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Ing. Jolana Gubalová, PhD., KKMIS 

 

1. Elektronická podpora pri účasti na turistických aktivitách 
Electronic Support of Trekking 

 

Práca sa zaoberá elektronickými zariadeniami, ktoré môžu byť používateľom nápomocné pri zdolávaní 

dlhších trás v teréne. Predpokladaným výsledkom práce je návrh vhodných elektronických zariadení, vrátane 

ich softvérového vybavenia, ako aj zoznam aktivít pri ktorých môžu nájsť uplatnenie. 

 

2. Využívanie nástrojov tímovej spolupráce v podnikoch cestovného ruchu 

The Use of Team Collaboration Tools in Tourism 

 

Práca sa zaoberá softvérovými nástrojmi tímovej spolupráce, ktoré umožňujú vzájomný prenos a spoločné 

využívanie informácií a súborov. Predpokladaným výsledkom práce je analýza možností použitia nástrojov 

tímovej spolupráce na zefektívnenie činnosti podnikov cestovného ruchu. 

 

3. Uplatňovanie softvéru freeware a open source v podnikoch cestovného ruchu 

The Use of Freeware and the Open Source Software in Tourism 

 

Práca sa zaoberá voľne šíriteľným softvérom freeware a open source a jeho komerčným využitím v 

podnikoch cestovnom ruchu. Predpokladaným výsledkom práce je návrh možností využitia softvéru v 

podnikoch cestovného ruchu s ohľadom na potreby ich zamestnancov a s cieľom minimalizovať náklady na 

obstaranie softvéru. 

 

4. Využívanie nástrojov kancelárskeho balíka v podnikoch cestovného ruchu 
The Use of Office Suite Tools in Tourism Companies 

 

Práca sa zaoberá možnosťami využívania nástrojov implementovaných v najrozšírenejších kancelárskych 

balíkoch v ekonomickej praxi podnikov cestovného ruchu. Predpokladaným výsledkom je návrh vhodných 

nástrojov a ich praktické uplatnenie pri riešení úloh vo vybranom podniku cestovného ruchu. 

 

5. Využívanie dátovej analýzy pri tvorbe stratégie cestovného ruchu v Košiciach 

The Use of Data Analysis in the Creation of Tourism Strategy in Košice 

 

Práca sa zaoberá vyhľadávaním dostupných zdrojov dát a ich následným spracovaním s podporou 

analytických nástrojov tak, aby ich bolo možné využiť pri kreovaní stratégie cestovného ruchu a vhodnom 

marketingu turistickej destinácie. Predpokladaným výsledkom práce je zoznam relevantných dátových 

zdrojov a identifikácia vhodných softvérových nástrojov na ich analýzu. 
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Katedra odbornej jazykovej komunikácie 
 

Mgr. Viera Krešáková, PhD., KOJK 

 

 

6. Transformácia industriálnej pamiatky vo vybranom regióne Slovenska  

a jej využitie v cestovnom ruchu 

Transformation of an Industrial Monument in a Selected Region of Slovakia  

and its Use in Tourism 

 

Práca sa zaoberá produktom cestovného ruchu, ktorý vznikol pod vplyvom alebo ako súčasť  transformácie 

industriálnych pamiatok vo vybranom regióne Slovenska a má rôzne formy využitia. Predpokladaným 

výsledkom práce je analýza vybraného produktu cestovného ruchu ako súčasti hotových alebo plánovaných 

projektov, ktoré riešia rôzne formy využitia už nefungujúcich industriálnych pamiatok.  

 

7. Atraktivita mesta Banská Bystrica v cestovnom ruchu  

z pohľadu zahraničných študentov na Univerzite Mateja Bela 

The Attractiveness of the City of Banská Bystrica in Tourism  

from the Point of View of Foreign Students of Matej Bel University 

 

Práca sa zaoberá atraktivitou mesta Banská Bystrica v cestovnom ruchu pre zahraničných študentov UMB. 

Predpokladaným výsledkom práce je analýza názorov zahraničných študentov UMB na atraktivitu mesta 

Banská Bystrica v cestovnom ruchu.  

