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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Organizované podujatia patria k dynamizujúcej zložke ponuky 
v cestovnom ruchu. Ich význam narastá s aktivizáciou činnosti 
stredísk cestovného ruchu, ktorých cieľom je podnietenie dopytu 
najmä v čase hlavných turistických sezón. Môžeme to pozorovať  
nielen v mestských, ale aj rekreačných strediskách cestovného 
ruchu. Na Slovensku sa dosiaľ venovala pozornosť najmä skúmaniu 
účinkov organizovaných podujatí na miestnu ekonomiku. Je však 
dôležité, aby sa pozrnosť venovala organizovaným podujatiam ako 
súčasti komplexného produktu  cestovného ruchu na rôznych 
stupňoch cieľových miest. Z tohto hľadiska pokladám skúmanie 
agregovaného dopytu po organizovaných podujatiach za aktuálne, 
a to najmä z hľadiska tvorby ponuky organizovaných podujatí 
z hľadiska ich manažmentu a umiestnenia na trhu cestovného ruchu. 
      

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

   Cieľom práce je teoreatické vymedzenie organizovaných podujatí 
v cestovnom ruchu a dopytu po nich, skúmanie dopytu obyvateľov 
Slovenska a v nadväznosti na to sformulovanie algoritmu riadenia 
produktu orgnaizovaných podujatí a ich komercializáciu.   
V nadväznosti na hlavný cieľ habilitantka formulovala 6 čiastkových 
cieľov, hlavnú hypotézu a 4 čiastkové hypotézy. Vychádzala pritom 
z teoretického vymedzenia podstaty organizovaných podujatí 
v cestovnom ruchu na základe prác domácich a zahraničných 
autorov.  Osobitne si pritom všíma dopyt návštevníkov po 
organizovaných podujatiach v cestovnom ruchu. 
    Autorka svoje skúmanie založila na prieskume agregátneho 
potenciálneho dopytu po organizovaných  podujatiach v cestovnom 
ruch. Na zber dát použila sociologický prieskum pomocou dotazníka. 
Výberovú vzorku  tvorilo 774 dotazníkov. Takto získaná vzorka je 
reprezentavtívna podľa veku a pohlavia základného súboru. 
Prieskum uspokojeného dopytu uskutočnila na dvoch vybraných 
kultúrnych podujatiach, a to hudobnom festivale Pohoda a festivale 
Kremické Gagy. Získané údaje vzhľadom na malý rozsah 
výberového súboru vyhodnitla len opisnou štatistikou.  
  

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Za prínos riešenia pokladám: 
- určenie generických determinantov rozhodujúcich o výbere 
organizovaných podujatí v cstovnom ruchu (cena vstupenky, kvalita 
programu, miesto konania a ďalšie), 
- vytvorenie typológie stabilných segmentov návštevníkov 



organizovaných podujati, ako sú mladí užívajúci návštevníci (mladí 
ľudia bez  záväzkov), usporiadaní konzervatívni návštevníci (ľudia 
v strednom veku so stabilným príjmom) a opatrní návštevníci 
(seniori), 
- návrh na vytvorenie medzirezortnej skupiny pre koordináciu ponuky 
oganizovaných podujatí na Slovensku, ako aj Sekcie organizovaných 
podujatí pri SACR,  
- vytvorenie  algoritmu riadenia produktu organizovaných podujatí 
a jeho komercializácie pre vybrané segmety. 
   

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Habilitantka má 5-ročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prax. 
Publikovala 1 vedeckú monografiu, 31 vedeckých štúdií vo  
vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch, z toho 9 
v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou troch vysokoškolských 
učebných textov a dvoch odborných monografií.  Okrem toho 
predniesla 12 prednášok na vedeckých konferenciách, z toho 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
v zahraničí. Je jej známych 71  ohlasov v časopisoch, vedeckých 
zborníkoch, monografiách a učebniciach, z toho  38 v zahraničí, 
pritom 1 v citačných indexoch Web of Science. Okrem toho 
publikkovala 12 odborných článkov a recenzí v časopisoch. 
Publikačnou činnosťou napĺňa obligatórne a fakultatívne požiadavky 
Ekonomickej fakulty UMB. Rozhodujúca časť publikačnej činnosti je 
venovaná  skúmaniu atraktívnosti potenciálu cestovného ruchu a 
cieľového miesta cestovného ruchu  
     Bola  spluriešiteľkou 4 domácich výskumných projektov VEGA, 1 
projektu KEGA a 1 projektu UGA. Do pedagogickej činnosti sa 
zapojila vedením prednášok, seminárov a cvičení z predmetov 
Manžment cestovných kancelárií, Medzinárodný marketing 
v cestovnom ruchu vo francúzskom jazyku, Manažment podujatí 
v cestovného ruchu a Technológia služieb cestovného ruchu 2.  
Viedla 19 diplomových a 26 bakalárskych prác. Posudzuje 
bakalárske a diplomové práce.  
 

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. s. 63 a ďalšie: Zistili ste, že väčšina obyvateľov Slovenska je 
ochotná zaplatiť max. 30 € za vstupenku na organizované podujatie.  
Bolo by možné ponúkať vstupenku na organizované podujatie ako 
balík služieb? Čo by mohol obsahovať takýto balík služieb vzhľadom 
na jendotlivé segmenty návštevníkov? 
 
2. s. 68 a ďalšie: Keďže o účasti na organizovanom podujatí sa 
návštevník rozhoduje v časovom predstihu kratšom ako mesiac pre 
jeho konaním, odporučili ste organizátorom, aby s intenzívnejšou 
propagáciou nezačali skôr ako mesiac pre konaním podujatia. Aké 
by malo byť časovanie propagačnej kompane organizovaného 
podujatia a jeho intenzita v konkurenčom prostredí? 
 
3. Predpokladáte vytvorenie databázy organizovaných podujatí 
a vytvorenie modelu financovania podpory významných podujatí. Čo 
rozumiete "významnými" podujatiami, z akých zdrojov by sa mali 
podporiť, mala by existovať aj spätná väzba organizátora podujatia 
na zdroj financovania? 
  
4. Vytvorenie medzirezortnej skupiny pre koordináciu 
organizovaných podujatí na Slovensku predpopkladá klasifikáciu 
organizovaných podujatí. Aké kritériá klasifikácie organizovaných 
podujatí by ste vybrali,  podľa akých zásad a akými formali (primo, 
nepriamo) by sa mali podporovať?  
 



6. Záverečné odporúčanie 
k návrhu udelenia 
vedecko-pedagogického 
titulu: 

  Na základe komplexného posúdenia habilitačnej práce, jej odbornej 
a metodickej stránky, ako aj publikačnej, vedecko-výskumnej a 
pedagogickej činnosti  Ing. Kristíny P o m p u r o v e j, PhD.  
konštatujem, že spĺňa kritériá pre habilitačné konanie v súlade s § 76 
Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení nes-
korších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z.  o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 
 
   Z uvedených dôvodov  o d p o r ú č a m Vedeckej rade 
Ekonomickej fakulty UMB prijať prácu a po hablitačnej prednáške a 
rozprave priznať menovanej vedecko-pedagogický titul docentky  v 
odbore 8.1.1 cestovný ruch. 
 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa  9. januára 2013  .............................................................  
 Podpis 
 
 
 
 


