
Vážení absolventi, milí priatelia, 
  
rok 2021 sa chýli k záveru a napriek tomu, že sme čelili náročným podmienkam spôsobeným 

pandémiou vírusu COVID-19, snažili sme sa byť čo najbližšie k naším študentom, 

absolventom, partnerom a priateľom. Chceli by sme Vás stručne informovať o dianí na našej 

katedre v roku 2021 a poďakovať všetkým, ktorí na nás mysleli alebo s nami spolupracovali.     

 

Výučba v letnom semestri 2020/2021 prebiehala online formou. V zimnom semestri 2021/2022 

sme všetci nastúpili s entuziazmom do prezenčnej formy výučby a tešili sme sa, že po dlhom 

období sa môžeme so študentmi stretávať osobne. Prezenčná forma trvala tri týždne, po ktorých 

sme sa dostali opätovne do online formy. Napriek tomu, že všetky predmety aj komunikáciu 

zabezpečujeme plynule online, predsa len nám chýba priamy kontakt s našimi študentmi, 

hosťami, partnermi a priateľmi.  

 

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

Bela v Banskej Bystrici (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=52), na Facebooku 

(https://www.facebook.com/KatedraCR) a Instagrame (kcr_ef_umb).  

 

Začiatkom roka sme predstavili online formou bakalársky študijný program cestovný ruch a  

inžiniersky študijný program Ekonomika a riadenie cestovného ruchu pre potenciálnych 

uchádzačov o štúdium.  

 

 
 

Počas roka sme privítali viacero hostí z radov našich absolventov, spolupracovníkov 

a partnerov, ktorí pripravili prednášky z praxe na rôzne témy (Tibor Bajaník, Juraj Ondrejčík, 

Daniela Chrančoková, Michal Hornok, Lucia Kulfasová, Bartolomé Deyá Tortella, Radúz 

Dula, Marcela Lauková, Veronika Beličková, Adrián Švec, Marek Dorotovič, Mikuláš Sisák, 

Robert Chovaculiak, Martina Veliká, Marek Zawartka a iní).  

 

V apríli sa konala na fakulte Študentská vedecká aktivita, v rámci sekcie cestovného ruchu 

prezentovali svoje práce domáci ako aj zahraniční študenti. Spoluorganizátormi sekcie 

cestovného ruchu boli kolegovia z Vysokej školy hotelovej v Prahe. 

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


 
 

 

V apríli sa na našej fakulte konala aj medzinárodná konferencia doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov Scientia Iuventa 2021, ktorá začala písať svoju históriu v roku 2004. 

Naši doktorandi sa úspešne prezentovali v rámci sekcie Cestovný ruch. 

 

V máji sme sa zúčastnili ako spoluorganizátori Medzinárodnej vedeckej konferencie "Aktuální 

trendy lázeňství, hotelnictví a turismu" organizovaná Slezskou Univerzitou v Opavě, Česká 

republika, Vysokou školou hotelovou v Prahe, Česká republika, Ekonomickou fakultou 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonomickou Univerzitou vo Wroclawi, Poľsko 

(http://konferencehot.slu.cz). 

 
 

Zúčastnili sme sa viacerých konferencií v krajinách V4, ale aj v Portugalsku, Grécku a Číne, 

podujatí, školení a tréningov organizovaných partnermi z praxe. Na pôde fakulty sme privítali 

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

absolventov cestovného ruchu.  

 

Napriek nepriaznivej situácii, ktorá výrazne ovplyvnila cestovný ruch všade vo svete, sa naši 

študenti vydali tento rok na terénny prieskum do regiónov Myjavy a Záhoria. V rámci predmetu 

Field Trip (Terénne cvičenie) absolvovali štvordňovú exkurziu, počas ktorej diskutovali so 

http://konferencehot.slu.cz/


zástupcami miestnych organizácií a inštitúcií, navštívili zaujímavé prírodné atraktívny, 

preskúmali vzácne kultúrne pamiatky a ochutnali regionálne špeciality.  

 

 
 

V letnom semestri pokračovala naša spolupráca s prestížnou Katholische Universität Eichstätt-

Ingolstadt v Nemecku. Päť nemeckých študentov študovalo na našej fakulte a má možnosť 

získať dvojitý diplom v študijnom odbore cestovný ruch. V lete ukončili štúdium obhajobou 

záverečných prác na našej fakulte dve nemecké študentky, splnili tak podmienky pre získanie 

oboch diplomov (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1888).  

