je teraz v tieni viacodborovej EF a nie je tak vyzdvihovaná ako samostatná jednotka. Nič sa však nemení na fakte, že
skvelí ľudia tu zostali a som si istý, že pokračujú vo svojich vysokých nárokoch na študentov. Teší ma, že som si zvolil
práve štúdium cestovného ruchu, v ktorom som sa našiel, ktorý ma baví a neustále si rozširujem vedomosti a skúsenosti.
Ing. Milan Hájek, hotelier a podnikateľ v Prahe
Absolvent v roku 1979
Na štúdiu ma najviac vzrušovalo napätie. Pocit, keď sa človek učí a zdá sa mu, že má ešte mnoho času. Zrazu zistí, že čas
sa míňa, že nestíha, ale na skúšku ísť musí a tam doluje zo seba a zisťuje, že to vie a že o tom presviedča aj skúšajúceho.
Ohromne som si vážil pedagógov – docentov Gúčika, Baxu, Oriešku, pretože mali kontakt so svetom, rozumeli sa
problematike, zaujímali sa o ňu a mne vyhovoval spôsob, akým prednášali, aj to, ako sa zaujímali o študentov. Takto vlastne
vyvolávali spätnú väzbu u študentov a bolo by nekorektné nepripraviť sa dôsledne na ich skúšku.
Banskú Bystricu mám rád, prichádzam sem niekoľkokrát do roka, mám tu viacej priateľov a dodnes chodievam na
stretnutia ročníka, s ktorým som začal študovať, i toho, s kolektívom ktorého som štúdium dokončil. Máme na čo spomínať
a spomíname radi. Na učiteľov, situácie a príhody, ktoré sme v mladosti zažili. Naviac, keďže som v záujme svojho zdravia
i obchodných kontaktov začal hrať golf, objavujem na Slovensku nové ihriská, pozorujem, ako sa postupne zlepšuje úroveň
služieb i gastronómie a mám z toho radosť.

