
Z Á Z N A M  
z habilitačnej prednášky 

Ing. Benedikta Badánika, PhD. 
dňa 25. apríla 2013 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Žilinskej univerzity  v  Ž i l i n e 
 

 Habilitant predniesol habilitačnú prednášku na tému:  „Výber leteckej spoločnosti 
cestujúcim s ohľadom na celkové náklady cesty“. Po oboznámení členov habilitačnej komisie 
a vedeckej rady s oponentskými posudkami habilitačnej práce odpovedal Ing. Benedikt 
Badánik, PhD. na pripomienky a otázky vyplývajúce z oponentských posudkov a v diskusii. 

 
 

Ing. Roman Bíro, PhD.: 
• Riešili ste aj problematiku pomeru cestujúcich využívajúcich spojenie point to point 

a cestujúcich využívajúcich komplexné služby dopravcov? 
 
prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.: 
• Váš model zohľadňuje názory poskytovateľov služieb na dôvody rozhodovania 

zákazníkov, ale zohľadňuje dôvody samotných zákazníkov? 
 
prof. Ing. Antonín Píštĕk, CSc.: 
• Ako je zohľadnený výber spoločnosti  podľa blízkosti odletov k miestu bydliska – menšie 

regionálne letiská? 
 
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.: 
• V prednáške ste uviedli, že došlo k liberalizácii svetového trhu leteckej dopravy. Čím je 

umožnený tento stav? Aká je úloha IATA v tejto situácii? 
 
prof. Ing. Andrej Novák, PhD.: 
• Aký prístup majú nízko nákladové spoločnosti na veľké letiská typu Hamburg a pod.? Sú 

tieto spoločnosti členom IATA alebo majú svoje vlastné združenie? 
 
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.: 
• Boli brané do úvahu aj priame náklady na cestu na letisko a z letiska a náklady na 

parkovanie? 
 
prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.: 
• Je možné využiť uvedený model aj pre železničnú dopravu? Ako využiť cenovú ponuku 

pre cestujúcich? 
 
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.: 
• Uveďte možnosti konkurencie nízko nákladových spoločností pri tvorbe tržieb oproti 

tradičným leteckým spoločnostiam? 
 
 V diskusii habilitant Ing. Benedikt Badánik, PhD. odpovedal na položené otázky 
v očakávanej hĺbke a rozsahu podľa požiadaviek diskutujúcich účastníkov habilitačného 
konania. 
 
 
 

prof. Ing. Jozef Gnap, CSc.  
predseda habilitačnej komisie 
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