 

V septembri 2021 bola udelená Cena profesora Mariána Gúčika absolventovi Mikulášovi 

Sisákovi, ktorý nadviazal na tradíciu rodinného podnikania a úspešne prevádzkuje start-up Miki 

Streetfood. 

 

 
 

V roku 2021 sme sa pracovne rozlúčili s našou drahou pani profesorkou Milotkou Vetrákovou, 

ktorá fakulte a katedre venovala 45 rokov svojho pracovného života. Pani profesorka naďalej 

zostáva v kontakte s katedrou a želáme jej len všetko najlepšie.  

 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1888


 
 

V septembri sme sa zúčastnili Turistického dňa zamestnancov EF UMB v Banskej Bystrici 

a užili si krásny deň v prírode v Žiarskom/Smutnom sedle.  

 

 

Septembrový HORECA Summit 2021 mal zastúpenie z našej katedry prostredníctvom 

profesorky a vedúcej katedry Vandy Marákovej, ktorá bola jedným z hlavných speakrov na 

tému “Ako si vybrať kvalitný personál a udržať si ho?” s dôrazom na inovácie vo vzdelávaní. 

 



V októbri bol udelený titul Doktor Honoris Causa Unoverzity Mateja Bela univerzitnému prof. 

Dr. Haraldovi Pechlanerovi za zásluhy o rozvoj cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela. 

Profesor Pechlaner od roku 2006 úzko spolupracuje s Katedrou cestovného ruchu na 

Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Profesora Dr. Haralda Pechlanera považujeme 

za vedca, ktorý búra bariéry medzi Východom a Západom vo vedeckej komunite, ktorá sa 

venuje skúmaniu cestovného ruchu v celosvetovom meradle 

(www.bit.ly/Prof_Dr_H_Pechlaner). 

 

Počas celého roka sme publikovali – skriptá, príspevky na konferencie, články do časopisov. 

Pokračujeme vo vydávaní Ekonomickej revue cestovného ruchu s článkami prehlbujúcimi 

poznatky v oblasti cestovného ruchu. 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, VEGA 1/0116/18 Konvergencia a divergencia v medzinárodnom 

riadení ľudských zdrojov, VEGA 1/0380/20 Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných 

miest) a projektoch pre prax s partnermi doma a v zahraničí.  

Usilovne pracujeme na príprave akreditačných podkladov pri zosúlaďovaní našich študijných 

programov so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy. Tiež sme 

naštartovali prípravy na recertifikáciu platnej medzinárodnej certifikácie UNWTO TedQual 

scheme. V máji 2019 získala Katedra cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici certifikát pre študijný program Ekonomika a riadenie cestovného ruchu 

v druhom stupni štúdia. V krajinách Vyšehradskej skupiny ide o jediný certifikovaný študijný 

program, ktorý tak dokumentuje konkurenčnú výhodu štúdia cestovného ruchu na našej fakulte. 

Gestorom študijného programu je naša katedra, ktorá už 55 rokov formuje budúcnosť 

cestovného ruchu vzdelávaním študentov a spoluprácou so zainteresovanými subjektmi. 

Certifikát oceňuje jej dlhoročnú snahu vo vzdelávaní mladých ľudí, v práci s verejnosťou a 



výskumnej činnosti. Certifikácia študijného programu je zárukou pre študentov, že štúdium 

rešpektuje ich potreby, trendy na trhu práce a je v súlade s medzinárodne uznávanými 

štandardmi. Zamestnávateľom preukazuje, že študent má relevantné vedomosti z odboru a je 

schopný rešpektovať etické princípy rozvoja cestovného ruchu. Pretože kvalita vzdelávania je 

v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí určujúcim faktorom presadenia sa na trhu práce. 

 

Angažujeme sa v medzinárodných organizáciách a sieťach AIEST, IFITT, vedomostnej aliancii 

Triangle a prostredníctvom vedúcej katedry prof. Marákovej je katedra zastúpená aj v Advisory 

Board európskeho projektu EU - ECOTANDEM.  

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš záujem o kontakt s katedrou a ochotu spolupracovať 

s nami. Naďalej Vám ponúkame možnosť sprostredkovania 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.  

Ponúkame možnosť zadávania tém záverečných prác z praxe, v prípade záujmu nás prosím 

kontaktujte. 

Tešíme sa na ďalšiu komunikáciu a spoluprácu s Vami.  

Vaša Katedra cestovného ruchu 

 

 


