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Všeobecné informácie

Adresa fakulty :

Fakulta špeciálneho inžinierstva
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina

Akademickí funkcionári fakulty:
Dekan:

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
tel.: 041/513 6600 - 01
fax: 041/513 6620
e-mail: dekanfsi@fsi.uniza.sk, Ladislav.Simak@fsi.uniza.sk

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť:
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: 041/513 6602
e-mail: Eva.Sventekova@fsi.uniza.sk
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť:
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
tel.: 041/513 6604
e-mail: Tomas.Lovecek@fsi.uniza.sk
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy:
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
tel.: 041/513 6610
e-mail: Jozef.Ristvej@fsi.uniza.sk
Tajomník fakulty:
Ing. Milan Goč
tel.: 041/513 6603
e-mail: Milan.Goc@fsi.uniza.sk
Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty v roku 2013
Fakulta v októbri 2013 v záujme zisťovania požiadaviek zamestnávateľov na absolventov FŠI ŽU
usporiadala „Deň pracovných príležitostí“ pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, na ktorom viceprezidenti jednotlivých sekcií Slovenskej komory
súkromnej bezpečnosti a zástupcovia odborov krízového riadenia prezentovali požiadavky na
absolventov. Fakulta v roku 2013 v spolupráci so študentmi vytvorila Diskusný spolok FŠI ŽU,
s cieľom vytvoriť priestor na odborné prednášky a následné diskusie s odborníkmi z praxe blízkej
všetkým študijným programom FŠI ŽU, a tým prehlbovať znalosti, odbornosti a kompetencie
študentov.
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa podarilo v roku 2013 úspešne ukončiť riešenie projektu 7.RP
SALIANT, kde fakulta vystupovala ako partner projektu. Od apríla 2013 sa začal riešiť v rámci
7.RP projekt COBACORE, kde fakulta vystupuje ako partner projektu a zároveň v roku 2013
prešiel schvaľovacím procesom projekt 7.RP RAIN, kde fakulta taktiež vystupuje ako partner
projektu. Ku koncu roka 2013 sa na fakulte riešili 3 domáce vedeckovýskumné projekty APVV.
V roku 2013 fakulta zorganizovala 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí“.
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Vedecká rada fakulty

Predseda:

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Podpredseda:

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Členovia:

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

od 1. 4. 2013

prof. Ing. Štefan Cisko, PhD.
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.

do 28. 2. 2013

Dr. h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
prof. Ing. Jozef Haládik, PhD.
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

od 1. 3. 2013

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.

do 31. 3. 2013

Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
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Zloženie kolégia dekana
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

dekan

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

vedúci pracoviska výskumu krízového riadenia

Ing. Milan Goč

tajomník fakulty

Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

predseda akademického senátu

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

vedúci katedry krízového manažmentu

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

vedúci katedry požiarneho inžinierstva

prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.

vedúci katedry bezpečnostného manažmentu do 31. 3. 2013

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

vedúci katedry technických vied a informatiky

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

vedúci katedry bezpečnostného manažmentu od 1. 4. 2013

Bc. Ján Buhaj

zástupca študentskej komory AS fakulty

Ing. Ladislav Mariš

zástupca študentskej komory AS fakulty
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Akademický senát fakulty
Predseda:

Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

Podpredseda:

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Zamestnanecká komora:

Ing. Štefan Jangl, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.

Študentská komora:

Bc. Ján Buhaj
Adrián Moravčík
Martina Harmanová
Veronika Fujdiarová

(do 09/2013 –prerušené štúdium)

Tomáš Brezoňák

(od 09/2013 – doplnkové voľby)

Zástupcovia FŠI ŽU v Akademickom senáte ŽU
Zamestnanecká komora:

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Študentská komora:

Eva Bachanová
Petra Čečetková

Zástupca FŠI ŽU v Rade VŠ:

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Zástupca FŠI ŽU v Študentskej rade VŠ:

Bc. Ján Buhaj
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Vzdelávacia činnosť

Zameranie a štruktúra fakulty
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravuje vysokoškolsky
vzdelaných odborníkov pre krízové riadenie s dôrazom na ochranu obyvateľstva,
hospodárstva a prírody v krízových situáciách pre potreby verejnej správy a podnikateľského
sektora.
FŠI ŽU zabezpečuje vysokoškolské bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium a rôzne
formy celoživotného vzdelávania v akreditovaných odboroch a študijných programoch,
v ktorých tvorivo rozvíja aj vedeckovýskumnú činnosť a jej výsledky prezentuje vo svojej
publikačnej činnosti.
Vzdelávací proces priamo zabezpečujú tieto pracoviská fakulty:
•
•
•
•
•

katedra krízového manažmentu,
katedra bezpečnostného manažmentu,
katedra požiarneho inžinierstva,
katedra technických vied a informatiky,
pracovisko výskumu krízového riadenia, ktoré sa čiastočne podieľa aj na pedagogickej
činnosti.

Všetky katedry sú v súčasnosti profilovými katedrami s garanciou prípravy odborníkov pre
krízový manažment vo verejnej správe, záchranné služby, ochranu osôb a majetku
a bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry.
Formy štúdia a študijné programy
Vzdelávací proces prebieha podľa zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov výhradne v akreditovaných študijných odboroch
a programoch:
•
•
•
•

v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku študijný program bezpečnostný
manažment,
v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť študijný program krízový manažment
a študijný program bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry,
v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby študijný program záchranné služby,
v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby študijný program doprava v krízových
situáciách.

Všetky akreditácie sú platné pre dennú aj externú formu štúdia a sú priznané Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR bez obmedzenia. Právo udeľovať akademické tituly Bc.,
Ing. a PhD. je priznané rozhodnutím číslo CD-2009-33048/33181-1: sekr. zo dňa
16. septembra 2009. FŠI ŽU v súvislosti s plánovanou transformáciou študijného programu
doprava v krízových situáciách spracovala akreditačné spisy nového študijného programu
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry a predložila akreditačnej komisii. Akreditačné
spisy boli spracované s akceptovaním nových pravidiel vysokoškolského vzdelávania
vyplývajúcich z novelizácie zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Akreditačná komisia
na svojom 71. zasadnutí v dňoch 1. - 3. júla 2013 odporučila priznať FŠI ŽU spôsobilosť na
štandardnú dĺžku štúdia podľa § 83 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Uznesenie 71.2.1) v prvom a druhom stupni štúdia
v dennej a externej forme. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo svoje
rozhodnutie 12. augusta 2013 pod číslom 2013/P13033/36771:4-071. V nasledovných
tabuľkách je uvedený prehľad všetkých akreditovaných študijných programov FŠI ŽU.
7

Prehľad akreditovaných študijných programov v prvom stupni štúdia
Študijný odbor

Študijný program

Forma
štúdia

Št. dĺžka
štúdia
(roky)

Udeľovaný
akad.
titul

Garant

Bakalársky stupeň štúdia
8.3.1 ochrana osôb
a majetku
8.2.1 dopravné služby
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.6 záchranné služby
8.3.1 ochrana osôb
a majetku
8.2.1 dopravné služby
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.6 záchranné služby

Bezpečnostný
manažment
Doprava v krízových
situáciách
Bezpečnosť a ochrana
kritickej
infraštruktúry

Denná

3

Bc.

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Denná

3

Bc.

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Denná

3

Bc.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Krízový manažment

Denná

3

Bc.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Záchranné služby
Bezpečnostný
manažment
Doprava v krízových
situáciách
Bezpečnosť a ochrana
kritickej
infraštruktúry

Denná

3

Bc.

doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.

Externá

3

Bc.

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Externá

3

Bc.

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Externá

4

Bc.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Krízový manažment

Externá

3

Bc.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Záchranné služby

Externá

3

Bc.

doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.

Prehľad akreditovaných študijných programov v druhom stupni štúdia
Študijný odbor

Študijný program

Forma
štúdia

Št. dĺžka
štúdia
(roky)

Udeľovaný
akad.
titul

Garant

Inžiniersky stupeň štúdia
8.3.1 ochrana osôb
a majetku
8.2.1 dopravné služby
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.6 záchranné služby
8.3.1 ochrana osôb
a majetku
8.2.1 dopravné služby
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.7 občianska
bezpečnosť
8.3.6 záchranné služby

Bezpečnostný
manažment
Doprava v krízových
situáciách
Bezpečnosť a ochrana
kritickej
infraštruktúry

Denná

2

Ing.

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Denná

2

Ing.

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Denná

2

Ing.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Krízový manažment

Denná

2

Ing.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Záchranné služby
Bezpečnostný
manažment
Doprava v krízových
situáciách
Bezpečnosť a ochrana
kritickej
infraštruktúry

Denná

2

Ing.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Externá

2

Ing.

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Externá

2

Ing.

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Externá

3

Ing.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Krízový manažment

Externá

2

Ing.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Záchranné služby

Externá

2

Ing.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
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Prehľad akreditovaných študijných programov v treťom stupni štúdia
Študijný odbor

Študijný program

Forma
štúdia

Št. dĺžka
štúdia
(roky)

Udeľovaný
akad.
titul

Garant

Doktorandský stupeň štúdia
8.3.1 ochrana osôb
a majetku

Bezpečnostný
manažment

Denná

3

PhD.

8.2.1 dopravné služby

Doprava v krízových
situáciách

Denná

3

PhD.

8.3.7 občianska
bezpečnosť

Krízový manažment

Denná

3

PhD.

8.3.6 záchranné služby

Záchranné služby

Denná

3

PhD.

8.3.1 ochrana osôb
a majetku

Bezpečnostný
manažment

Externá

5

PhD.

8.2.1 dopravné služby

Doprava v krízových
situáciách

Externá

5

PhD.

8.3.7 občianska
bezpečnosť

Krízový manažment

Externá

5

PhD.

8.3.6 záchranné služby

Záchranné služby

Externá

5

PhD.

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter,
PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.,
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.,
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter,
PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.,
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.

FŠI ŽU má právo udeľovať akademický titul bakalár v piatich študijných programoch
denného aj externého štúdia:
•
•
•
•
•

bezpečnostný manažment (BM),
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry (BOKI),
krízový manažment (KM),
záchranné služby (ZS),
doprava v krízových situáciách (DKS).

