
Vážení absolventi, milí priatelia, 

  
rok 2020 sa pomaly blíži k záveru a my by sme Vás radi rovnako ako predchádzajúci rok 

informovali o dianí na našej katedre. Posledný rok nebol úplne štandardný a rovnako ako všetci 

aj my sme čelili mnohým zmenám v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19.  

 

Už v letnom semestri sme prešli na online výučbu a okrem prvých troch týždňov zimného 

semestra sme v nej aj pokračovali. Snažíme sa, aby študenti čo najmenej pocítili zmeny 

súvisiace s online výučbou, a plynule zabezpečujeme všetky predmety online. 

 

 
 

Informácie z diania na katedre publikujeme na stránke Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, na Facebooku https://m.facebook.com/KatedraCR a Instagrame 

(kcr_ef_umb). V januári sa zástupcovia katedry spolu so študentmi a absolventmi stretli na 

veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Na pôde fakulty sme privítali 

partnerov z praxe, ktorí predstavili stáže a pracovné ponuky zaujímavé pre študentov a 

čerstvých absolventov cestovného ruchu. V marci sme sa museli prispôsobiť zmeneným 

podmienkam pod vplyvom pandémie a prešli sme na online výučbu. Naplánované prednášky 

hostí z praxe sa presunuli do online priestoru. Zisťovali sme, ako sa zmenili cestovateľské plány 

obyvateľov Slovenska pod vplyvom pandémie. S praxou sme spolupracovali v oblasti tvorby 

projektov destinačného manažmentu pre rôzne cieľové miesta na Slovensku a v zahraničí 

(Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji, Destinačný manažment pre mestá Bytča (SR) 

a Karolinka (ČR), Prieskum ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra).  

V apríli sme sa spolu s našimi absolventmi zúčastnili online diskusie „Prečo študovať na 

Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela“. Pokračovali sme v predstavovaní štúdia 

cestovného ruchu pre potenciálnych uchádzačov. V júni sme úspešne absolvovali online 

štátnice študentov inžinierskeho štúdia, bakalárske štátnice sa presunuli na august. V septembri 

sme s nadšením očakávali nových študentov, prezenčné štúdium bolo možné realizovať iba 

prvé tri týždne. 27. septembra sme oslávili Svetový deň cestovného ruchu. V septembri sme 

spustili výučbu predmetu v spolupráci s partnerom z praxe. Zúčastnili sme sa viacerých online 

konferencií a podujatí. Vzhľadom na situáciu sme považovali za potrebné prispieť k pomoci 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=52
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https://m.facebook.com/KatedraCR


cestovného ruchu na Slovensku a zorganizovali sme online panelovú diskusiu na témy „Vplyv 

pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu“ a „Smerovanie pomoci do cestovného 

ruchu“. Svoje názory predstavia zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, odvetvových 

a profesijných zväzov, organizácií destinačného manažmentu ako aj podnikateľských 

subjektov. Predmetom diskusie bol vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu a 

smerovanie pomoci do cestovného ruchu. Partnerom podujatia bola Slovak Business Agency. 

Diskusia bola dostupná pre širokú verejnosť a je si možné vypočuť na odkaze: 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1884 

24. novembra sme prezentovali štúdium cestovného ruchu na Dni otvorených dverí 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Záznam z prezentácie je dostupný na: 

https://www.youtube.com/watch?v=0B34JGhH1kk  

Počas celého roka sme usilovne publikovali – monografie (Udržateľný rozvoj cestovného ruchu 

v horských strediskách, Ponuka cestovného ruchu pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov 

na Slovensku), skriptá, príspevky na konferencie, články do časopisov. Pokračujeme vo 

vydávaní Ekonomickej revue cestovného ruchu s článkami prehlbujúcimi poznatky v oblasti 

cestovného ruchu. Spolupracovali sme a naďalej pracujeme na vedeckých projektoch (VEGA 

1/0368/20 Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a 

konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, VEGA 

1/0237/20 Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v 

konkurenčnom prostredí) a projektoch pre prax s partnermi doma a v zahraničí.  

 

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš záujem a podporu, ktorú od Vás dostávame, veľmi si ju 

vážime. Ponúkame Vám sprostredkovanie kontaktov so spolužiakmi a vyučujúcimi (stretnutia, 

eventy), konzultačnú činnosť vyučujúcich pri riešení pracovných úloh, účasť na odborných 

podujatiach katedry a fakulty, organizovanie odborných podujatí v spolupráci s katedrou, 

ponuku odbornej literatúry z oblasti cestovného ruchu, realizáciu prednášok pre študentov, 

mentoring študentov, sprostredkovanie ponuky práce pre študentov aj absolventov, organizáciu 

súťaží pre študentov, ponuku praxí pre študentov, pomoc pri organizácii exkurzií pre študentov, 

sponzoring, ďalšie štúdium ap. Tešíme sa na ďalšiu komunikáciu a spoluprácu s Vami a želáme 

Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021. 

  
Vaša Katedra cestovného ruchu 
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