 

8. Nové produkty Kúpeľov Trenčianske Teplice, a. s. počas pandémie Covid-19 

Products of the Trenčianske Teplice Spa, a. s. During the Covid-19 Pandemic 

 

Práca sa zaoberá novými produktmi ponúkanými Kúpeľmi Trenčianske Teplice, a. s. počas pandémie Covid-

19. Predpokladaným výsledkom práce je analýza vybraných nových produktov s ohľadom na pandémiu 

Covid-19 a spokojnosti kúpeľných hostí s ním. 

  

9. Inovácie v cestovnom ruchu na príklade novej mobilnej aplikácie Hrady3D  

s rozšírenou realitou v Barborinom paláci na Trenčianskom hrade 
Innovations in Tourism on the Example of the New Mobile Application Hrady3D  

with Augmented Reality in the Barborin Palace at Trenčín Castle 

 

Práca sa zaoberá novým produktom cestovného ruchu, mobilnou aplikáciou  Hrady3D, ktorá digitálnou 

formou dopĺňa a obohacuje návštevníkovi Trenčianskeho hradu obrazový pohľad a pomáha mu tak vytvárať 

predstavu historickej podoby Barborinho paláca na Trenčianskom hrade. Predpokladaným výsledkom práce 

je analýza spokojnosti návštevníkov s mobilnou aplikáciou Hrady3D ako inováciou v cestovnom ruchu.   

 

10. Horehronský expres ako produkt cestovného ruchu  

Horehronský Expres  as a New Tourism Product 

 

Práca sa zaoberá produktom cestovného ruchu Horehronský expres. Predpokladaným výsledkom práce je 

analýza produktu cestovného ruchu Horehronský expres a spokojnosti návštevníkov s ním.  
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Mgr. Petra Strnádová, PhD., KOJK 

 

11. Podniky a služby v cestovnom ruchu zamerané na rodiny s deťmi 

Tourism Enterprises and Services Focused on Families with Children 

 

Práca sa zaoberá cestovným ruchom so zameraním na rodiny s deťmi. Predpokladaným výsledkom práce  je 

prehľad vybraných podnikov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu špecificky zamerané na rodiny 

s  deťmi na Slovensku.  

 

12. Ekologické trendy vo vybraných podnikoch cestovného ruchu 

Ecological Trends in Selected Tourism Enterprises 

 

Práca sa zaoberá uplatňovaním ekologických trendov vo vybraných podnikoch cestovného ruchu. 

Predpokladaným výsledkom práce je prehľad služieb a produktov poskytovaných vybranými podnikmi 

cestovného ruchu na Slovensku, ktoré možno označiť ako ekologické.  

 

13. Spolupráca podnikov cestovného ruchu vo vybranom regióne 

Collaboration of Tourism Enterprises in a Selected Region 

 

Práca sa zaoberá skúmaním spôsobov a výsledkov spolupráce medzi podnikmi cestovného ruchu vo 

vybranom regióne Slovenska. Predpokladaným výsledkom práce je zhodnotenie činnosti podnikov 

cestovného ruchu v danom regióne a spracovanie dát o ich vzájomnej spolupráci vrátane návrhov na 

zlepšenie. 

 

14. Historické lesné železnice a ich vplyv na podniky cestovného ruchu  

Historical Forest Railways and their Impact on Tourism Enterprises  

 

Práca sa zaoberá skúmaním vplyvu prevádzkovania historických lesných železníc ČHŽ Čierny Balog a ÚLŽ 

Vychylovka na podniky CR v ich bezprostrednom okolí. Predpokladaným výsledkom práce je analýza 

fungovania lesných železníc ako turistických atraktivít z hľadiska dopytu aj ponuky. 

 

15. Porovnanie ponuky služieb vo vybraných vysokohorských chatách na Slovensku 

Comparison of Services Offered in Selected Alpine Chalets in Slovakia 

 

Práca sa zaoberá skúmaním služieb v cestovnom ruchu ponúkaných návštevníkom vybraných 

vysokohorských chát v slovenských pohoriach. Predpokladaným výsledkom práce  je prehľad a porovnanie 

ponuky týchto služieb na jednotlivých chatách a príp. návrhy na ich rozšírenie.  