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru ochrana osôb a majetku
sú spôsobilí vykonávať profesiu bezpečnostného pracovníka - špecialistu v organizácii, ktorá
poskytuje služby ochrany osôb a majetku alebo riadiaceho pracovníka a špecialistu
na základnom stupni riadenia v systéme polície a bezpečnostných služieb. Absolventi
ovládajú problematiku riadenia inštitucionálnych bezpečnostných štruktúr, hospodárskych
a podnikateľských organizácií a v nich využívaných systémov na ochranu osôb a majetku,
majú základné znalosti z oblasti princípov činnosti technických prostriedkov a legislatívy,
ktoré vedia uplatňovať v praxi.
Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru občianska bezpečnosť sú
odborne spôsobilí riešiť krízové javy v konkrétnom prostredí, ovládajú zásady vykonávania
prevencie vzniku krízových javov, nasadzovania špecializovaných síl a prostriedkov
i vykonávania záchranných prác, majú informácie z krízového riadenia verejnej správy
i výrobných organizácií, vedia pracovať s informačnými systémami krízového manažmentu.

9

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru záchranné služby sú
odborne spôsobilí analyzovať riziká a riadiť záchranné práce a činnosti v konkrétnom
prostredí, ovládajú zásady vykonávania prevencie vzniku krízových javov a zásady
protipožiarnej bezpečnosti. Dokážu samostatne analyzovať stav operatívno-technických
opatrení pri riadení a organizovaní výkonu odborných a špecializovaných činností. Dokážu
organizovať sily a prostriedky pri povodňových a záchranných prácach, pri likvidácii
zložitých požiarov a havárií a pri iných mimoriadnych udalostiach spojených s koordináciou
záchranárskych zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných záchranných zložiek
na celoštátnej úrovni vrátane medzištátnej pomoci.
Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru dopravné služby dokážu
analyzovať základné problémy v poskytovaní dopravných služieb. Dokážu uplatniť
systémový prístup v riadení čiastkových dopravných procesov. Ovládajú základné prostriedky
prevencie a metódy riešenia krízových javov v spojení s dopravou vrátane odstraňovania ich
negatívnych následkov. Sú schopní spolupracovať na plnení úloh krízového manažmentu
verejnej správy a podnikov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, obrany a vnútornej
bezpečnosti regiónov.
FŠI ŽU má právo udeľovať akademický titul inžinier v piatich študijných programoch
denného aj externého štúdia:
•
•
•
•
•

bezpečnostný manažment,
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry,
krízový manažment,
záchranné služby,
doprava v krízových situáciách.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru ochrana osôb
a majetku sú spôsobilí vykonávať profesiu riadiaceho pracovníka na strednom a vyššom
stupni riadenia v štátnej správe a miestnej samospráve a v organizáciách poskytujúcich služby
ochrany osôb a majetku, samostatného pracovníka – špecialistu na komplexné posudzovanie
systémov ochrany osôb a majetku alebo riadiaceho pracovníka (špecialistu) na strednom
a vyššom stupni riadenia v systéme polície a bezpečnostných podnikov. Ovládajú rôzne
analytické metódy posudzovania a projektovania bezpečnostných systémov, vedia riadiť
špecializované pracovné tímy a koordinovať ich činnosť a kontrolu v rámci zložitejších
systémov. Majú schopnosti vedecky a tvorivo analyzovať bezpečnostné situácie a projektovať
vhodné riešenia pre ochranu osôb a majetku. Majú schopnosti pripravovať a riadiť
bezpečnostné pátracie a monitorovacie akcie v mimoriadnych situáciách.
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru občianska bezpečnosť
ovládajú metódy riešenia krízových javov, analýzu a posudzovanie rizík v spoločenskom,
hospodárskom, prírodnom i technickom prostredí, sú pripravení zastávať riadiace funkcie vo
verejnej správe, vo výrobných i nevýrobných organizáciách, sú pripravení pôsobiť na úseku
ochrany osôb a majetku pred negatívnymi účinkami krízových javov, ovládajú metódy
prípravy a vykonávania preventívnych opatrení, nástroje krízovej komunikácie i informačné
technológie využívané v krízovom riadení.
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru záchranné služby
ovládajú rôzne metódy a prístupy riešenia krízových situácií, dokážu vykonávať koncepčnú,
systémovú a rozhodovaciu činnosť pri záchranných prácach pri požiaroch a živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri vykonávaní ochrany pred požiarmi. Sú
pripravení zastávať riadiace funkcie v záchranných zložkách v rámci integrovaného
záchranného systému, v štátnej a verejnej správe v oblasti riadenia a koordinovania
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záchranných činností. Na základe analýz dokážu koncepčne rozvíjať vykonávanie
záchranných prác a činností na ochranu pred požiarmi.
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru dopravné služby
dokážu identifikovať riziká a ohrozenia v doprave, analyzovať ich a navrhovať postupy
riešenia. Majú znalosti o možnostiach využitia informačných technológií pre skvalitnenie
dopravných služieb. Majú vedomosti z teórie krízového riadenia a jeho aplikácie
v podmienkach dopravy s dôrazom na navrhovanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení
i uskutočňovanie obnovy dopravných systémov.
FŠI ŽU má právo udeľovať akademický titul doktor („philosophiae doctor“) v štyroch
študijných programoch denného aj externého štúdia:
•
•
•
•

bezpečnostný manažment,
krízový manažment,
záchranné služby,
doprava v krízových situáciách.

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru ochrana osôb a majetku
ovládajú vedecké metódy a prístupy v oblasti ochrany osôb a majetku, skúmania
a vyhodnocovania rôznych vplyvov na celkovú úroveň bezpečnosti osôb a majetku, vedecky
bádajú a prinášajú nové prístupy k zaisťovaniu ochrany osôb a majetku. Na základe
vedeckých metód poznania a výskumu navrhujú koncepčné a systémové riešenia na ochranu
osôb a majetku. Uplatňujú systémový prístup pri riešení úloh bezpečnostnej praxe.
Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru občianska bezpečnosť
ovládajú vedecké metódy a nástroje využívané v analýze rizík a ohrození bezpečnosti
konkrétnych subjektov, regiónov, prípadne celého štátu. Využívajú analytické metódy na
optimalizovanie procesov a projektovanie komplexných opatrení na zvyšovanie bezpečnosti
systémov. Navrhujú nové metódy a technológie riešenia krízových javov.
Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru záchranné služby
ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja na úseku záchranárskych činností a na úseku
ochrany pred požiarmi. Na základe vedeckých metód dokážu tvoriť programy dlhodobého
rozvoja integrovaného záchranného systému. Využívajú analytické metódy optimalizácie
procesov a projektovanie komplexných opatrení na skvalitňovanie činnosti integrovaného
záchranného systému. Navrhujú nové metódy a technológie vykonávania záchranných prác.
Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru dopravné služby
ovládajú metódy analýzy pôsobenia a riešenia mimoriadnych udalostí v doprave, identifikácie
a riešenia rizikových a krízových javov, metódy tvorby a uplatnenia krízového plánovania
dopravy. Na základe výsledkov výskumnej činnosti navrhujú nové metódy a technológie
riešenia krízových javov v dopravných systémoch.
FŠI ŽU má priznané práva habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
bez časového obmedzenia:
•
•
•

v študijnom odbore č. 8.3.1 ochrana osôb a majetku,
v študijnom odbore č. 8.3.6 záchranné služby,
v študijnom odbore č. 8.3.7 občianska bezpečnosť.

Na FŠI ŽU bolo k 31. 10. 2013 v jednotlivých študijných programoch zapísaných celkom
1047 študentov. Prehľad počtu študentov zapísaných v jednotlivých študijných programoch
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v dennej a externej forme štúdia v prvom, druhom a treťom stupni je v nižšie uvedenej
tabuľke.
Prehľad počtu študentov FŠI ŽU k 31.10.2013
Druh štúdia

Ročník štúdia

1
2
Denné štúdium bakalárske
Bezpečnostný manažment
80
76
Doprava v krízových situáciách
0
0
Krízový manažment
59
42
Záchranné služby
57
53
Celkom
196
171
Denné štúdium inžinierske
Bezpečnostný manažment
71
60
Doprava v krízových situáciách
0
0
Krízový manažment
49
46
Záchranné služby
24
26
Celkom
144
132
Celkom študentov FŠI ŽU v dennom štúdiu
Externé štúdium bakalárske
Bezpečnostný manažment
15
15
Doprava v krízových situáciách
0
0
Krízový manažment
8
8
Záchranné služby
10
15
Celkom
33
38
Externé štúdium inžinierske
Bezpečnostný manažment
19
16
Doprava v krízových situáciách
0
0
Krízový manažment
23
12
Záchranné služby
15
11
Celkom
57
39
Celkom študentov FŠI ŽU v externom štúdiu
Denné doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment
3
2
Doprava v krízových situáciách
0
2
Krízový manažment
3
2
Záchranné služby
1
2
Celkom
7
8
Externé doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment
1
1
0
Doprava v krízových situáciách
0
0
0
Krízový manažment
4
2
0
Záchranné služby
1
3
1
Celkom
6
6
1
Celkom študentov v doktorandskom štúdiu
Celkom študentov FŠI ŽU vo všetkých formách štúdia

Celkom

3

1
1
3
0
5

60
2
41
55
158

216
2
142
165
525

-

131
0
95
50
276
801

9
2
10
12
33

39
2
26
37
104

-

35
0
35
26
96
200

1
1
2
1
5

6
3
7
4
20
4
4
0
0
8

7
5
9
5
26
46
1047

V akademickom roku 2011/2012 študovalo na fakulte celkom 1151 študentov a v roku
2012/2013 1123 študentov. Priemerný medziročný percentuálny pokles počtu záujemcov
o štúdium na FŠI ŽU je 4,5 %. Jednotlivé študijné skupiny v dennom štúdiu majú dlhodobo
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stabilizované počty (od 22 do 28 študentov). Voľné kapacity sú však v študijných skupinách
prvého a druhého stupňa v externej forme štúdia. Znižovanie záujmu o štúdium v platenej
forme štúdia má pretrvávajúci charakter. Otázne zostáva, ako sa vyvinie situácia v počtoch
uchádzačov o externú formu štúdia po aplikácii zmien podľa súčasne platného
novelizovaného zákona o vysokých školách v pripravovanej akreditačnej dokumentácii
(navýšenie štandardnej dĺžky štúdia, rozšírenie počtu hodín kontaktnej výučby a pod.).
Prijímanie na štúdium
Prijímacie konanie v dennej i externej forme štúdia bolo realizované v súlade s platnými
zásadami prijímacieho konania FŠI ŽU.
Výber zo štatistiky prijímacieho konania v AR 2012/2013
Forma štúdia
Denné štúdium
Celkom
Externé štúdium
Celkom
Denné štúdium
Celkom
Externé štúdium
Celkom
Denné štúdium
Celkom
Externé štúdium
Celkom
CELKOM

