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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Existenciu organizovaných podujatí akéhokoľvek druhu je potrebné 
vnímať ako prínos pre obec, mesto a región, ktoré sa tak stávajú 
navštevovaným cieľovým miestom cestovného ruchu. Existencia 
takýchto podujatí zvyšuje v cieľovom mieste kvalitu života, 
naliehavosť bývania, viac pracovných príležitostí a pod. Z tohto 
pohľadu má organizovanie podujatí význam predovšetkým pre 
cieľové miesto, ale konzekvencie týchto podujatí sú významné i z 
pohľadu celospoločenského. Poznanie dopytu vybraného trhu po 
orgnizovaných podujatiach, poznanie motívov účasti na týchto 
podujatiach, posudzovanie segmentov účastníkov týchto podujatí 
a formulácia požiadaviek na tvorbu ponuky organizovaných podujatí 
na Slovensku, ktoré tvoria hlavný cieľ habilitačnej práce, v uvedenom 
kontexte považujem za vysoko aktuálne. 

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Matodika, ktorú habilitantka použila pre dosiahnutie vytýčeného cieľa 
habilitačnej práce je adekvátna náročnosti riešeného problému, 
procesu determinácie relevantných faktov a procesu zisťovania 
požadovaných informácií, ako: determinácia významu 
organizovaného podujatia pre dané cieľové miesto, determinácia 
dopytu návštevníkov po organizovných podujatiach v cestovnom 
ruchu, faktory určujúce smer a limit dopytu, motívy účasti na 
organizovaných podujatiach, plánovanie účasti na podujatiach, 
informačné zdroje o ich organizovaní, stupeň využívania 
organizovaného podujatia ako komplexného produktu 
a v neposlednom rade overenie východiskovej hypotézy obsahujúcej 
predpoklad,  že súčasný dopyt po organizovaných podujatiach je 
dostatočným stimulom pre ponuku cestovného ruchu na Slovensku. 
V rámci zvolenej metodiky habilitantka aplikovala vhodné metódy 
ako analýzu, syntézu, analógiu, komparáciu, indukciu, dedukciu, 
metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, ako aj štatistické 
metódy. 

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Relevantné výstupy habilitačnej práce sú prínosom predovšetkým 
pre rozvoj edukačného a výskumného procesu v rámci študijného 
odboru 8.1.1 cestovný ruch,  prínosom pre odborníkov - nositeľov 
politiky cestovného ruchu na Slovensku pri ich príprave stratégií 
a programov rozvoja cestovného ruchu i s pomocou marketingových 
aktivít, pri budovaní jeho informačného systému, komplexne 
i z úrovne miest a obcí, sú motiváciou pre obecné i mestské 
zastupiteľstvá, a taktiež prínosom pre samotných tvorcov legislatívy 
pre cestovný ruch. 



4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií na vymenovanie za docenta 
určených Vedeckou radou Ekonomickej fakulty UMB Banská 
Bystrica, ktorý predkladá Ing. Kristína Pompurová, PhD., exaktne 
sumarizuje aktivity habilitantky v rámci pedagogickej, 
vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti, ako aj ďalšie aktivity 
potvrdzujúce angažovanosť habilitantky na prednáškových pobytoch 
v zahraničí, vo výboroch konferencií a pri tvorbe posudkov 
odborných a záverečných prác. 
Podmienky, ktoré sú uvedené a akceptovateľné EF UMB pri 
predpísaných kritériách habilitantka dodržala. Mnohé kritériá, ako 
výchova diplomantov, bakalárov, vedecké štúdie v domácich a 
zahraničných vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch, 
citácie prác v domácich i zahraničných časopisoch, vedeckých 
zborníkoch a monografiách, habilitantka vysoko prekračuje.  
V rámci publikačnej činnosti je habilitantka autorkou 79 výstupov, 
z toho 1 vedeckej monografie, 24 vedeckých prác v časopisoch, 22 
publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách, 2 odborných 
monografií, 3 skrípt, 8 odborných prác v domácich časopisoch 
a zborníkoch a ďalších publikácií. 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa habilitantka zapojila do 
riešenia domácich projektov Vedeckej grantovej agentúry VEGA - 4 
projekty, Kultúrnej a edukačnej agentúry KEGA - 1 projekt 
a Univerzitnej grantovej agentúry UGA - 1 projekt. Na jej publikačné 
výstupy bolo zaznamenaných celkom 71 ohlasov v domácich 
a zahraničných publikáciach, recenziách domácich publikácií, z toho 
1 ohlas registrovaný v citačných indexoch. Absolvovala zahraničné 
študijné pobyty na Vysokej škole hotelovej v Prahe a na 
Priemyslenej obchodnej komore regiónu Paríž. 
Habilitantka v rámci svojej pedagogickej činnosti vedie prednášky, 
semináre a cvičenia z predmetov študijného odboru 8.1.1cestovný 
ruch, je autorkou a spoluautorkou 3 skrípt, 5 učebníc a učebných 
textov, viedla 45 záverečných prác na 1. a 2.stupni vysokoškolského 
štúdia. 
Z uvedeného konštatujem, že habilitantka vykazuje veľké množstvo 
aktivít v publikačnej, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti  
a považujem ju za vysoko kompetentnú v týchto oblastiach. 

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. Habilitantka vo svojej práci uvádza členenie organizovaných 
podujatí podľa rôznych kritérií. S ktorým členením sa najviac 
stotožňuje a prečo? 
2. Na základe akých faktorov habilitantka pridelila jednotlivým 
segmentom návštevníkov organizovaných podujatí uvedených 
v tabuľke 15 prívlastky ako: " užívajúci navštevníci", "konzervatívni 
návštevníci" a "opatrní návštevníci"? 

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

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam schváliť návrh 
na udelenie vedecko-pedagogického titulu DOCENT Ing. Kristíne 
Pompurovej, PhD. 

 
 
V Žiline, dňa 27. januára 2014  .............................................................  
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