 

PaedDr. Marta Valihorová, PhD., KOJK 

 

16. Podmienky a možnosti agroturistiky v regióne Gemer 

Conditions and Opportunities of Agrotourism in the Region of Gemer 

 

Práca sa zaoberá geografickými a kultúrnymi špecifikami regiónu Gemer a jeho potenciálom pre rozvoj 

agroturistiky. Predpokladaným výsledkom práce je na základe analýzy územia Gemera charakteristika a 

prehľad agroturistických centier v danom regióne. 

 

17. Motivácia a možnosti štúdia v zahraničí študentov EF UMB 

Motivation and Study Opportunities of the Students of Tourism at the Faculty of Economics UMB 

 

Práca sa zaoberá zisťovaním a analýzou študijných zámerov študentov cestovného ruchu Ekonomickej 

fakulty UMB v zahraničí. Predpokladaným výsledkom je zhodnotenie možností štúdia v zahraničí a aj 

spätnej väzby od študentov na ich študijné pobyty.  
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18. Využitie skanzenov na Východnom Slovensku v cestovnom ruchu 

Use of Open-air Museums in Eastern Slovakia in Tourism 

 

Práca sa zaoberá ponukou skanzenov na Východnom Slovensku v cestovnom ruchu. Predpokladaným 

výsledkom je analýza záujmu o skanzeny a ich aktivity v cestovnom ruchu. 

 

19. Analýza dopytu po cestovnom ruchu v Tokajskej vinohradníckej oblasti 

Analysis of Demand in Tourism in the Tokaj Wine-gowing Region 

 

Práca sa zaoberá dopytom po cestovnom ruchu vo vybranej vinohradníckej oblasti Slovenska, jeho 

špecifikáciou a možnosťami. Predpokladaným výsledkom je analýza dopytu po cestovnom ruchu 

návštevníkov vybranej vinohradníckej oblasti Slovenska.  

 

20. Možnosti rozvoja cestovného ruchu v obci Kordíky 

Possibilities of Tourism Development in the Kordíky Village  

 

Práca sa zaoberá predpokladmi a možnosťami rozvoja cestovného ruchu v obci Kordíky. Predpokladaným 

výsledkom riešenia je zhodnotenie možností pre rozvoj cestovného ruchu v obci Kordíky v zimnej a letnej 

sezóne.  

                

PhDr. Mária Spišiaková, PhD., KOJK 

 

21. Ponuka mimosezónnych aktivít zimného strediska cestovného ruchu 

 

Práca sa zaoberá ponukou mimosezónnych aktivít vybraného zimného strediska cestovného ruchu. 

Predpokladaným výsledkom je analýza ponuky mimosezónnych aktivít vo vybranom stredisku a prispieť 

k zvýšeniu povedomia návštevníkov o možnostiach celoročného využitia strediska v cestovnom ruchu. 

 

22. Preferencie slovenských mileniálov v cestovaní 

 

Práca sa zaoberá analýzou preferencií mladých mileniálov v cestovaní. Predpokladaným výsledkom je 

analýza preferencií slovenských mileniálov v cestovaní. 

 

23. Ponuka hotelov pre hostí cestujúcich vo formáte bleisure 

 

Práca sa zaoberá porovnaním ponuky aktivít dvoch vybraných hotelov pre hostí, ktorí cestujú za pracovnými 

povinnosťami a zároveň chcú využiť voľný čas pre vlastné zotavenie. Predpokladaným výsledkom je 

analyzovať ponuku vybraných hotelov s produktom a cieľovými skupinami hostí zameraných bleisure. 

 

24. Spoznávanie krajiny a kultúry prostredníctvom študentskej mobility 

 

Práca sa zaoberá charakteristickými prvkami krajiny a jej kultúry z pohľadu účastníka študentskej mobility 

v danej krajine. Predpokladaným výsledkom je analýza vybranej kultúry a ponuky cestovného ruchu 

v navštívenej krajine. 


