
Vážení absolventi, milí priatelia, 

  
rok 2022 sa pomaly končí a preto, ako sa už stalo naším zvykom, by sme Vás chceli stručne 

informovať o dianí na našej katedre v roku 2022 a poďakovať všetkým, ktorí s nami 

spolupracovali alebo na nás mysleli a podporovali nás.  

 

Rok 2022 bol pre nás všetkých pozitívnou zmenou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, kedy 

sa kvôli pandémii korona vírusu väčšina našich stretnutí a práce posunula do online priestoru. 

Konečne sme mohli opäť učiť prezenčne, cestovať, stretávať sa s partnermi doma alebo 

v zahraničí a tešiť sa z osobných kontaktov, ktoré predchádzajúce roky neboli samozrejmosťou.  

 

Informácie z diania na katedre pravidelne 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).  

 

V roku 2022 sa nám podarilo obstáť v hodnotení SAAVŠ pri plnení štandardov agentúry 

a získania akreditácie vo všetkých zosúlaďovaných študijných programoch, bakalárskeho 

programu Cestovný ruch, inžinierskeho programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu, 

doktorandského programu Cestovný ruch v dennom a externom štúdiu v slovenskom aj 

anglickom jazyku. Do celého procesu sme v súlade s požiadavkami SAAVŠ okrem členov 

katedry zapojili aj Vás, naši milí absolventi, ako aj zamestnávateľov, ktorí s nami ochotne 

spolupracujú, za čo Vám ešte raz srdečne ďakujeme. 

 

V roku 2022 Katedra cestovného ruchu úspešne obhájila certifikáciu študijného programu 

UNWTO. Sme hrdí, že sa našej katedre podarilo obhájiť kvalitu štúdia a vedeckého skúmania, 

ktoré ocenila Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO certifikáciou TedQual scheme, 

študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni štúdia. Ide 

o jedinečný úspech v geografickom priestore krajín V4 a tešíme sa, že naša práca spĺňa vysoké 

svetové štandardy kvality.Viac informácií o UNWTO TedQual môžete nájsť na nasledovných 

odkazoch: https://www.ef.umb.sk/.../52/subory/Tedqual%20informacia.pdf, 

https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual. 

  

 Začiatok roka patril nášmu pánovi profesorovi Mariánovi Gúčikovi, ktorému bol rektorom 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. udelený 

čestný titul profesor emeritus Univerzity Mateja Bela ako mimoriadnej osobnosti v odbore 

ekonómia a manažment, s osobitným zameraním na cestovný ruch. 

 

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=52
https://www.facebook.com/KatedraCR
https://www.ef.umb.sk/.../52/subory/Tedqual%20informacia.pdf
https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual


 
 

Dňa 19. februára 2022 nás navždy opustila naša kolegyňa pani profesorka Janka Kučerová. Jej 

odchodom katedra, fakulta a univerzita stratila nielen znamenitú, medzinárodne uznávanú 

odborníčku, osobnosť s nadhľadom a gráciou, ale aj mimoriadne silnú ženu. Jej odkaz navždy 

zostane súčasťou katedry cestovného ruchu. 

 

 
 

Pre uchádzačov o štúdium sme na dni otvorených dverí predstavili bakalársky študijný program 

Cestovný ruch a  inžiniersky študijný program Ekonomika a riadenie cestovného ruchu. 

Rovnako ponúkame aj vzdelávanie v treťom stupni štúdia študijného odboru Ekonómia 

a manažment v študijnom programe Cestovný ruch v dennej ako aj externej forme štúdia.   

 



 
 

V apríli sa konala na fakulte online formou Študentská vedecká aktivita 2022. V sekcii cestovný 

ruch sme si vypočuli zaujímavé práce týkajúce sa problematiky rozvoja a manažmentu 

cieľových miest, informačných technológií, gastronómie, personálnej práce a ekonomiky 

spoločného využívania prezentované domácimi ako aj zahraničnými študentmi. 

