
študijný program

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU 
A SLUŽBÁCH

Miluješ cestovanie? pridaj sa 
k nám a Spoznaj svet cestovného 
ruchu ako profesionál.



prečo študovať 
podnikanie 

v cestovnom ruchu 
a službách?

Výborne! Vitaj vo svete podnikania v cestovnom ruchu 
a službách, ktorý ťa nepripúta ku kancelárskej stoličke, ale 
vtiahne Ťa do praxe. Je starostlivo tvorený, vhodne prepojený 
s aktuálnymi trendami a s požiadavkami partnerov z praxe, 
kde sa o pár semestrov môžeš ocitnúť i Ty. Získaš poznatky 
o cestovnom ruchu, spoznáš paletu služieb cestovného ruchu, 
ale aj najatraktívnejšie destinácie. Odhalíš know-how fungovania 
podnikov cestovného ruchu, naučíš sa využívať informačno-
komunikačné technológie v rozličných oblastiach cestovného 
ruchu. Navyše, praktické skúsenosti môžeš získavať už počas 
štúdia nielen doma na Slovensku, ale aj ako stážista v zahraničí, 
napr. v hoteli na Ibize alebo aj na veľvyslanectve SR v Lisabone. 

Neboj sa o svoju budúcnosť, študijný program podnikanie v cestovnom ruchu 
a službách Ti otvára svet nekonečných možností. Pretože také sú cestovný 
ruch a služby – otvorené skvelým nápadom a ľuďom, ktorí ich chcú realizovať.

01 Chceš, aby cestovanie pre Teba nebolo iba záľubou, ale 
aj prácou?

Chceš vedieť, prečo sú letenky do rôznych kútov Európy 
lacnejšie ako vlak z Bratislavy do Košíc?

02 Máš skvelý nápad ako prilákať turistov do Tvojho 
regiónu?

03

Alebo máš biznis plán na otvorenie vlastnej kaviarne či 
reštaurácie?04

Prípadne uvažuješ, že jedného dňa budeš pokračovať v 
šlapajách svojich predkov a budeš riadiť rodinný podnik?05



Uplatnenie po štúdiu

vybrané predmety 
študijného programu

Cestovný ruch
Manažment služieb
Regionálny cestovný ruch
Rodinné podnikanie v cestovnom ruchu
Obchodné podnikanie
Biznis služby
Geografia cestovného ruchu
Digitálne zručnosti pre cestovný ruch
Technológie v cestovnom ruchu
2 cudzie jazyky
Podnikanie v praxi

študuj na OF

#mysmeof
F&B manažér

Front Office Shift 
Leader

Manažér 
ubytovania / 
reštaurácie

Delegát 
cestovnej 
kancelárie

Predajca zájazdov

Booking sales 
manažér

Pracovník 
turistického 

informačného 
centra

Brand Experience 
Manager

Pracovník 
profesijných 

a odvetvových 
organizácií 

cestovného ruchu



OBCHODNÁ FAKULTA
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta č. 1
852 35 Bratislava

študijné odelenie:

Sleduj nás
www.of.euba.sk

obchodna.fakulta

obchodna.fakulta

Faculty of Commerce

+421 2 6729 1130

+421 2 6729 1104

zora.szakalova@euba.sk

dek.of@euba.sk

Študijný program zabezpečuje

KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU

partneri z praxe,
ktorí sa zúčastňujú prednášok, 
workshopov alebo ponúkajú 
odborné stáže pre študentov

a mnohí ďalší