Študijný
program
BM
KM
ZS
BM
KM
ZS
BM
KM
ZS
BM
KM
ZS
BM
KM
ZS
BM
KM
ZS

Počet
Počet prijatých
uchádzačov
1. stupeň štúdia
109
410
64
68
241
21
61
12
17
50
2. stupeň štúdia
76
185
51
28
155
20
70
26
18
64
3. stupeň štúdia
3
19
3
2
8
1
8
4
1
6
753
577

Počet zapísaných
90
60
57
207
16
10
13
39
72
50
24
146
16
10
13
39
3
3
1
7
1
4
1
6
435

Prijímacie konanie do prvého stupňa štúdia v júni 2013 opäť potvrdilo pretrvávajúci záujem
o študijné programy FŠI ŽU. Na štúdium bakalárskych študijných programov v dennej forme
štúdia sa celkovo prihlásilo 410 uchádzačov a na základe dosiahnutých výsledkov
v prijímacom konaní sa zapísalo 207. Plánované počty prijatých študentov do 1. ročníka
denného bakalárskeho štúdia sa naplnili. Záujem o externé bakalárske štúdium po zavedení
školného pravidelne klesá. Na štúdium bakalárskych študijných programov v externej forme
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štúdia sa celkovo prihlásilo 61 uchádzačov a zapísalo sa 39. Plánované počty prijatých
študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia neboli naplnené.
Prijímacie konanie do bakalárskeho stupňa štúdia v dennej aj externej forme štúdia bolo
v roku 2013 inovované. Uchádzači, ktorí nesplnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
stanovené vyhláškou dekana k študijnému poriadku FŠI ŽU (pokyn dekana č. 16/2012),
absolvovali písomné testy z predmetov matematika a všeobecné vedomosti
(v predchádzajúcich rokoch písomné testy z predmetov matematika, cudzí jazyk
a informatika).
Prijímacie konanie do druhého stupňa štúdia sa uskutočnilo v súlade s podmienkami
stanovenými vyhláškou dekana k študijnému poriadku 1. 7. 2013. Na štúdium inžinierskych
študijných programov sa v dennej forme prihlásilo 185 uchádzačov a po prijímacom konaní sa
zapísalo 146. V externej forme štúdia sa prihlásilo 70 uchádzačov a 39 sa zapísalo. Plánované
počty prijatých sa naplnili.
V akademickom roku 2012/2013 bol zaznamenaný dvojnásobný nárast prihlásených
uchádzačov, ktorí bakalársky stupeň štúdia absolvovali na inej vysokej škole v rovnakom
alebo príbuznom študijnom odbore, čo vypovedá o dobrom mene fakulty v akademickom
prostredí.
Prijímacie konanie do tretieho stupňa štúdia sa uskutočnilo v súlade s vyhláškou dekana
k študijnému poriadku FŠI ŽU dňa 25. 6. 2013. Z celkového počtu 19 prihlásených
uchádzačov v dennej forme štúdia sa na základe výsledkov prijímacieho konania zapísalo
7 študentov. V externej forme štúdia sa prihlásilo 8 uchádzačov a 6 sa zapísalo. Plánované
počty prijatých uchádzačov do 3. stupňa štúdia sa naplnili.
Absolventi
Štátne skúšky na FŠI ŽU sa uskutočňujú v súlade s harmonogramom príslušného
akademického roka a pokynmi dekana FŠI ŽU. Administratívne spracovanie štátnych skúšok
sa už druhý rok realizovalo výlučne elektronicky prostredníctvom informačných systémov
univerzity a fakulty. Pre zjednodušenie, sprehľadnenie a zjednotenie činností tajomníkov
komisií pre štátne skúšky bol vytvorený manuál činností tajomníkov pred, počas a po
ukončení štátnej skúšky. Monitorovalo sa priebežné napĺňanie informačného systému pre
zabezpečenie plynulého spracovania štátnych skúšok podľa akademického kalendára FŠI ŽU.
Na štátnu skúšku v akademickom roku 2012/2013 sa v bakalárskom stupni štúdia celkovo
prihlásilo 188 študentov a v inžinierskom stupni štúdia 195 diplomantov. 23 študentov
absolvovalo s vyznamenaním a 31 študentov bolo neúspešných. Až 55 % neúspešných
študentov neobhájilo svoju záverečnú prácu. V porovnaní s predchádzajúcim akademickým
rokom sa toto % nepodarilo znížiť.

14

Štatistika štátnych skúšok v AR 2012/2013 v bakalárskom stupni štúdia

Ʃ

43
23
72
12
150

Prospeli
Prospeli
s vyznamenaním
Denné bakalárske štúdium
4
31
8
12
2
62
0
10
14
115

Ʃ

16
8
11
3
38

Externé bakalárske štúdium
1
13
1
7
0
8
0
3
2
31

Celkom

188

Št. program
KM
ZS
BM
DKS

KM
ZS
BM
DKS

Prihlásení

16

Neprospeli

Neobhájené
ZP

8
3
8
2
21

4
2
4
2
12

2
0
3
0
5

0
0
1
0
1

26
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Neprospeli

Neobhájené
ZP

1
0
1
0
2

1
0
0
0
1

0
0
0
3
3

0
0
0
3
3

5

4

146

Štatistika štátnych skúšok v AR 2012/2013 v inžinierskom stupni štúdia

42
13
55
18
128

Prospeli
Prospeli
s vyznamenaním
Denné inžinierske štúdium
1
40
2
11
4
50
0
18
7
119

Ʃ

15
11
28
13
67

Externé inžinierske štúdium
0
15
0
11
0
28
0
10
0
64

Celkom

195

Št. program
KM
ZS
BM
DKS

KM
ZS
BM
DKS

Ʃ

Prihlásení

7

183

Prostredníctvom garantov študijných programov sa kládol dôraz na presnú formuláciu
rámcového obsahu v zadaní záverečných prác v snahe o konkretizáciu a špecifickosť.
Predsedovia komisií pre štátne skúšky vo svojich správach pozitívne hodnotili využívanie
väčšieho počtu výskumných metód pri spracovaní záverečných prác, overovanie správnosti
a opodstatnenosti navrhovaných riešení, či využívanie poznatkov zahraničných autorov.
V súvislosti s obhajobami záverečných prác boli disciplinárne riešení traja študenti, ktorí
porušili zásady dodržiavania autorských práv a etiky. Jeden z nich, ktorý porušil uvedené
zásady opakovane, bol vylúčený zo štúdia, ďalší dvaja boli vylúčení podmienečne.
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Počty absolventov v akademickom roku 2012/2013
Študijný program
Bezpečnostný manažment - Bc.
Doprava v krízových situáciách - Bc.
Krízový manažment - Bc.
Záchranné služby - Bc.
Bezpečnostný manažment - Ing.
Doprava v krízových situáciách - Ing.
Krízový manažment - Ing.
Záchranné služby – Ing.
Bezpečnostný manažment - PhD.
Doprava v krízových situáciách - PhD.
Krízový manažment - PhD.
Záchranné služby - PhD.
Celkom

Denné
štúdium
70
11
43
23
55
18
42
13
2
1
1
2
281

Externé
štúdium
11
3
14
8
28
13
15
11
2
0
3
0
108

Celkom
81
14
57
31
83
31
57
24
4
1
4
2
389

Profilové katedry pre jednotlivé študijné programy pravidelne komunikujú so
zamestnávateľmi absolventov FŠI ŽU o ich vedomostnej pripravenosti a adaptácii na trhu
práce. Samotné hodnotenie dotazníkovou formou je pomerne komplikované, keďže
rozmanitosť subjektov na trhu nedovoľuje zamerať sa na konkrétnu oblasť bezpečnosti
a krízového riadenia a firemné procesy sú nastavené v každom subjekte inak. V záujme
zisťovania požiadaviek zamestnávateľov na absolventov FŠI ŽU usporiadala fakulta dňa
31. októbra 2013 „Deň pracovných príležitostí“ pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na ktorom prezentovali požiadavky na absolventov
viceprezidenti jednotlivých sekcií Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti a zástupcovia
odborov krízového riadenia. Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
prezentoval aktuálny stav nezamestnanosti absolventov vysokoškolského štúdia.
Zamestnávatelia pozitívne hodnotili technické znalosti a teoretickú prípravu absolventov. Pre
lepšiu pripravenosť absolventov na trhu práce odporúčajú rozšíriť výučbu o ďalšie praktické
disciplíny, riadenie ľudí, prípadne sociálne kompetencie.
FŠI ŽU v roku 2013 uskutočnila zisťovanie uplatniteľnosti v praxi aj z pohľadu absolventov.
Vybrané výstupy z aktuálneho zisťovania prezentujú nasledovné grafy.

Časový horizont, v ktorom sa absolventi FŠI ŽU zamestnali
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Oblasť, v ktorej absolventi FŠI ŽU pracujú

Miera poznatkov získaných v rámci VŠ štúdia, ktoré absolventi uplatňujú v praxi

Hodnotenie vedomosti a zručnosti, ktoré absolventi získali počas VŠ štúdia

Hodnotenie kvality výučby
Kvalita vysokoškolského vzdelávania bola v roku 2013 veľmi diskutovaným pojmom.
Novelizáciou zákona o vysokých školách sa stal funkčný vnútorný systém kvality povinnou
súčasťou každej vysokej školy a zároveň podmienkou na získanie akreditácie. V prostredí
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Žilinskej univerzity v Žiline je uplatňovanie systému kvality a jej hodnotenie riešené v rámci
niekoľkých výskumných úloh, na ktorých sa podieľajú aj pracovníci FŠI ŽU.
Základným predpokladom kvalitného vysokoškolského vzdelávania je dostatočná základňa
kvalifikovaných pedagógov, ktorí pri výučbe využívajú vedeckovýskumné pracoviská,
špecializované učebne a laboratóriá. FŠI ŽU má k dispozícii 4 špecializované pracoviská:
laboratórium bezpečnostného manažmentu, laboratórium krízového manažmentu, požiarnochemické laboratórium a laboratórium krízového dopravného zabezpečenia. Ich vybavenie sa
dopĺňa a aktualizuje podľa aktuálnych finančných a materiálnych možností fakulty. Na
výučbe sa podieľajú pedagogickí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky požadované kritériá. Ich
štruktúra je uvedená v nasledovnej tabuľke.
Prehľad kategórií zamestnancov k 31. 12. 2013
Kategória
profesori
docenti
odborní asistenti
asistenti
SPOLU:
Výskumní pracovníci
Administratívni zamestnanci
Fakulta celkom