Spoluorganizátormi sekcie cestovného ruchu boli kolegovia z Vysokej školy hotelovej 

a ekonomickej v Prahe. Tešíme sa na nasledujúci už 29. ročník ŠVA, ktorý prebehne 

prezenčnou formou. 

 

 
 

 

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

vedeckých pracovníkov Scientia Iuventa 2022, ktorá začala písať svoju históriu v roku 2004. 

Naši doktorandi sa úspešne prezentovali v rámci sekcie Cestovný ruch. 

 

Zúčastnili sme sa viacerých konferencií a podujatí v krajinách V4, ale aj v Taliansku, Belgicku,  

Grécku, Portugalsku a iných krajinách, ďalej 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.  

 

30. marca sa Katedra cestovného ruchu, ako jeden zo spoluorganizátorov, zúčastnila 10. ročníku 

medzinárodnej vedeckej konferencie na Vysokej škole hotelovej a ekonomickej v Prahe. 

Cieľom konferencie „Aktuálne trendy kúpeľníctva, hotelierstva a cestovného ruchu“ bolo 

diskutovať o relevancii a možnostiach využívania moderných informačných technológií a 

systémov v podnikoch a organizáciách, pôsobiacich v oblasti kúpeľného cestovného ruchu, 

hotelierstva a v ďalších oblastiach cestovného ruchu a pokúsiť sa formulovať nové výzvy 

týkajúce sa vyššej úspešnosti implementácie týchto technológií do podnikových procesov a ich 

ďalšieho rozvoja. 

 

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa prostredníctvom našej katedry stala 

spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie, zameranej na príklady dobrej praxe v 

prístupnom cestovnom ruchu v krajinách V4, ktorá sa hybridnou formou konala 18. - 19. mája 

v Poľsku. Upriamili sme pozornosť na objekty a zariadenia na Slovensku, ktoré sú pripravené 

pre návštevníkov s fyzickým znevýhodnením. 

 

 



V dňoch 7. až  11. mája 2022 sa študenti programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu 

zúčastnili v rámci predmetu Field trip terénneho cvičenia v regióne Banská Štiavnica a v meste 

Kremnica. Exkurzie sa zúčastnili aj zahraniční študenti z Katolíckej Univerzity Eichstätt – 

Ingolstadt z Nemecka. Počas piatich dní študenti navštívili viaceré zaujímavé miesta regiónu, 

absolvovali diskusie a stretnutia s miestnymi podnikateľmi a prevádzkovateľmi atraktivít a 

zariadení cestovného ruchu. Terénne cvičenie doplnili o diskusiu s p. riaditeľom OOCR Región 

Banská Štiavnica. Študenti sa aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia 

terénneho cvičenia, organizácie stretnutí a komunikácie s predstaviteľmi inštitúcií cestovného 

ruchu v regióne a poskytovali informácie o regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku 

zahraničným študentom. 

 

Naša spolupráca s Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku úspešne pokračuje 

a tak majú naši študenti možnosť získať dvojitý diplom. Sme hrdí na 10 rokov úspešnej 

vedeckej ako aj ľudskej spolupráce a kolegov z nemeckej univerzity považujeme za našich 

strategických partnerov. Štúdium dvojitého diplomu je študijný program čiastočne v anglickom 

jazyku v rámci druhého stupňa štúdia, ktorý zabezpečuje Katedra cestovného ruchu EF UMB 

v BB v spolupráci s Katolíckou univerzitou Eichstätt–Ingolstadt v Bavorsku. Úspešní študenti 

majú po splnení podmienok možnosť získať dva diplomy – diplom UMB v BB a KU Eichstätt 

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

 



V dňoch 12. a 13. júla 2022 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom členov 

Katedry cestovného ruchu hostila ďalších partnerov projektu SMARTOUR Erasmus+, ktorí sa 

stretli v Banskej Bystrici s cieľom prediskutovať aktuálny postup projektu a dohodnúť sa na 

plánovaných aktivitách a termínoch. Projekt SMARTOUR, iniciatíva Smart Tourism Skills, má 

za cieľ vytvoriť komplexné vzdelávacie materiály pre pedagógov, ktoré im umožnia 

propagovať a organizovať rozvoj inteligentného cestovného ruchu medzi samosprávami, 

organizáciami cestovného ruchu a podnikmi, ktoré sú aktívne v rozvoji cestovného ruchu. 