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., prodekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre
Absolventka v roku 1996
Moja alma mater patrí ku kvalitným fakultám a ja som na nej získala rozhľad, schopnosť zorientovať sa nielen v odbornej
problematike, ale aj v živote, naučila som sa reagovať, osamostatniť sa, nenechať sa len viesť a čakať na príležitosť, ale ísť
jej v ústrety, popasovať sa s ňou, vedieť, ako na to.
Aj po rokoch pozorujem, že Ekonomická fakulta pripravuje pre prax veľmi kvalitných a úspešných absolventov.
Potvrdzujú to stretnutia odborníkov na rôznych konferenciách a pracovných seminároch, na ktorých mám príležitosť
obdivovať odbornosť, pružnosť a rozhľad mladých absolventov fakulty.
Ing. Beata Lukáčová, vedúca odboru destinačného manažmentu v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR)
Absolventka v roku 1979
Mňa už na štúdiu fascinovalo to, že cestovný ruch má niekoľko rozmerov nielen pre účastníkov cestovného ruchu, ale aj
pre tých, ktorí v cestovnom ruchu pracujú. V cestovnom ruchu môže nájsť každý svoj spôsob sebarealizácie. Môže ju však
dosiahnuť len svojou profesionalitou a prácou pre ľudí, ktorým rozumie a váži si ich. Aj takto ja vnímam odkaz svojich
učiteľov, ktorí mi pomohli naplniť moje sny a ktorým som nekonečne vďačná.
Život a práca dobrého a náročného učiteľa je nikdy nekončiaci príbeh. Som šťastná, že môžem byť súčasťou príbehu
mojich učiteľov.
Ing. Viliam Mišík, majiteľ penziónu Mara v Liptovskom Trnovci
Absolvent v roku 1984
Rád poviem, že na školu, učiteľov, spolužiakov aj internátnych kamarátov mám tie najkrajšie a najlepšie spomienky.
Určite aj preto, že boli spojené s bezstarostnou mladosťou. Napriek tomu, že zostanem hrdým Martinčanom, zamiloval som
si Banskú Bystricu. Učarovala mi najmä svojím námestím, svojou útulnosťou. Cesta z internátu do školy a najmä opačne
bola príjemná; často som zaregistroval niečo nové, iné, čo som si dovtedy nevšimol.
Banskobystrická fakulta mi poskytla štúdium, ktoré ma sčasti veľmi zaujímalo, ktoré som mal rád a aj preto som
v brandži zostal. Ponúkla mi rozhľadenosť, dostal som slušný jazykový základ, užitočné sa mi spájalo s príjemným. Som
vďačný mojim učiteľom, že som dostal k štartu na dlhú trať veľmi dobrú výbavu.
Ing. Pavol Sidó, spolumajiteľ cestovnej agentúry Dekampo v Leviciach
Absolvent v roku 2009
Na začiatku štúdia som mal pocit, že učitelia majú na nás obrovské nároky. Postupne som to prijímal a stotožnil som sa
s tým. Dokonca som si vytvoril teóriu o tom, že čím je niekto prísnejší, tým bude v mojom živote podstatnejší. Tie ohnivká
do seba zapadali a teraz viem, že moja hypotéza bola pravdivá. Ono je to tak, že niektoré poučky, ktoré študent musí vedieť
naspamäť, si zapamätá, pravdaže, aj s učiteľom, ale to, čo sa mu vryje do srdca, to vždy musí byť ľudské.
Ing. Ľubomíra Slobodová, ekonómka, organizačná a riadiaca pracovníčka
Absolventka v roku 1988
Na Ekonomickej fakulte som stretla učiteľov, ktorí značnou mierou ovplyvnili môj život. Nejde len o vedomosti, lebo sa
prirodzene predpokladá, že na vysokej škole ich študent získa. Ide o to, že mne učitelia ukázali, ako sa dá zvládnuť to, čo je
nepríjemné, čo je ťažké, naučili ma zaujať k tomu prístup, robiť to dôsledne, perfektne, bez uplatňovania metódy pokus –
omyl. Bola som šťastná, že ako diaľkoví študenti sme nezaostávali za dennými, veď mnoho skúšok sme absolvovali spolu
s nimi.
Som vďačná za to, že absolvovaním fakulty aj ďalšieho štúdia na nej sa mi otvorili dvere do nového sveta s novými
možnosťami. Lebo, ako sa hovorí, „šťastie praje pripraveným“.
Ing. Juraj Stahl, ekonóm, konateľ spoločnosti Stahl Reisen, s.r.o.
Absolvent v roku 1992
Na banskobystrickej fakulte ma lákala skladba predmetov a predstava, že v budúcnosti možno budem cestovať, čo vtedy
nebolo bežné a možné. Cestovanie som vnímal ako získanie príležitosti pre budúcnosť. Fakulta ekonomiky služieb
a cestovného ruchu bola prominentnou vysokou školou s mimoriadnym záujmom o štúdium.
Škola mi dala základy a rozhľad, na ktorých bolo možné neskôr stavať, rozvíjať ich v ďalších oblastiach. Okrem
vedomostí mi dala priateľstvá, ktoré trvajú dodnes.

Ing. Jakub Vojtek, hotelier, podnikateľ
Absolvent v roku 1981
Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu bola zameraním jediná v Československu a svojím spôsobom
prominentná. Hlásilo sa na ňu osemkrát viac študentov, než prijímali. V našich časoch na nej študovalo v našom ročníku
okolo stovky študentov. Štúdium bolo náročné, ale mňa doslova fascinovalo, lebo bolo nesmierne zaujímavé a pestré.
Cestovný ruch je beh na dlhé trate, zvečera do rána v ňom nikto nezbohatne, ale môže viesť plnohodnotný život,
spoznávať ľudí, starať sa o nich, vychádzať im v ústrety. Toto ma napĺňa, toto robím rád.

Spracovala Ing. Radka Marčeková, PhD.

