Č.: VP/00004/2020

PRÍKAZ DEKANKY FBI UNIZA
č. 2 zo dňa 4. februára 2020
Vyhlásenie súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti študentov
1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia v roku 2020
Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž
o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční
dňa 23. apríla 2020 v nasledujúcich sekciách:
1. Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Zameranie sekcie: charakteristika sektorov kritickej infraštruktúry (KI), úlohy verejnej
správy v oblasti bezpečnosti KI, ohrozenia dopravnej a energetickej infraštruktúry,
špecifiká manažmentu rizík v doprave a energetike, informačná podpora pre KI, ochrana
prvkov KI v sektore doprava a energetika, vzájomná závislosť medzi sektormi KI.
Garant: katedra technických vied a informatiky – Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.
Tajomník sekcie: Ing. Michal Szatmári (e-mail: michal.szatmari@fbi.uniza.sk )
2. Krízový manažment
Zameranie sekcie: krízový manažment, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia,
analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne,
technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií.
Garant:
katedra krízového manažmentu – doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Tajomník sekcie: Ing. Patrik Lahuta (e-mail: patrik.lahuta@fbi.uniza.sk)
3. Ochrana osôb, majetku a informácií
Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, bezpečnostné technológie, prevencia
kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.
Garant:
katedra bezpečnostného manažmentu – Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
Tajomník sekcie: Ing. Veronika Adamová (e-mail: veronika.adamova@fbi.uniza.sk)
4. Záchranné služby
Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných
prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém,
skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarnotechnické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov
a havárií.
Garant:
katedra požiarneho inžinierstva – Ing. Iveta Coneva, Ph.D.
Tajomník sekcie: Ing. Alexandra Štefanická (e-mail: alexandra.stefanicka@fbi.uniza.sk)
Ing. Tatiana Verešová (e-mail: tatiana.veresova@fbi.uniza.sk)

5. European Security and Safety
Zameranie sekcie: Crisis Management, Security Management, Risk Management, Disaster
and Emergency Management.
Garant:
katedra krízového manažmentu – doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
Tajomník sekcie: Ing. Matúš Ivančo (e-mail: matus.ivanco@fbi.uniza.sk)
PODMIENKY NA USKUTOČNENIE SÚŤAŽE:
 prihlášky do súťaže odovzdať do 17. 4. 2020 tajomníkom jednotlivých sekcií
na predpísanom tlačive dostupnom na webovej stránke fakulty http://fbi.uniza.sk,
 súťažné práce a prezentácie odovzdať:



domáci súťažiaci: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme do 21. 4. 2020
tajomníkom jednotlivých sekcií,
zahraniční súťažiaci: 1x v elektronickej forme do 21. 4. 2020 tajomníkom
jednotlivých sekcií, 2x v tlačenej forme v deň súťaže priamo odbornej porote,

 prezentáciu súťažných prác odovzdať v MS Power Point (názov súboru:
číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.ppt),
 súťažnú prácu odovzdať vo formáte PDF (názov súboru:
číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.pdf),
 súťaž v jednotlivých sekciách sa uskutoční, ak sa prihlási minimálne 6 súťažných prác,
pri nižšom počte budú práce zaradené do obsahovo najbližšej sekcie.
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE:
 v deň súťaže sa uskutoční výučba formou účasti na súťaži podľa rozhodnutia vedúcich
katedier, kontrolu účasti vykonajú vyučujúci,
 začiatok súťaže je o 08.00 h v učebniach:
 MA134 sekcia Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry,
 MA123 sekcia Krízový manažment,
 MA059 sekcia Ochrana osôb, majetku a informácií,
 MA115 sekcia Záchranné služby,
 MA116 sekcia European Security and Safety,
 vedúci katedier vymenujú odborné poroty v zložení:
 predseda poroty (člen katedry alebo odborník z danej oblasti),
 2 – 3 členovia poroty,
 tajomník poroty,
 prípravu miestností zabezpečia katedry prostredníctvom tajomníkov odborných porôt,
 súťažiaci vyhodnotení v jednotlivých sekciách na prvých troch miestach budú ocenení
takto:
 1. miesto
finančná odmena vo výške 130,- € a diplom,
 2. miesto
finančná odmena vo výške
90,- € a diplom,
 3. miesto
finančná odmena vo výške
60,- € a diplom,
 cena katedry,
 finančnú odmenu zabezpečí tajomník fakulty, diplomy v spolupráci s tajomníkmi porôt
zabezpečí pracovisko výskumu bezpečnosti,
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 pre všetkých účastníkov pripraviť diplom za účasť,
 zahraniční a mimo fakultní účastníci budú, v prípade umiestnenia na jednom z prvých
troch miest, ocenení vecným darom,
 na udelenie akejkoľvek ceny nemá vplyv počet spoluautorov súťažnej práce,
 vyhodnotenie súťaže sa uskutoční spoločne v prítomnosti dekanky fakulty, prodekana pre
vedu a výskum, vedúcich katedier, odborných porôt a všetkých súťažiacich v učebni
MA059 (čas vyhlásenia určí prodekan pre vedu a výskum),
 odborné poroty spracujú do 29. 4. 2020 protokol zo súťaže s vyhodnotením súťaže,
uvedením poradia súťažiacich a návrhom na ocenenie literárnym fondom,
 výdavky na propagačné účely a občerstvenie realizovať v súlade s Metodickým
usmernením rektorky UNIZA č. 6/2015.

Príkaz dekanky nadobúda platnosť dňom podpisu dekankou a účinnosť dňom zverejnenia.

V Žiline 4. februára 2020
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
dekanka

Spracovateľ: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
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