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Profesorka Jana Kučerová, rod. Dubovcová 

Rodáčka z Liptovského Hrádku (narodila sa v roku  1955) vyrastala spolu so starším bratom 

Jurajom v harmonickej rodine, v ktorej matka  pracovala v knižnici, bola to sčítaná znalkyňa 

domácej i svetovej literatúry. Ako rodáčka z Liptova rada lyžovala, mala kultúrne cítenie a 

hudobné vzdelanie. Študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Liptovskom Mikuláši. 

 V rokoch 1975 – 1979 na Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu Vysokej školy 

ekonomickej so sídlom v Banskej Bystrici absolvovala štúdium odboru ekonomika služieb a 

cestovného ruchu. Bola nielen výbornou študentkou, ale aj kolegyňou, nápomocnou 

v matematicko-štatistických disciplínach svojim spolužiakom. Bola prijatá na štúdium 

vedeckej ašpirantúry vo vednom odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky, ktorú 

ukončila v roku 1990 obhajobou dizertačnej práce na tému „Ekonomické problémy oceňovania 

rekreačných priestorov“ a získala vedecko-pedagogický titul kandidátky ekonomických vied.  

Po ukončení vedeckej ašpirantúry sa zamestnala na vtedajšej Katedre cestovného ruchu 

a spoločného stravovania, najskôr ako asistentka, neskôr ako odborná asistentka. Vo svojej 

pedagogickej činnosti sa od začiatkov zameriavala na výučbu predmetov so zameraním na 

ekonomiku a riadenie podnikov cestovného ruchu, viedla semináre z dejín kultúry a geografie 

cestovného ruchu. Predpoklady pre edukačnú činnosť potvrdila absolvovaním kurzu 

vysokoškolskej pedagogiky na Katedre pedagogiky Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a 

získala certifikát o pedagogickej spôsobilosti už v roku 1982. Popri tom sa podieľala aj na 

zabezpečovaní kurzov celoživotného vzdelávania (kurz sprievodov cestovného ruchu v rokoch 

1993 – 2000, rekvalifikačný kurz ekonomiky a manažmentu hotelierstva a pohostinstva 

v rokoch 1997 – 2000). 

V roku 2000 sa habilitovala na docentku vo vednom odbore 62-70-9 ekonomika a riadenie 

podniku a obhájila  habilitačnú prácu „Ekologický manažment podnikov v koncepcii trvalo 

udržateľného rozvoja cestovného ruchu“. Téme udržateľného rozvoja cestovného ruchu sa 

venovala aj vo svoje ďalšej vedecko-výskumnej činnosti.   

V rokoch 2000 až 2003 popri pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na fakulte viedla 

Európske informačné centrum pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V  rokoch 2004 

a 2005 už ako zamestnankyňa  Európskeho parlamentu v Bruseli vykonávala funkciu riaditeľky 

Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Po návrate na Ekonomickú 

fakultu UMB v septembri 2006 sa stala zástupkyňou vedúceho katedry a mala v kompetencii 

agendu medzinárodnej spolupráce.  
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Neskôr od roku 2006 zabezpečovala v prvom stupni štúdia predmet manažment I. 

a podnikanie v cestovnom ruchu, v druhom stupni štúdia predmet projektový manažment 

v cestovnom ruchu, tvorba stratégií a regionálnych plánov v cestovnom ruchu a v treťom stupni 

štúdia sa podieľala na výučbe predmetu teória a manažment cestovného ruchu. V poslednom 

období sa venovala plánovaniu a politike cestovného ruchu, podnikaniu v cestovnom ruchu 

a projektovému manažmentu v cestovnom ruchu a bola činná vo všetkých formách štúdia 

cestovného ruchu.  

V roku 1996 sa zaslúžila o reštrukturalizáciu študijného programu „ekonomika a manažment 

hotelierstva a pohostinstva“ a jeho prípravu na európsku akreditáciu. Na základe úspešného 

hodnotenia tohto programu medzinárodnými expertmi cestovného ruchu získala fakulta plnú 

akreditáciu Európskej nadácie pre akreditáciu hotelových škôl EFAH na roky 1997 - 2003. Ako 

gestorka odborných predmetov z cestovného ruchu sa podieľala aj na príprave a realizácii 

študijných programov druhého sa tretieho stupňa štúdia v roku 2007.    