V – A hodnosť
CSc., PhD.
Spolu
CSc., PhD.
prof.
Spolu
prof.
CSc., PhD.
Spolu
VŠ
Spolu
doc., CSc., PhD.
VS
Spolu
VS
SS
Spolu

HPÚ
5
5
14
0
14
0
26
26
0
0
45
2
1
3
5
7
12
60

SPÚ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2

V uplynulom akademickom roku si štyria pedagogickí zamestnanci fakulty zvýšili vedeckopedagogickú hodnosť (3 úspešné habilitačné konania, 1 obhajoba dizertačnej práce).
V záujme zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania na FŠI ŽU sa vytvorila databáza
dotazníkov, ktoré môžu pedagogickí zamestnanci využívať pri zisťovaní názorov študentov
na kvalitu vzdelávania. Výstupy z dotazníkových prieskumov boli predmetom programu
pracovných porád katedier, ktoré jednotlivé predmety zabezpečujú. Z prieskumov nevyplynuli
zásadné nedostatky vo vzdelávacom procese. Vo všeobecnosti respondenti ocenili
dodržiavanie časového a obsahového plánu predmetu, orientáciu na prax i pedagogické
zručnosti vyučujúcich. Negatívne pripomienky sa vyskytovali iba ojedinele.
FŠI ŽU v roku 2013 pravidelne realizovala monitorovanie úspešnosti štúdia podľa
jednotlivých ročníkov, odborov, podľa predmetov i podľa vyučujúcich. Úspešnosť štúdia
v prvom ročníku bakalárskeho štúdia v dennej forme bola 78 % a v externej forme štúdia
62 %. V celkovom hodnotení je úspešnosť štúdia na približne rovnakej úrovni ako
v predchádzajúcich dvoch rokoch.
V kalendárnom roku 2013 sa rozšíril aj lekčný fond o 11 titulov v kategórii vedecké
monografie a vysokoškolské učebnice a 3 skriptá.
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Prehľad publikácií vydaných v AR 2013
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NÁZOV PUBLIKÁCIE
Prevencia závažných priemyselných
havárií
Manažment sociálnych rizík
Ekonomika krízového manažmentu
Planning and Prognostics
Manažment. Úvod do riadenia
organizácie a podmienok rizika
Hasičská technika
Reakcia stavebných materiálov
a výrobkov na oheň
Ochrana kritickej infraštruktúry v
sektore dopravy
Crisis Management in Public
Administration
Responding to Environmental and
Natural Crisis Situations
Personálny manažment SBS
Elektronické skriptá predmetu krízový
manažment
Ochrana kritickej infraštruktúry I. časť
Ochrana kritickej infraštruktúry II. časť

ISBN

AUTOR

Hollá, K.et al.

978-80-554-00786-9

Kampová K., Hollá, K.
Klučka, J. et al.
Klučka, J.
Míka, V.T.

978-80-554-0754-8
978-80-554-0626-8
978-80-554-0653-4
978-80-554-0760-9

Monoši, M. et al.
Netopilová, M. et al.

978-80-554-0705-0
978-80-554-0735-7

Šimák, L. et al.

978-80-554-0625-1

Šimák, L. et al.

978-80-554-0651-0

Šimonová M.,
Orinčák M.
Vidriková D.
Hollá K. et al.

978-80-554-0631-2

Vidriková D., Boc K.
Vidriková D., Boc K.

978-80-554-0654-1
978-80-554-0655-8

978-80-554-0630-5
978-80-554-0463-9

V kalendárnom roku 2013 fakulta zabezpečovala popri prezenčnej forme vzdelávania aj kurzy
v systéme Moodle v 145 predmetoch. V porovnaní s uplynulým akademickým rokom sa
ponuka predmetov využívajúcich podporu e-vzdelávania rozšírila o 16 predmetov.
V kalendárnom roku 2013 študovalo na fakulte 12 zahraničných študentov. Tí si mohli
vyberať z rozšírenej databázy predmetov zabezpečovaných v anglickom, nemeckom, ruskom
a poľskom jazyku. Študenti fakulty sa mali tiež možnosť zúčastniť prednášok 16 pedagógov
a výskumných pracovníkov zo zahraničných vysokoškolských inštitúcií, ktoré sa uskutočnili
v rámci mobilitného programu Erasmus.
Prehľad predmetov zabezpečovaných v cudzom jazyku
Číslo
predmetu

91350
91110
91051
92071
91050
92133
91251
92155
92231
91261
92451
92027
91012

Vyučujúci

poznámka
(jazyk, katedra)

Názov

ECTS

Security System Designing
Management of Public Administration
Risk Theory
Crisis Management
Planning and Forecasting
Marketing
Fire safety in buildings
Crises Situations Solution – Nature
Fire Prevention
Dangerous Substances
Radiating, Chemical And Biological
Protection
Logistics in Civil Protection
Managerial Information Systems

5
5
6
6
5
5
6
5
5
4
4

doc. Loveček
doc. Štofko
Ing. Hollá
Ing. Ristvej.
doc. Klučka
doc. Klučka
Ing. Mózer
Ing. Polorecká
Ing. Polorecká
Ing. Vandlíčková
Ing. Vandlíčková

English (KBM)
English (KBM)
English (KKM)
English (KKM)
English (KKM)
English (KKM)
English (KPI)
English (KPI)
English (KPI)
English (KPI)
English (KPI)

5
4

doc.Sventeková
prof. Dvořák.

English (KTVI)
English (KTVI)
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92030
96053
92351
91370
91372
96053
92056
91110
92351
91370
91372

Informatics II
Антикризисное планирование
Управление системами
безопасности
Безопасность предприятия
Управление безопасностью
Risikomanagement in Unternehmen
Finanse i rachunkowość
Administracja publiczna
Zarządzanie systemów bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
Zarządzanie bezpieczeństwem

3
6
5

doc. Leitner
doc. Novák
doc. Hofreiter

English (KTVI)
Pусский (KKM)
Русский(KMБ)

5
5
6
5
5
5
5
5

doc. Hofreiter
doc. Hofreiter
Ing. Bugánová
doc. Štofko
doc. Štofko
doc. Hofreiter.
doc. Hofreiter
doc. Hofreiter

Pусский (KMБ)
Русский( KMБ)

Deutch (KKM)
Polski (KBM)
Polski (KBM)
Polski (KBM)
Polski (KBM)
Polski (KBM)

Kvalita výučby je na štandardnej úrovni podporovaná materiálovým a technickým vybavením
katedier a učební. Kancelárska technika a materiál umožňuje na všetkých katedrách
individuálnu prípravu učiteľov na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, ako aj riešenie
vedeckovýskumných úloh. Úroveň doplňovania a zdokonaľovania špecializovaných učební
a laboratórií je úmerná finančným možnostiam fakulty a katedier. Získavanie zdrojov
z grantových projektov na rozvoj materiálovej a technickej základne je podmienené práve
schopnosťou ponúknuť požadovanú úroveň výskumu garantovanú zodpovedajúcim
vybavením.
FŠI ŽU je od roku 2003 držiteľom Certifikátu kvality pre systém riadenia kvality podľa
normy STN ISO 9001, ktorý hodnotí všetky procesy fakulty s dôrazom na vzdelávanie
s každoročným overovaním výsledkov.
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3

Vedeckovýskumná činnosť

Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Fakulta rozvíja vedeckovýskumnú činnosť v odboroch výskumu a vývoja, ktoré sú v priamej
súvislosti s akreditovanými študijnými programami krízový manažment, záchranné služby,
bezpečnostný manažment a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry.
Vedeckovýskumná činnosť fakulty bola v roku 2013 zameraná na rozširovanie
a skvalitňovanie teoretickej základne výučby a tiež na úlohy aplikovaného výskumu
vychádzajúce z rastúcej spoločenskej potreby predchádzať krízovým javom v rôznych sférach
sociálneho, politického, prírodného a ekonomického prostredia na úseku zabezpečovania
vonkajšej bezpečnosti štátu, ochrany občanov, majetku a životného prostredia, ako aj
vnútornej bezpečnosti a poriadku v štáte a v prípade ich vzniku vytvoriť predpoklady
na efektívne riešenie. Je orientovaná na optimalizáciu bezpečnostného systému štátu, na
ochranu kritickej, resp. obrannej infraštruktúry štátu, na skvalitňovanie systému krízového,
resp. bezpečnostného manažmentu na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, miestnej
štátnej správy, samosprávy a v podnikateľských subjektoch.
Jednotlivé pracoviská sa podieľali na riešení teoretických otázok manažmentu rizík,
krízového manažmentu, na skvalitňovaní procesu ochrany osôb a majetku, na komplexnom
riešení problematiky požiarnej bezpečnosti, protipožiarnych technológií, ale aj na
optimalizáciu činnosti záchranných a bezpečnostných služieb, na riešení teoretických otázok
ochrany kritickej infraštruktúry.
Fakulta sa vo vedeckovýskumnej činnosti orientuje na zapojenie pracovísk a pracovníkov
fakulty do vedeckých projektov a výziev na národnej aj európskej úrovni. V súčasnej dobe
využíva fakulta vo svojej vedeckovýskumnej činnosti grantové schémy vypisované agentúrami
MŠVVŠ SR (VEGA, KEGA, AMŠVVŠ ŠF,...) alebo inými grantovými organizáciami (7.RP,
APVV, ..). Z dlhodobého hľadiska prevažuje orientácia na domáce grantové projekty. Fakulta
vypisuje aj granty na interné inštitucionálne projekty pre mladých vedeckých pracovníkov
a interných doktorandov. V porovnaní s ostatnými fakultami ŽU získava fakulta stále podstatne
nižší objem finančných prostriedkov z grantových úloh. V roku 2013 boli úspešnejšie hlavne
projekty 7.RP, APVV a VEGA.
Vedeckovýskumná činnosť jednotlivých pracovísk bola zameraná konkrétne na rozhodujúce
problémy teórie, ale aj praxe. Jednotlivé katedry riešili hlavne tieto problémy:
Katedra krízového manažmentu
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti a nástrojov na posudzovanie
bezpečnostného prostredia,
sociálno-ekonomické a etické otázky bezpečnosti,
bezpečnosť ľudských sídiel a ich ochranu pred negatívnymi dôsledkami krízových javov,
komplexné posudzovanie rizík v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom
prostredí,
vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich optimalizácia pre jednotlivé oblasti
ľudskej činnosti,
komplexné hodnotenie rizík a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho
i technologického charakteru,
riešenie teoretických základov krízového manažmentu, rozpracovanie terminológie
a podiel na legislatívnych procesoch,
zdokonaľovanie informačných systémov na úseku krízového riadenia,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

