
Vážení absolventi, milí priatelia, 

  

zimný semester 2019/2020 sa pomaly blíži k záveru a my by sme Vás radi stručne informovali 

o našich aktivitách počas uplynulého obdobia. 

Počas semestra sme mali možnosť privítať prednášajúcich z praxe. Študentov zaujala moderovaná 

diskusia s tromi mladými úspešnými riaditeľmi hotelov na Slovensku na tému „Ako sa v mladom 

veku stať úspešným hotelierom?“. Predstavili sa im Ing. Tomáš Sokologorský, riaditeľ hotela The 

Grand Vígľaš****, RNDr. Tomáš Podhor, riaditeľ Wellness Hotel Chopok**** a Tomáš Tóth, 

riaditeľ Hotela Sitno Forest Resort****. 

Študenti sa zúčastnili viacerých exkurzií. V rámci predmetu Hotelierstvo absolvovali prehliadku 

v Hoteli Dixon****. Banskú Štiavnicu navštívili v rámci predmetu Manažérstvo kvality a vzťahov 

so zákazníkom v cestovnom ruchu, prezreli si Penzion Cosmopolitan I a II a Pivovar ERB. 

V rámci prezentácie štúdia cestovného ruchu sme sa zúčastnili Noci výskumníkov, štúdium 

cestovného ruchu sme prezentovali na veľtrhu Novosadski Sajam Turizma v meste Novi Sad v 

Srbsku. Aktivity katedry a možnosti štúdia  sme spolu s našimi študentmi prezentovali aj v relácii 

Študentské šapitó v rádiu Lumen. 

Absolvovali sme viaceré zahraničné cesty s cieľom prehĺbiť spoluprácu našej katedry s partnermi 

(ČR, Poľsko, Slovinsko, Bulharsko), prednášali na konferenciách doma aj v zahraničí. V Číne sa na 

pozvanie zišli zástupcovia viac ako 40 vysokých škôl z 13 štátov  na „The Second China-Belt and 

Road Countries Seminar on Higher Education in Tourism“, ktorého hlavnou témou bolo zdieľanie 

medzinárodných skúseností o  význame a dopadoch študijných ciest v rámci študijných programov 

cestovného ruchu na vysokých školách, pričom naša katedra mala na podujatí zastúpenie. 

Usilovne sme publikovali – monografie (Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest 

cestovného ruchu), skriptá, príspevky na konferencie, články do časopisov. Pokračujeme vo vydávaní 

Ekonomickej revue cestovného ruchu s článkami prehlbujúcimi poznatky v oblasti cestovného ruchu. 

Realizujeme a pripravujeme nové výskumné projekty a projekty pre prax s partnermi doma 

a v zahraničí (projekt VEGA 1/0809/17 Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich 

spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu, projekt VEGA 1/0116/18 

Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov, VEGA 1/0024/17 

Matematický model motivácie, zahraničný projekt UTHRad Integrated Programme - Investment in 

education, professional training for skill development and lifelong learning, Pathways of Co-

operation - support for entities implementing international co-operation, projekt pre prax Stratégia 

rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji pre Košice Region Turizmus). 

V novembri sme za účasti viacerých z Vás a podpory našich partnerov oslávili 55. výročie založenia 

Katedry cestovného ruchu na konferencii Cestovný ruch v konkurenčnom prostredí. 

Bližšie informácie o konkrétnych aktivitách ako aj fotodokumentáciu nájdete na webovej 

a facebookovej stránke katedry: 

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=52 

https://www.facebook.com/KatedraCR/ 

  

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš záujem a podporu, veľmi si ju vážime. Kolektív katedry Vám 

želá príjemné prežitie Vianočných sviatkov a tešíme sa na spoluprácu v novom roku 2020. 

  

Vaša Katedra cestovného ruchu  
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