Od roku 2012, v spolupráci s Katolíckou univerzitou Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku, 

odborne a organizačne zabezpečovala študijný program druhého stupňa „cestovný ruch 

a udržateľný regionálny rozvoj“, vyučovanom v anglickom jazyku, ktorého absolventi 

získavajú dvojitý diplom. Vďaka pracovným kontaktom so zahraničnými odborníkmi získala 

viaceré medzinárodné projekty a zapojila do ich riešenia členov a študentov katedry. 

V spoločne zabezpečovanom štúdiu viedla predmety v anglickom jazyku.  

Viedla 29 bakalárskych prác a 92 diplomových prác. Bola školiteľkou doktorandov 

a spolugarantkou študijného programu cestovný ruch v odbore ekonómia a manažment. Bola 

spoluautorkou osnov viacerých vyučovacích predmetov, ktoré sa zaviedli do študijných 

programov v rokoch 1997, 2006 a 2012.  

Poznatky z vedecko-výskumnej činnosti publikovala ako autorka a spoluautorka v  Česku, 

Spojenom kráľovstve, Bielorusku, Bulharsku a Chorvátsku. Aktívna bola jej účasť na 

zahraničných študijných a prednáškových pobytoch, kde prednáša v anglickom, nemeckom a 

ruskom jazyku. V rokoch 2004 – 2009 v štúdiu MBA na Univerzite Mateja Bela, 

zabezpečovanom v spolupráci s Nothingham Trent University, vyučovala v anglickom jazyku 

predmety Consultancy Project a Dissertation Project.  

Významne sa podieľala na transfere know-how cestovného ruchu v medzinárodných 

projektoch zameraných na štúdium cestovného ruchu v post-sovietskych štátoch. Bola 

kontraktorkou a koordinátorkou piatich medzinárodných projektov TEMPUS. Projekty boli 

zamerané na implementáciu Bolonského procesu na vysokých školách v Bielorusku, na tvorbu 

e-learningových portálov vzdelávania v cestovnom ruchu v Bielorusku, na Ukrajine 
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a v Gruzínsku, na ďalšie vzdelávanie učiteľov v hotelierstve a v cestovnom ruchu v Bielorusku 

a na tvorbu centier kompetencií v regióne Čierneho mora.  

Inaugurovala sa v študijnom odbore  cestovný ruch, dňa  16. 6. 2015 predniesla inauguračnú 

prednášku na tému „Plánovanie a politika cestovného ruchu – teoretické východiská“ a v roku 

2016 bola vymenovaná prezidentom republiky za vysokoškolskú profesorku. Bola  členkou 

komisie pre štátne záverečné skúšky v prvom, druhom a treťom stupni štúdia, pre obhajoby 

dizertačných a habilitačných prác.  Ako školiteľka vychovala 8 doktorandov.  

Za roky pôsobenia na fakulte preukázala svoju odbornosť aj vo vedecko-výskumnej 

a publikačnej činnosti. V posledných dvoch desaťročiach sa intenzívne venovala problematike 

plánovania a politiky v udržateľnom rozvoji cestovného ruchu o čom svedčí vedecko-

výskumná profilácia  vrátane výstupov publikačnej činnosti. Podieľala sa na riešení 33 

projektov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni vrátane spolupráce s praxou. Pre 

potreby praxe riešila projekty zamerané na tvorbu stratégií rozvoja cestovného ruchu 

a využiteľnosť území pre aktivity v cestovnom ruchu. S podporou národných grantových 

agentúr riešila 10 projektov VEGA a štátnych zákaziek. Medzinárodné kontakty s univerzitami 

v zahraničí sa prejavili v zapojení do riešenia zahraničných projektov. Od roku 2015 bola 

zodpovednou riešiteľkou za UMB medzinárodného projektu COSME: Development and 

promotion of sustainable tourism product consisting in hiking packages on the long-haul Via 

Alpina Yellow Trial tailored on 55 + needs in term of travel comfort, safety, security and life 

style. Výstupy vedeckovýskumnej činnosti prezentovala na konferenciách doma a v zahraničí, 

vo vedeckých statiach  a monografiách. 