optimalizácia štruktúry, pôsobnosti a úloh bezpečnostného systému štátu a jeho prvkov,
návrhy zmien pôsobnosti a úloh orgánov krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov
štátnej správy a miestnej štátnej správy,
stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového
riadenia,
riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v prírodnom, hospodárskom
a spoločenskom prostredí,
riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na
efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
optimalizácia procesov havarijného plánovania, zabezpečovanie prevencie a riešenie
závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov,
projektovanie a technické zabezpečenie procesu ochrany osôb, majetku a objektov,
riešenie otázok dopravného zabezpečenia v krízových situáciách a optimalizácia
rozmiestnenia zdrojov a zásob,
posudzovanie funkčnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany v krízových
situáciách,
riadenie podnikateľských rizík v hospodárskych subjektoch,
metódy a nástroje krízového manažmentu v podniku,
hodnotenie významu a pripravenosti ľudského aspektu v krízovom riadení – osobnosť
krízového manažéra,
sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií,
etika krízových situácií,
komunikácia a vedenie ľudí v krízových situáciách,
riešenie ekonomických dôsledkov katastrof a návrh optimalizačných opatrení,
zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FŠI ŽU.

Katedra požiarneho inžinierstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•

environmentálne dopady zásahovej činnosti na životné prostredie,
taktika zásahovej činnosti hasičských a záchranných služieb,
manažment záchranných činností a rozvoj integrovaných záchranných systémov,
analýza kombinovaných rizík a rizík pri preprave nebezpečných látok,
modelovanie požiarov osobných motorových vozidiel,
aplikácia požiarnych simulačných programov v prostredí záchranných služieb,
analýza závažných priemyselných havárií,
metódy optimálneho výberu hasičskej techniky,
skvalitňovanie požiarnej bezpečnosť stavieb.

Katedra technických vied a informatiky
•
•
•
•
•
•
•

riešenie problematiky ochrany kritickej infraštruktúry,
logistická podpora riešenia krízových situácií,
bezpečnosť a ochrana zdravia v doprave počas krízových situácií,
stochastické metódy identifikácie dynamických štruktúr mechanických konštrukcií,
logistické a dopravné zabezpečenie evakuácie,
bezpečnosť prepravy nebezpečných vecí,
intermodálna preprava.
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Katedra bezpečnostného manažmentu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváranie a rozvíjanie všeobecnej teórie bezpečnostného manažmentu,
rozvoj teoretickej základne kriminalistiky a kriminológie,
kvantifikácia neurčitosti v kvantitatívnom prístupe k analýze sociálnych rizík,
hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb,
navrhovanie, realizácia a implementácia bezpečnostných systémov objektov,
projektovanie bezpečnostných systémov s využitím softwarovej podpory,
modelovanie a simulácia bezpečnostných systémov objektov s cieľom hodnotenia ich
účinnosti a efektívnosti z ekonomicko-technického hľadiska,
zdokonaľovanie systému prípravy vzdelávania v oblasti bezpečnostných služieb,
rozvoj problematiky systému riadenia informačnej bezpečnosti a jeho implementácia
do praxe.

Pracovisko výskumu krízového riadenia
Na FŠI ŽU úspešne pracuje od roku 2004 samostatné pracovisko výskumu krízového
riadenia. Úlohou pracoviska je pripravovať a získavať pre fakultu výskumné a vývojové
projekty z domácich a predovšetkým však zo zahraničných zdrojov, najmä z Európskej únie
a podieľať sa na ich riešení v spolupráci s katedrami fakulty, fakultami Žilinskej univerzity,
s domácimi i zahraničnými univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami.
Za najvýznamnejšie medzinárodné projekty v 2013 je možné považovať:
•

Projekt v rámci 7. RP: SALIANT – Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel
Technology. Cieľom tohto projektu je vyvinúť prístroj, ktorý bude analyzovať v reálnom
čase na úrovni „stop“ výbušniny, drogy a nebezpečný materiál. Kľúčovou inováciou je
pozitívny test na detekciu malých molekúl (nano a piko), ktorý je veľmi citlivý a ľahko sa
používa pri prvej pomoci (záchranári), pre intervenciu, rovnako ako pri odhaľovaní
trestnej činnosti a teroristických útokov.

•

Projekt v rámci 7. RP: COBACORE - The Community Based Comprehensive
Recovery. Cieľom projektu je pomôcť zhodnotiť spoluprácu zainteresovaných strán a jej
prípadné zlyhanie prostredníctvom nedostatočného sprostredkovania a využívania
informácií medzi partnermi, nezlučiteľných pracovných postupov a rozdielnych
rozhodovacích procesov. V oblasti zabezpečenia humanitárnej pomoci je táto spolupráca
nevyhnutná a zvyšuje účinnosť prijatých opatrení a samotné poskytovanie pomoci.
Odstránenie týchto problémov umožní znížiť dobu potrebnú na posúdenie potrieb
a skvalitní plánovací proces.

•

Projekt v rámci EC, DG for Home Affairs: PACITA - Methodology for physical
protection assessment of critical infrastructure elements agaist terrorist and other
types of attacks. Cieľom tohto projektu je vytvorenie katalógu opatrení fyzickej ochrany
a vytvorenie metodiky na testovanie odolnosti pasívnych bariér a metodiky na hodnotenie
systému fyzickej ochrany (penetračné testy).

Za najvýznamnejšie domáce projekty je možné považovať projekty v rámci APVV:
•

Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava. Cieľom projektu je vytvorenie
a rozvoj širokej základne teoretických poznatkov potrebných na prijatie optimálnych
rozhodnutí v procese tvorby strategických a koncepčných dokumentov na úseku ochrany
KI SR s dôrazom na KDI.
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•

Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov. Cieľ projektu spočíva
vo vytvorení logického a zrozumiteľného komplexného modelu posudzovania rizík
založeného na vývojových diagramoch a kvantitatívnych metódach v súlade s európskymi
štandardmi pre tzv. „Seveso podniky“ v SR, ktoré predstavujú najmä riziko vzniku
závažnej priemyselnej havárie v Slovenskej republike.

V rámci základnej dotácie z MŠVVŠ SR získala fakulta finančné prostriedky na bežné
výdavky v čiastke 10.898 €. Kapitálové výdavky neboli poskytnuté. Získané prostriedky boli
určené na financovanie projektov inštitucionálneho výskumu (8.000,- €), a to predovšetkým
pre mladých pracovníkov, ako aj na podporu výskumných činností a prípravu projektov
národného a európskeho významu súvisiacich s rozvojom profilácie a odborného zamerania
fakulty.
Na vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť získala fakulta v roku 2013 grantové finančné
prostriedky v objeme 273 925,- € (viď tabuľka).
Fakulta hodnotí výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti pravidelne:
• na rokovaní vedeckej rady fakulty,
• pri vyhodnocovaní dlhodobého zámeru fakulty na roky 2007 – 2013,
• v rámci spracovania výročnej správy o činnosti fakulty za jednotlivé kalendárne roky,
• v rámci rokovaní kolégia dekana,
• pri spracovaní podkladov do jednotlivých výročných správ ŽU.
Grantové finančné prostriedky získané na projektoch v rokoch 2007 až 2013 (€)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Zahraničné
projekty*
20.348
31.003
85.142
67.326
118.044
19.960
112.027

KEGA

VEGA

MVTS

APVV

ASFEU

Ostatné

Spolu

18.589
6.738
5.891
10.456
2.697
5.242

9.792
15.966
5.875
32.913
40.150
17.160
12.653

20.912
17.261
-

57.957
13.437
36.380
6.074
114.279
120.056
144.003

-

4.800
-

12.598
84.405
127.397
112.204
282.929
164.673
273.925

* sú započítané vedeckovýskumné a vzdelávacie zahraničné projekty

Konkrétne dosiahnuté výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti pracovísk fakulty sú uvedené
nasledujúcej tabuľke.
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh riešených v roku 2013, grantová podpora
a výsledky riešenia
Číslo projektu

Grantová
agentúra
7 RP

242377

Názov projektu
SALIANT Selectiveantibodieslimitedim
munoassaynoveltechnology

Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období
V laboratórnych podmienkach sa overili
vopred pripravené vzorky so známymi
hodnotami výbušnín, čím sa nakalibroval
celý systém. Boli vykonané vlastné
experimenty v priestoroch strelnice
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Kamenná Poruba a vo vojenskom
výcvikovom priestore Lešť. Všetky tieto
experimenty boli vyhodnotené a výsledky
zaslané partnerom.
261814

7.RP

SEREN 2 - SEcurity REsearch
Ncp network - phase 2

Tvorba databázy a informačného systému
SEREN 2. Projektové stretnutia a stretnutia
s cieľovými skupinami.

313308

7.RP

COBACORE - The
Community Based
Comprehensive Recovery

Prvý rok riešenia projektu bol zameraný na
analýzu prostredia, cieľových skupín a na
návrh informačného systému. Príprava
dotazníkového zisťovania, jeho realizácia a
vyhodnotenie. Súčasťou riešenia boli aj
projektové
stretnutia
a
stretnutia
s cieľovými skupinami.
Vytvorenie katalógu opatrení fyzickej
ochrany a vytvorenie metodiky na
testovanie odolnosti pasívnych bariér a
metodiky na hodnotenie systému fyzickej
ochrany (penetračné testy).
Dofinancovanie projektu eSEC.

HOME/2010/CIP
S/AG/044

EC, DG
forHomeA
ffairs.

502092-LLP-1-

EACEA

0043-10

APVV

2009-1-SKERASMUS-EMHE

Vysokoškolská
učebnica
Prevencia
priemyselných
havárií.
závažných
Štatistický prieskum SEVESO podnikov.
Laboratórny pokus s čpavkovou vodou.
Model posudzovania rizík priemyselných
procesov. Tvorba softvérového prostriedku
na
vytváranie
scenárov
závažných
priemyselných havárií

APVV

Ochrana kritickej
infraštruktúry v sektore
doprava

Posudzovanie bezpečnostného prostredia vo
vzťahu
ku
kritickej
infraštruktúre,
posudzovanie rizík jednotlivých prvkov KI,
testovanie výkonnosti vybraných prvkov KI
a hodnotenie ekonomických aspektov KI.