 

V dňoch 19.9.-24.9.2022 sme sa spolu so študentmi inžinierskeho a doktorandského štúdia 

zúčastnili letnej školy na Sardínii. Účasť na letnej škole bola umožnená vďaka programu 

Erasmus+ a úzkej spolupráci s University of Sassari. Letná škola bola zameraná na výskum 

rozvoja udržateľného cestovného ruchu a stretli sa v nej študenti a akademici zo štyroch krajín 

(Taliansko, Rumunsko, Slovensko, Nemecko). 

 

V dňoch 5.10. - 8.10. 2022 sa členovia Katedry cestovného ruchu,  ale aj Univerzitného centra 

pre medzinárodné projekty z UMB v BB a partneri z Českej republiky, Talianska a Fínska 

zúčastnili pracovného stretnutia vo Florencii. Stretnutie sa uskutočnilo na Florentskej univerzite 

v rámci medzinárodného projektu  Erasmus + Plus Online Reputation Management a bolo 

zamerané na prezentovanie dosiahnutého pokroku v napĺňaní projektových cieľov a 

prerokovanie ďalších možností spolupráce. 



 

6. októbra 2022 sa konala konferencia – Spolupráca prináša výsledky. Konferencie sa v rámci 

spolupráce s praxou zúčastnili aj členovia našej katedry, ktorí zúčastneným prezentovali 

výsledky Stratégie rozvoja cestovného ruchu destinácie Zemplín. Konferenciu zrealizovala 

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš v spolupráci so Zemplínskou OCR. 

 

Na jesennom stretnutí hotelierov v rámci konferencie Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 

HORECA FUTURE-PROOF s podnázvom Pripravení na budúcnosť sme predstavili čiastkové 

výsledky projektu Erasmus + „Online Reputation Management in Tourism“, diskutovali s 

množstvom úspešných absolventov našej katedry o význame recenzií a poskytli pohľad do duše 

domáceho hodnotiteľa.  

 



V novembri sme sa zúčastnili konferencie Sustainable Tourism Development of Smaller 

UNESCO sites v Prahe. Konferencia bola výstupom projektu V4 UNESCO sites – balanced 

and sustainable tourism development. Prezentovali sme výsledky prieskumov medzi 

podnikateľmi, obyvateľmi a workshopov so zástupcami OOCR a miestnej samosprávy 

UNESCO lokalít Banská Štiavnica a Bardejov. 

 

V projekte SMARTBUS (www.smartbuss.eu) skúmame s našimi partnermi požiadavky na 

zručnosti, vedomosti a kompetencie našich študentov. 

 

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

a partnerov, ktorí pripravili prednášky z praxe na rôzne témy - Lea Ballová, Michal Hornok, 

Zuzana Pajtášová, Marcela Lauková, Harald Pechlaner, Radúz Dula, Iveta Petrušová, Jana 

Gregor-Rogler, Martin Beňuch, Eleonóra Fedorová, Monika Strehárová, Mikuláš Sisák, Lucia 

Miklošová, Michal Beňuška, Alexandra Abtová, Martina Badinková, Tomáš Sokologorský, 

Marek Dorotovič, Adrián Švec a iní). Témy prednášok sú zverejnené na odkaze PH - prehlad 

2022 oktober 3.pdf (umb.sk). 

 

Pre študentov okrem prednášok hostí pravidelne organizujeme rôzne workshopy a exkurzie 

v spolupráci s praxou. 

 

https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/342/obrazky/PH%20-%20prehlad%202022%20oktober%203.pdf
https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/342/obrazky/PH%20-%20prehlad%202022%20oktober%203.pdf


 

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 1/0380/20 Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných 

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

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 dianie na katedre a ochotu s nami spolupracovať. 

Ponúkame Vám 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 spoluprácu s Vami.  

Vaša Katedra cestovného ruchu 

 

 