Bola členkou vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB, Rady pre cestovný ruch pri 

Ministerstve dopravy a výstavby SR a úzko spolupracovala s podnikateľskou sférou 

cestovného ruchu.  V rokoch 2011- 2017 bola členkou Rady Slovenskej agentúry pre cestovný 

ruch. Na pôde Ekonomickej fakulty UMB bola od roku 2006 členkou odborovej komisie pre 

doktorandské štúdium v odbore cestovný ruch, od roku 2019 v odbore ekonómia a manažment, 

v rokoch 2011 – 2013 bola členkou Univerzitnej grantovej agentúry UGA, od roku 2012 

členkou Komisie vedy na Ekonomickej fakulte UMB a   členkou redakčnej rady vedeckého 

časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu.   

V domácej a medzinárodnej vedeckej komunite je známa svojou  publikačnou činnosťou. 

Publikovala 124 vedeckých a odborných statí, 14 statí v databázach Web of Science a Scopus. 

Na publikované práce je známych 370 ohlasov a 274 ohlasov registrovaných v databázach Web 

of Science a Scopus.   
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Uznaním pedagogickej a vedeckej práce profesorky Kučerovej boli pozvania na študijné 

a prednáškové pobyty v zahraničí, členstvo vo výboroch vedeckých konferencií na Slovensku 

a v zahraničí. V rokoch 2011 – 2013 bola aktívnou členkou výboru riaditeľov medzinárodných 

organizácií AMFORHT (World Association of Hospitality and Tourism Training) a 

EURHODIP (World Association for Hotel Education). Od roku 2013 bola členkou 

Medzinárodnej asociácie expertov cestovného ruchu AIEST a od roku 2020 členkou vedeckého 

výboru  Forte Cultura Network of the Culture Route Fortifiled Monuments.  

Absolvovala početné zahraničné pobyty na univerzitách a vysokých školách v zahraničí, 

napr. na KU Eichstätt-Ingolstadt (Nemecko), Universita degli Studi di Sassari (Taliansko), 

University of Girona (Španielsko), Jagiellonian University Krakov (Poľsko), EURAC Bolzano 

(Taliansko), na univerzitách v Bielorusku, Ukrajine a v Gruzínsku. 

Za svoju pedagogickú, vedecko-výskumnú činnosť a angažovanosť na poli cestovného 

ruchu získala viaceré ocenenia. V roku 2015 jej udelil minister dopravy a výstavby SR uznanie 

za zásluhy o rozvoj rezortu.  

Profesorka Jana Kučerová významne prispela k rozpracovaniu teórie cestovného ruchu so 

zreteľom na jeho plánovanie v regiónoch s akcentom na  udržateľný rozvoj cestovného ruchu, 

k zavedeniu týchto poznatkov do vysokoškolskej edukácie a do tvorby projektov pre prax. Ako 

učiteľka pri plnení svojich pracovných povinností nešetrila časom, bola ústretová nielen voči 

spolupracovníkom, ale aj študentom, pre ktorých bola veľkou inšpiráciou. Absolventi aj po 

rokoch veľmi radi spomínajú na   terénne semináre a praxe, ktoré pani profesorka absolvovala 

so svojimi študentmi doma a v zahraničí, počas ktorých sa utvárali osobnejšie a priateľské 

väzby.  

Odchodom pani profesorky Janky Kučerovej katedra, fakulta a univerzita stráca nielen 

znamenitú, medzinárodne uznávanú odborníčku, osobnosť s nadhľadom a gráciou, ale aj 

mimoriadne silnú ženu. Pani profesorka, ostáva po tebe prázdne miesto na katedre, 

v posluchárňach, v našich vzťahoch a v našich srdciach. 

 

 

Vanda Maráková  

vedúca Katedry cestovného ruchu 

 

 