APVV

Model hodnotenia
ekonomickej efektívnosti
protipožiarnych opatrení

VEGA

Riziká technologických
procesov a vplyv ľudského
činiteľa na procesy ich vzniku
a spôsobu riešenia

VEGA

Model identifikačného
biometrického algoritmu
detekcie tvárí a jeho prenos v
reálnom čase akceptujúci
právnu ochranu osobnosti.

Na základe analýzy stanovenie kritérií
kategorizácie
jednotlivých
požiarnobezpečnostných a ekonomických nástrojov
modelu
a na
základe
vytvoreného
hodnotenie
ekonomickej
efektívnosti
protipožiarnych opatrení
Vytvorenie systematického postupu na
posudzovanie
a
riadenie
rizík
v priemyselných procesoch s identifikáciou
postavenia ľudského činiteľa v jej jednotl.
fázach. Sumarizácia metód a techník na
posudzovanie rizík – tvorba modelu.
Vytvorenie modelu sústavy identifikačného
biometrického
nanotechno-logického
algoritmu
detekcie
tvárí
počas
kontinuálneho audiovizuálneho procesu
s interaktívnou
komunikáciou
s megadatabázami
poznatkových
a záujmových osôb spracúvanými štátnymi
bezpečnostnými orgánmi na národnej
úrovni
a nadnárodnej/európskej
zabezpečujúci ich identifikáciu a verifikáciu
v reálnom čase.

0471-10

0727-12

1/1082/11

1/0945/11

PACITA – Methodology for
physical protection assessment
of
critical
infrastructure
elements agaist terrorist and
other types of attacks
eSEC – Competency Based ePortal of Security And Safety
Engineering
Komplexný model
posudzovania rizík
priemyselných procesov
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VEGA

Podpora bezpečnosti osôb
a majetku na miestnej úrovni

VEGA

Model sústavy optimalizácie
integrovaného bezpečnostného
systému ochrany typových
objektov realizovaný za
pomoci expertného systému

KEGA

Integrácia manažmentu kvality
a manažmentu rizík

ASFEU

Flexibilné a atraktívne
štúdium na Žilinskej
univerzite pre potreby trhu
práce a vedomostnej
spoločnosti

ASFEU

Centrum Excelentnosti pre
systémy a služby inteligentnej
dopravy

ASFEU

Centrum Excelentnosti pre
systémy a služby inteligentnej
dopravy II.

ASFEU

Systematizácia transferu
pokrokových technológií a
poznatkov medzi
priemyselnou sférou a
univerzitným prostredím
Rozvoj kultúry kvality na
Žilinskej univerzite na báze
európskych štandardov
vysokoškolského vzdelávania

1/0743/11

1/0981/11

077ŽU-4/2011

OPV2009/1.2/01SORO
26110230005

OPVaV 2008/2.1/01 SORO
26220120028
OPVaV 2008/2.1/02 SORO
26220120050
OPV2009/1.2/01SORO
26110230004
OPV2010/1.2/02SORO
26110230060

V aktivite 2.1. návrh obsahu a predmetovej
štruktúry nového učebného programu
1. stupňa Riadenie rizika, spracovanie a tlač
publikácií – sumarizácia podkladov do
akreditačného spisu. V aktivite 2.2. sa
tvorili publikácie, preklady a tlačili sa
publikácie k výučbe: Risk assessment of
industrial processes, Logistics and Transport
in Crisis Situations, RKS atď.
Budovanie laboratória KDZ.

ASFEU

Rozvoj ľudských zdrojov
s podporou integrovaného
informačného systému na
hodnotenie
vedeckovýskumných
výsledkov

ASFEU

Kvalitné vzdelávanie
s podporou inovatívnych
foriem, kvalitného výskumu
a medzinárodnej spolupráce –
úspešný absolvent pre potreby
praxe

Dobudovanie excelentného pracoviska
systémov a služieb inteligentnej dopravy
ako predpoklad rozvoja infraštruktúry
spoločností
využitím
znalostných
technológií
Realizované stáží a exkurzií v zahraničí
v rámci aktivity 3.1 daného projektu.
Podpora časopisu „Krízový manažment“
jeho tlač a elektronická verzia v rámci
aktivity 1.2 daného projektu.
Analýza
súčasného
stavu
v oblasti
formálnych zásad a postupov, ktoré
vymedzujú rámec, v ktorom ŽU rozvíja
a monitoruje účinnosť svojho súčasného
systému
zabezpečovania
kvality
vzdelávania.
Návrh systému hodnotenia výsledkov
jednotlivých súčastí ŽU vo vede a výskume.
Návrh a overenie opatrení na odstránenie
informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej
školy k verejnosti týkajúcej sa vnútorného
hodnotenia súčastí ŽU z hľadiska výsledkov
vo výskume.
Rozvoj
kvality
Žilinskej
univerzity
inováciou procesov vzdelávania a výskumu
v súlade s potrebami vedomostnej
spoločnosti a globálneho trhu práce. 2.1
Inovácia študijných programov 1. a 2.
stupňa v súlade s potrebami praxe.

ASFEU

Inovácia a internacionalizácia
vzdelávania - nástroje
zvýšenia kvality Žilinskej

Koncepcia tvorby atraktívnych študijných
materiálov na báze IKT. Príprava nových
študijných
materiálov
a
pilotná

ASFEU

024/2011/1.2/OP
V SORO
26110230060

ITMS
26110230090

ITMS
26110230079

Vydanie vedeckej
monografie z oblasti
bezpečnosti osôb a majetku na miestnej
úrovni.
Vytvorenie
modelu
optimalizácie
identifikačných
hodnôt
parametrov
integrovaného bezpečnostného systému na
základe nezávisle premenných vstupných
údajoch
charakterizujúcich
akýkoľvek
typový objekt.
Spracovaná
vysokoškolská
učebnica
„Manažérstvo kvality a rizika. Integrácia,
princípy, metódy“, jej upravená verzia
v anglickom
jazyku
a
e-learning
v slovenskom a anglickom jazyku.
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univerzity v európskom
vzdelávacom priestore

IGP
IGP
IGP

Osobitosti posudzovania rizík
prvkov kritickej infraštruktúry
v sektore doprava

IGP

Realizácia humanitárnej
pomoci Slovenskou
republikou
Modelovanie vzniku a
priebehu nelineárnych foriem
šírenia požiaru a ich vplyv na
bezpečnosť

-

-

IGP
IGP

Experimentálne skúmanie
účinnosti retardačných úprav
materiálu

IGP

Riziká pri skladovaní pevných
palív

IGP

Programová podpora
vypracovania bezpečnostného
projektu na ochranu objektov

IGP

Bezpečnostná analýza, ako
podpora pri tvorbe podávania
žiadostí samospráv o dotácie
zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality
Ekonomická efektívnosť
investícií do ochrany osôb a
majetku miestnych samospráv

-

-

-

-

IGP
-

IGP
-

Identifikácia problémov
krízovej komunikácie
v jednotlivých fázach riešenia
krízy
Integrácia krízového
plánovania malých obcí

Metódy pre výber a
hodnotenie prvkov kritickej
infraštruktúry v sektore
doprava

implementácia novej koncepcie ich tvorby.
Tvorba a inovácia študijných programov
s dôrazom na potreby trhu práce
a vedomostnej
spoločnosti.
Podpora
medzinárodnej
mobility
učiteľov
a študentov. Spolupráca so zahraničnými
VŠ a príprava spoločných študijných
programov.
Návrh modelu krízového komunikačného
plánu a formulácia princípov plánovania
krízovej komunikácie v rámci prípravy
a spracovania krízového plánu.
Návrh koordinácie procesov integrácie
krízového
plánovania
malých
obcí
s dôrazom na zriadenie spoločného úradu
jednotlivých obcí.
Identifikovať špecifiká posudzovania rizík
ohrozujúcich
bezpečnosť
a prevádzkyschopnosť prvkov kritickej
infraštruktúry v sektore a úprava
existujúceho modelu.
Vytvorenie
komplexného
modelu
poskytovania humanitárnej pomoci SR.
Vedecký projekt sa zaoberal modelovaním
vzniku a priebehu nelineárnych foriem
šírenia požiaru. Primárne boli hodnotené
faktory ovplyvňujúce vznik a priebeh
fenoménov požiaru ako napr. flashover.
Vedecký
projekt
sa
zaoberal
experimentálnym skúmaním a modelovým
testovaním vzoriek s retardačnou úpravou
materiálu.
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie
reálne využiteľného katalógu skladovania
pevného
paliva,
rozdeleného
podľa
rizikovosti
s
návrhmi
požiarnych
bezpečnostných opatrení pre skladovanie.
Vytvorenie štúdie softwarovej podpory
vypracovania bezpečnostných projektov a
knižnice symbolov prvkov bezpečnostných
systémov.
Vytvorenie metodiky na analýzu kriminality
obce pre potreby preventívnych programov
financovaných zo štátneho rozpočtu

Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti
investícií do ochrany osôb a majetku
miestnych samospráv - realizovaných a
plánovaných na základe získaných a
možných zdrojov informácií o ich veľkosti a
prínosoch.
Identifikovanie metód, ktoré sa používajú na
riešenie
problematiky
kritickej
infraštruktúry. Selekcia metód vhodných pre
dopravnú infraštruktúru. Určenie metód pre
jednotlivé kroky posudzovania dopravnej
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IGP

-

Zhodnotenie aplikovateľnosti
metódy CSM (Common
Safety Method) pri
posudzovaní rizík
v podmienkach železničnej
dopravy

infraštruktúry. Návrh procesu posudzovania
dopravnej
infraštruktúry
a stanovenie
predbežných kritérií.
Analýza
súčasného
stavu
v oblasti
plánovania
a
realizácie
procesu
posudzovania
rizík
v podmienkach
železničnej
dopravy
SR.
Analýza
a zhodnotenie možností využitia CSM
metódy a jej prínos pre zvýšenie
bezpečnosti železničnej dopravy. Návrh
a verifikácia použiteľnosti CSM metódy,
príp. vhodná modifikácia pre konkrétny
proces, príp. funkčné zaradenie.

