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1. Informačné technológie a ich využívanie návštevníkmi v športovom cestovnom ruchu    

Information Technologies and Their Use by Visitors in Sports Tourism 

 

Práca sa zaoberá informačnými technológiami a ich využívaním v športovom cestovnom ruchu vrátane pešej 

turistiky a cykloturistiky. Predpokladaným výsledkom práce je preskúmanie miery využívania informačných 

technológií návštevníkmi v športovom cestovnom ruchu. 

 

2. Informačné technológie a ich využívanie návštevníkmi v dobrodružnom cestovnom ruchu  

Information Technologies and Their Use by Visitors in Adventure Tourism 

 

Práca sa zaoberá informačnými technológiami a ich využívaním v dobrodružnom cestovnom ruchu. 

Predpokladaným výsledkom práce je preskúmanie miery využívania informačných technológií návštevníkmi 

v dobrodružnom cestovnom ruchu. 

 

Katedra odbornej jazykovej komunikácie 
 

Mgr. Viera Krešáková PhD., KOJK 

 

3. Spokojnosť hostí s produktom Post Covid Medical v Kúpeľoch Trenčianske Teplice                     

Guest Satisfaction with the Post Covid Medical Product in Trenčianske Teplice Spa  

 

Práca sa zaoberá skúmaním spokojností hostí Kúpeľov Trenčianske Teplice s produktom Post Covid Medical. 

Predpokladaným výsledkom práce je preskúmanie spokojnosti hostí Kúpeľov Trenčianske Teplice 

s produktom Post Covid Medical. 

 

4. Spokojnosť návštevníkov Trenčianskeho hradu s mobilnou aplikáciou Hrady3D ako produktovou 

inováciou  

The Satisfaction of Visitors to the Trenčín Castle with the Castles 3D Mobile Application as a Product 

Innovation 

 

Práca sa zaoberá skúmaním spokojností návštevníkov Trenčianskeho hradu s mobilnou aplikáciou Hrady3D 

ako produktovou inováciou. Predpokladaným výsledkom práce je preskúmanie spokojnosti návštevníkov 

Trenčianskeho hradu s mobilnou aplikáciou Hrady3D ako produktovou inováciou. 

 

Mgr. Petra Strnádová, PhD., KOJK 

 

5. Tematický cestovný ruch ako súčasť produktu podnikov cestovného ruchu v Banskobystrickom 

kraji 

Thematic Tourism as Part of the Product of Tourism Businesses 

 

Práca sa zaoberá tematickým cestovným ruchom  v ponuke podnikov cestovného ruchu. Predpokladaným 

výsledkom práce je preskúmanie tematického cestovného ruchu v ponuke podnikov cestovného ruchu 

v Banskobystrickom kraji. 
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6. Tematický cestovný ruch ako súčasť produktu podnikov cestovného ruchu v Prešovskom kraji 

Thematic Tourism as Part of the Product of Tourism Businesses 

 

Práca sa zaoberá tematickým cestovným ruchom  v ponuke podnikov cestovného ruchu. Predpokladaným 

výsledkom práce je preskúmanie tematického cestovného ruchu v ponuke podnikov cestovného ruchu 

v Prešovskom kraji. 

 

7. Tematický cestovný ruch ako súčasť produktu podnikov cestovného ruchu v Žilinskom kraji 

Thematic Tourism as Part of the Product of Tourism Businesses 

 

Práca sa zaoberá tematickým cestovným ruchom  v ponuke podnikov cestovného ruchu. Predpokladaným 

výsledkom práce je preskúmanie tematického cestovného ruchu v ponuke podnikov cestovného ruchu 

v Žilinskom kraji. 

 

PaedDr. Marta Valihorová, PhD., KOJK 

 

8. Dopyt seniorov po kúpeľnom cestovnom ruchu  

Seniors' Demand for Spa Tourism 

 

Práca sa zaoberá dopytom seniorov po kúpeľnom cestovnom ruchu. Predpokladaným výsledkom práce je 

preskúmanie a zhodnotenie dopytu seniorov zo Slovenska po kúpeľnom cestovnom ruchu. 

 

9. Postcovidové pobyty ako súčasť produktu kúpeľno-liečebných zariadení 

Post-covid Stays as Part of the Product of Spa Treatment Facilities 

 

Práca sa zaoberá ponukou postcovidových pobytov ako súčasťou produktu kúpeľno-liečebných zariadení. 

Predpokladaným výsledkom práce je preskúmanie a porovnanie súčasnej ponuky postcovidových pobytov 

v produkte kúpeľno-liečebných zariadení na Slovensku.  


