
 

  

 

 

Vážená pani/vážený pán, 

 

vzhľadom na aktuálne dianie na Slovensku cítime potrebu usporiadať spoločenskú diskusiu  

s dôrazom na hľadanie riešení a východísk zo súčasnej situácie. Na pôde Ekonomickej fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúkame platformu na odbornú diskusiu  

s predstaviteľmi kľúčových subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu.  

 

Termín konania  panelovej diskusie je 5. novembra 2020 od 09:45 - 15:00 hod.  

 

Svoje názory predstavia zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, odvetvových 

a profesijných zväzov, organizácií destinačného manažmentu ako aj podnikateľských 

subjektov. Predmetom diskusie bude vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného 

ruchu a smerovanie pomoci do cestovného ruchu. Ambíciou podujatia je vytvoriť priestor 

na kritickú analýzu súčasného stavu a hľadanie východísk v prospech rozvoja sektora 

cestovného ruchu.  

 

Budeme radi, ak sa diskusie zúčastníte online. V deň konania stačí kliknúť na odkaz: 

1. Blok: https://bit.ly/2J3b3bT  

2. Blok: https://bit.ly/3mmMa9r  

 

Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na webovú stránku MS Teams. Ak aplikáciu MS 

Teams nemáte stiahnutú v počítači/mobilnom telefóne, môžete si zvoliť možnosť „Sledovať 

radšej na webe“ a následne si vybrať možnosť „anonymný divák“ (aplikáciu nie je nutné 

sťahovať). Ak máte aplikáciu MS Teams stiahnutú v počítači/mobilnom telefóne a máte v nej 

vytvorené konto, môžete sa po kliknutí na odkaz prihlásiť do svojho konta alebo pokračovať 

ako anonymný divák.  

  

Za kolektív katedry s vďakou a úctou 

 

  

 

prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

vedúca Katedry cestovného ruchu 

 

 

https://bit.ly/2J3b3bT
https://bit.ly/3mmMa9r


   

  

 

Vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu  

 

Smerovanie pomoci do cestovného ruchu  

(alokácia, formy, možné riešenia) 
 

Panelová diskusia  

pod záštitou dekana EF UMB, doc. Ing. Petra Krištofíka, PhD. 

 

 

Organizátor podujatia:            Katedra cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity     

Mateja  Bela v Banskej Bystrici 

Termín konania diskusie:        05.11. 2020 

Miesto konania:     Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1,  

Banská Bystrica, Aula Rotunda 

 

Harmonogram podujatia:  

Zahájenie podujatia                    09:45  - 09:55 h.       doc. Ing. Peter Krištofík, PhD. 

Privítanie účastníkov                  09:55 – 10:00 h.       prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

1. Blok:                                       10:00 – 12:00 h. 

Prestávka:                                   12:00 – 13:00 h. 

2. Blok:                                       13:00 – 15:00 h.  

 

 

1. BLOK: Vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu  

 

Moderátorka diskusie: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

 

Hostia:  

Mag. (FH) Radúz Dula             generálny riaditeľ, Sekcia cestovného ruchu Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

Mgr. Marek Harbuľák             generálny manažér, Asociácia hotelov a reštaurácií 

Slovenska⸵ prezident, Zväz cestovného ruchu Slovenskej 

republiky 

Ing. Rastislav Amrich               Ecohotel Dália Košice, člen prezídia Asociácie hotelov 

a reštaurácií Slovenska 

Ing. Michaela Sendeková         predsedníčka, Asociácia organizácií cestovného ruchu 

 

 



 

 

 

 

 

 

Roman Berkes                                         prezident, Slovenská asociácia cestovných kancelárií 

a cestovných agentúr    

Patrik Vas                                                Strategic Partner Manager, Pelicantravel 

Ing. Maroš Malíček, PhD.                      Slovak Business Agency  

doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.     Katedra cestovného ruchu EF UMB  

  

2. BLOK Smerovanie pomoci do cestovného ruchu (alokácia, formy, možné riešenia) 

Moderátorka diskusie: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. 

 

Hostia 

Mag. (FH) Radúz Dula                           generálny riaditeľ, Sekcia cestovného ruchu 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 

Mgr. Marek Harbuľák                           generálny manažér, Asociácia hotelov a reštaurácií 

Slovenska⸵ prezident, Zväz cestovného ruchu 

Slovenskej republiky  

Ing. Juraj Stahl                                       1. viceprezident, Asociácia cestovných kancelárií 

a cestovných agentúr 

JUDr. Lenka Vargová Jurková             výkonná riaditeľka, Krajská organizácia cestovného 

ruchu Košice Turizmus 

Ing. Ľudmila Elexová, PhD.                   Rozvojová agentúra Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

Ing. Iveta Niňajová, PhD.                       expertka na destinačný manažment 

Ing. Csilla Droppová, PhD.                    Vydra – vidiecka rozvojová aktivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner podujatia 

 

 