V roku 2013 podali pracoviská fakulty 22 návrhov projektov v štruktúre podľa nižšie
uvedenej tabuľky (v roku 2012 – 17 projektov).
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh podaných v roku 2013
Číslo projektu, resp.
číslo výzvy

2013-2-17447

Grantová
agentúra
COST - Trans
Domain Proposal
ESSEM ICT TUD
ISCH
7.RP- ERA

SEP-210105843

EC, DG
forHomeAffairs.
4000005063

Názov projektu

Cieľ projektu

Communication
and
Information
Systems
Technology in European
Emergency Preparedness
& Management
ERAdiate - Enhancing
Research and innovAtion
dimension
of
the
University of Zilina in
intelligent
transport
systems
Požiadavky na ochranu
kritickej
infraštruktúry
pred
účinkami
nebezpečných
vecí
prepravovaných po cestách

Vytváranie
virtuálnej
siete
akademických
pracovísk
zaoberajúcich
sa
riešením
informačných
systémov
pre
krízové riadenie.
Cieľom ERAdiate projektu je
posilnenie
a prezentovanie
vedeckovýskumnej
činnosti
Žilinskej
univerzity
v Žiline
Inteligentných
v oblasti
dopravných systémov.
Minimalizácia rizík poškodenia
prvkov kritickej infraštruktúry v
súvislosti
s
prepravou
nebezpečných chemických látok
po cestných komunikáciách a
zvýšenie ochrany obyvateľstva,
životného prostredia a majetku.
Poskytnúť rámec prevádzkovej
analýzy,
ktorý
bude
minimalizovať dopad pohrôm
spôsobených
počasím
na
pozemské systémy infraštruktúry
EU na základe analýzy siete
kritickej infraštruktúry.
Skúmanie problematiky
Spoločenskej zodpovednosti
firiem (CSR) v krajinách V4

608166

7.RP

RAIN - Risk Analysis of
Infrastructure Networks in
to
extreme
response
weather

-

Visegrad Fund

-

Visegrad Fund

Corporate
social
responsibility
in
the
context
of
financial
business management in
V4 countries
European Qualification
Framework EQF in the

Skúmanie
aktuálneho
implementácie

stavu
ENQF
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Visegrad countries
-

TEMPUS

SK-CZ-2013NEWPROJECT-2136

APVV

-

APVV

0261-12

APVV

Požiarna
bezpečnosť
materiálov
a konštrukčných
celkov
aplikovaných v osobných
motorových vozidlách

-

ASFEU

FaME/2013/MSPRISK

-

Obnova výskumnej a
vývojovej infraštruktúry
Požiarno-chemického
laboratória (PCHL) so
zameraním na požiarnu
a proti
výbuchovú
bezpečnosť v doprave
Podnikateľské riziká
malých a stredných firiem
v turbulentnom
ekonomickom prostredí

VEGA
1/0492/14
VEGA

1/0163/14

Enhancing
Higher
Education
Teaching
Practices - creating a
system of self-evaluation
and self-improvement
Business risks of small and
medium-sized enterprises
in the turbulent economic
environment
Ochrana
kritickej
infraštruktúry s podporou
informačnokomunikačných
technológií

Hodnotenie
miery
ohrozenia
mestských
aglomerácií
vplyvom
účinkov
podlimitných
zdrojov rizík
Modelovanie personálnych
kompetencií
s využitím
expertných
systémov
a matematických nástrojov
rozhodovania
v súkromných
bezpečnostných službách

-

VEGA

Koncept pružnosti a jeho
aplikácia
v systéme
krízového manažmentu

1/0209/14

VEGA

Model systému včasného

(European/National Qualification
Framework) v krajinách V4
Zlepšenie kompetencii učiteľov v
Higher Education Institutions of
Uzbekistan.
Vytvorenie teoretického modelu
na hodnotenie finančnej
výkonnosti malých a stredných
podnikov
Návrh centrálneho informačného
systému
ochrany
kritickej
infraštruktúry
umožňujúceho
sofistikovanými
nástrojmi
zvyšovať úroveň ochrany života a
zdravia osôb, majetku a životného
prostredia, a tak zmierniť následky
narušenia sektorov a prvkov KI
s podporou
informačnokomunikačných technológií.
Projekt
sa
bude
zaoberať
testovaním
a
posudzovaním
vplyvu požiarov a výbuchov na
materiály a konštrukčné celky
používaných
v
osobných
motorových vozidlách.
Hlavným cieľom aktivity je
modernizácia súčasného Požiarnochemického laboratória.

Skúmanie súčasných významných
zmien v oblasti podnikateľských
malých
rizík
v segmente
a stredných
podnikov
(MSP)
v Žilinskom,
Trenčianskom
a Zlínskom kraji.
Návrh modelu pre hodnotenie
miery ohrozenia príp. miery
bezpečnosti nezaradených zdrojov
rizík
Vytvorenie nástroja
umožňujúceho modelovanie
personálnych kompetencií
uchádzačov o poskytovanie
služieb súkromnej bezpečnosti
v závislosti od požiadaviek
bezpečnostného prostredia
a chráneného záujmu
Vypracovať kvantitatívny model,
ktorý by umožňoval aplikáciu
v systéme krízového manažmentu
s cieľov zvýšenia pripravenosti na
mimoriadne udalosti.
Výstupom projektu bude
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varovania s podporou
kontrolingu ako prevencia
podnikových kríz
VEGA
1/0787/14

VEGA
1/0175/14

VEGA
1/0155/14
033ŽU-4/2014

KEGA

046ŽU-4/2014

KEGA

017ŽU-4/2014

KEGA

Výskum
kvality
bezpečnostného
manažmentu v miestnej
samospráve
ako
predpoklad
efektívneho
vynakladania finančných
prostriedkov
Identifikácia
činiteľov
a indikátorov
zmien
bezpečnostnej situácie v
bezpečnostnom prostredí
pre potreby projektovania
preventívnych
stratégií
a ich financovanie
Zisťovanie
prielomovej
odolnosti mechanických
zábranných prostriedkov
predmetovej ochrany
Aplikácia alternatívnych
foriem praktickej výučby s
využitím
počítačového
modelovania pre predmety
krízového, bezpečnostného
manažmentu a sektor
zdravotníctva
Perspektívy
ekonomiky
verejného
sektora
v
súčasných
krízových
podmienkach
globalizovaného sveta
Inovácia obsahu predmetu
Projektové riadenie s
ohľadom na aktuálne
a
poznatky
z praxe
vedeckovýskumnej
činnosti

vytvorený softvérový nástroj na
podporu aplikácie modelu systému
včasného varovania vo výrobných
podnikoch na Slovensku.
Výskum spôsobu financovania
programu bezpečnosť v miestnych
samosprávach, ktoré sú určené na
ochranu
osôb
a majetku.
Odporúčania a návrhy riešení pre
miestnu samosprávu.
Vypracovanie
univerzálneho
modelu
identifikovania
a hodnotenia indikátorov zmien
bezpečnostnej
situácie
vo
vnútornom
bezpečnostnom
prostredí.
Stanovenie inovovaného postupu
výpočtu prielomovej odolnosti
úschovných
objektov
a ich
praktické
experimentálne
overenie.
Integrácia
novovytvorenej
metodiky
do
stávajúceho
vyučovacieho procesu.

Komplexne
spracovať
a aktualizovať
poznatky
Ekonomiky
z problematiky
verejného sektora v súlade
s požiadavkami praxe.
Cieľom projektu je inovácia
obsahu študijného
plánu
predmetu
Projektové
riadenie s dôrazom na manažment
rizika projektov.

Využívanie poznatkov z praxe
Pri rozvíjaní vedeckovýskumnej činnosti napomáha fakulte spolupráca s inštitúciami verejnej
správy, ako aj s právnickými a fyzickými osobami podnikajúcimi v odboroch blízkych
vedným odborom a študijným programom. Spolupráca je orientovaná na riešenie
vedeckovýskumných úloh, rezortných úloh a na spracovanie projektov pre konkrétne
subjekty.
Jednotlivé pracoviská fakulty rozvíjajú v rámci vedeckovýskumnej, ale aj aplikačnej
podnikateľskej činnosti spoluprácu s ostatnými fakultami a ústavmi ŽU, univerzitami
a vysokými školami v SR a zahraničí.
Medzi najvýznamnejšie inštitúcie na Slovensku, s ktorými fakulta udržuje stály kontakt,
patria: Úrad vlády SR, Kancelária bezpečnostnej rady SR, Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo obrany SR,
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Ministerstvo vnútra SR, Národný bezpečnostný úrad SR, Rada vlády SR pre prevenciu
kriminality, Úrad súkromných bezpečnostných služieb MV SR, Prezídium hasičského
a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR Bratislava, Slovenská komora súkromnej
bezpečnosti, Požiarno-technický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR, Generálne
riaditeľstvo ŽSR - odbor obrany a ochrany, Obvodný úrad v sídle kraja Žilina - odbor
krízového riadenia a civilnej ochrany, Národný inšpektorát práce v Košiciach, Inšpektorát
práce v Žiline, Krajské riaditeľstvo HaZZ Žilina, Stredná škola požiarnej ochrany MV SR,
ako aj podnikajúce právnické osoby: Detektívna informačná služba, s. r. o. Bratislava,
QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš, Jablotron, s. r. o. Žilina, FIRES Batizovce, Združenie
ochrany majetku a osôb Bratislava, Infodom-vydavateľstvo Bratislava, Signal Centrum, s. r o.
Brezno, SherlockSecuritySystems, ANTES, a. s., Trenčín, APIS, s. r. o., Banská Bystrica,
VHV – OPUS, a. s., Zbraslav, DGSA Consulting Žilina, ZSSK Cargo Bratislava, GOSSIS,
s. r. o. Nitra, LYNX Bratislava, REO-AMOS Slovakia, s. r. o. Bratislava, EuroFire SK, s. r. o,
Záriečie a rad ďalších.
Vedeckovýskumné a odborné podujatia
V roku 2013 fakulta organizovala a garantovala tieto vedecko-odborné podujatia:
•
•
•
•
•

18. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“, Žilina, Slovenská republika,
10. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
MLADÁ VEDA 2013 - Veda a krízové situácie, Ostrava, Česká republika,
2. medzinárodná vedeckej konferencie Advances in Fire & Safety Engineering, Žilina,
Slovenská republika,
Odborný seminár “Požiarna bezpečnosť stavieb”, Žilina, Slovenská republika,
Deň pracovných príležitostí, Žilina, Slovenská republika.

V roku 2013 fakulta spoluorganizovala tieto vedecko-odborné podujatia:
•
•
•

10. medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov TRANSCOM 2013,
Konferencia „Bezpečnostní a krízový management na regionální úrovni“, Fakulta
logistiky a krízového řízení, UTB Zlín, Česká republika,
Medzinárodná vedecká konferencia „Information Technologies, Economics and law: state
and development“, Červnivtsi, Ukrajina.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú pracovníci fakulty na vedeckých
konferenciách organizovaných fakultou a na vedeckých akciách iných subjektov v SR
i zahraničí, ako aj publikovaním vo vedeckých a odborných časopisoch a vydávaním
knižných publikácií.
Študentská vedecká odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na fakulte dlhoročnú tradíciu. Postupne sa
ju darí prepájať s ročníkovými projektmi, bakalárskymi prácami a diplomovými projektmi.
Najväčšie možnosti v ďalšom systematickom rozvoji ŠVOČ majú katedry a fakultná rada
ŠVOČ. Väčšina úsilia rady ŠVOČ smerovala na organizáciu fakultného kola súťaže
a vytvorenie sekcií jednotlivých katedier.
V roku 2013 sa na fakultnom kole zúčastnilo 54 študentov so 48 súťažnými prácami. Na
súťaži sa zúčastnil 1 študent z FBI VŠB – TU Ostrava, 2 študenti s 2 prácami z Drevárskej
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fakulty TU vo Zvolene a 6 študenti s 3 prácami, ktorí boli na FŠI ŽU v rámci programu
Erasmus. Literárny fond ocenil 3 práce.
Prehľad súťažných prác a študentov na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2013
Počet súťažných
prác ŠVOČ

Počet študentov
v ŠVOČ

Počet študentov
z iných VŠ v SR

Krízový manažment
Ochrana osôb, majetku
a informácií

12

14

0

Počet
zahraničných
študentov
0

7

8

0

1

Záchranné služby

16

16

2

0

13

16

0

6

48

54

2

7

Súťažná sekcia

Doprava v krízových
situáciách
Celkom

Odborné poroty konštatovali, že bola vyššia úroveň súťažných prác po stránke obsahovej
a formálnej úpravy. Ďalej konštatovali zvýšenie aktuálnosti, samostatnosti a originality
predložených prác. Študenti v sekcii doprava v krízových situáciách prijali výzvu a mali
prezentácie svojich prác pripravené v anglickom jazyku. Odborné poroty odporučili
študentom v prácach položiť hlavný dôraz na aplikáciu do praxe, vrátane vlastného prínosu
a rozpracovania.
Účasť študentov fakulty na súťažiach ŠVOČ na iných vysokých školách:
• študent Milan Dermek získal diplom za 3. miesto a certifikát o účasti na ŠVK MTF STU
Bratislava so sídlom v Trnave,
• štyria študenti Pavol Goľák, Katarína Obuchová, Diana Sušková, Martin Zajak sa
zúčastnili ŠVOČ na FBI, VŠB-TU Ostrava, kde získali diplom a vecné ceny,
• traja študenti Miloš Mačas, Milan Dermek a Andrej Marienka sa zúčastnili 54. ročníka
medzinárodnej konferencie ŠVOČ na DF TU vo Zvolene. Andrej Marienka získal
3. miesto, Miloš Mačas a Milan Dermek získali list účastníka ŠVOČ.
Publikačná činnosť
V publikačnej činnosti sa nedarí orientovať na publikácie s vyšším ohodnotením, pričom
prevažuje publikovanie v zborníkoch domácich a najmä zahraničných konferencií. V roku
2013 bolo celkom zaevidovaných 222 publikácií, čo je menej ako v roku 2012 a 2011.
Najvýraznejší pokles bol v kategóriách:
•
•
•
•

vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch,
vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch,
odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných
nekonferenčných).

aj
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Prehľad publikačnej činnosti FŠI ŽU za rok 2013 (podľa roku vykazovania)
Typ publikácie

2011

2012

2013

Zmena

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

1

1

-

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

0

1

0

▼

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

-

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

-

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách

2

0

2

▲

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

1

▲

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

0

0

-

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

5

6

6

-

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách

0

0

0

-

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

-

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

-

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

-

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

28

25

20

▼

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

16

10

12

▲

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Sience alebo SCOPUS

-

-

1

-

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných
v databázach Web of Sience alebo SCOPUS

-

-

3

-

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch

14

3

1

▼▼

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

0

0

0

-

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch

0

0

0

-

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch

0

0

0

-

AEG Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných
karentovaných časopisoch

0

1

0

▼

AEH Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v domácich
karentovaných časopisoch

0

0

0

-

AFA Publikované pozvané referáty na zahr. vedeckých konferenciách

0

0

0

-

AFB Publikované pozvané referáty na dom. vedeckých konferenciách

1

0

0

-

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

72

69

66

▼

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

117

87

86

▼

AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií

0

0

0

-

AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií

0

0

0

-

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

0

1

1

-

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

1

0

0
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AFI Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

-

AFJ Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

-

AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií

0

1

0

▼

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií

0

9

0

▼

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

0

0

1

▲

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy

1

0

0

-

AHG Vedecké práce zverejnené na internete - zahraničné

0

0

0

-

AHI Vedecké práce zverejnené na internete - domáce

0

0

0

-

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

0

0

-

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

1

1

2

▲

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných
vydavateľstvách

0

0

0

-

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

-

BCB Učebnice pre základné a stredné školy

0

0

0

-

BCI Skriptá a učebné texty

2

1

3

▲

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

0

0

0

-

BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách

0

0

0

-

BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách

0

0

0

-

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

-

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

-

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

1

3

1

▼

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

25

16

4

▼

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

0

0

0

-

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

1

13

0

▼

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

1

3

1

▼

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

0

4

3

▼

BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí
(konferencie...)

0

0

0

-

BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí
(konferencie...)

0

0

0

-

BGG Štandardy, normy, odporúčania

0

0

0

-

BGH Legislatívne dokumenty

0

0

0

-

BHG Odborné práce zverejnené na internete

0

0

0

-

EAI Prehľadové práce - knižné

0

0

0

-

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

0

4

7

▲

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

0

0

0

-

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií

0

0

0

-

290

258

222

▼

Celkom
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Fakulta vydáva od roku 2002 vedecko-odborný časopis „Krízový manažment“, ktorý
vychádza 2-krát ročne (ISSN 1336-0019) a od roku 2006 internetový elektronický časopis
„The European Journal of Security and Safety“ (ISSN 1338-6131) a časopis „Security
revue“(ISSN 1336-9717).

4

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej a tiež vedeckovýskumnej
činnosti fakulty. V roku 2013 bola zameraná na oboznámenie sa a prípravu fakulty na nové
programy Horizont 2020 a Erasmus +, ďalej na problematiku krízového riadenia, ochrany
pred požiarmi, ochrany osôb a majetku, krízového dopravného zabezpečenia, ochrany
kritickej infraštruktúry ako aj ďalších oblastí záujmu fakulty. Na rozvoj zahraničnej
spolupráce boli stanovené aktivity hlavne v programoch agentúry EACEA, konkrétne
programy LLP/ Erasmus (Lifelong learning programme). K 31. 12. 2013 mala fakulta, resp.
univerzita v zastúpení fakulty podpísaných celkovo 42 (pre nový program Erasmus +:
18 nových) bilaterálnych zmlúv v rámci programu LLP/Erasmus (rok 2008 - 33), (rok 2009 35, rok 2010 – 31, rok 2011 – 37, rok 2012 – 42) a ďalších 20 dohôd o vzájomnej spolupráci
v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej (rok 2009 – 18, rok 2010 – 17, rok 2011
– 19, rok 2012 – 20). Prehľad uzatvorených písomných bilaterálnych zmlúv o spolupráci
s vysokými školami a inštitúciami zo zahraničia a prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta
uzatvorené Erasmus bilaterálne zmluvy je uvedený v nasledovných tabuľkách.
Okrem bilaterálnych dohôd a zmlúv je fakulta kolektívnym členom medzinárodnej
spoločnosti Forum for Public Safety Communication Europe – PSC a prostredníctvom PSC,
ako aj v TIEMS The International Emergency Management Society. Členstvo katedry
bezpečnostného manažmentu v EAS – European Asociation for Security. Individuálne
členstvá sú registrované v IAEM (International Association of Emergency managers)
a ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and Management) a SSP (The Society
for Science and the Public).
Medzinárodná spolupráca na základe bilaterálnych zmlúv a spolupráce
V roku 2013 bolo úsilie zamerané na oboznámenie sa a prípravu na nové programy Horizont
2020 a najmä Erasmus +.
Zahraničnú spoluprácu tiež rozvíja pracovisko výskumu krízového riadenia pri spracovaní
návrhov zahraničných projektov. Pri tejto spolupráci oslovuje potenciálnych partnerov alebo
reaguje na ich výzvy v jednotlivých oblastiach. Medzi partnermi sú vysoké školy, vedecké
inštitúcie a iné subjekty prevažne z krajín EÚ.
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Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené bilaterálne zmluvy
Názov vysokej školy/univerzity
Higher Hanseatic School of Management in Slupsk
Military university of technology
Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach
Slezská univerzita Opava
University of Niš
Policejní akadémie ČR
Wyzsza szkola administracji w Bielsku-Bialej
Akademia Swietokrzyska im Jana Kochanowskiego
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
The School of banking and management in Cracow
Faculy of security studies, University of Belgrade
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Centrum excelencie pre územné analýzy a environmentálne riziká univerzity
Tarbiat Moallm v Teheráne (Irán CESAEH)
Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava
Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu Univerziteta Union
u Beogradu
Saint-Petersburg University of State Fire Services of EMERCOM
Polytechnický inštitút Charkov
Vilnius Gediminas Technical University
Mark2 Corporation Czech a.s
Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Mesto/štát
Slupsk/Poľsko
Warszawa/Poľsko
České Budejovice/ČR
Opava/ČR
Niš/ Srbsko
Praha/ČR
Bielsko Biala/Poľsko
Kielce/Poľsko
Zlín/ČR
Krakow/Poľsko
Belehrad/Srbsko
Brno/ČR
Teherán/Irán
Praha/ČR
Ostrava/ČR
Belehrad/Srbsko
Petrohrad/Rusko
Charkov/Ukrajina,
Vilnius/Litva
Praha/ČR
Praha/ČR

Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené Erasmus bilaterálne zmluvy
Názov vysokej školy/univerzity
Miedzynarodowa wyzsza szkola logistyki i
transportu we Wroclawiu
Akademia obrony narodowej
Uniwersytet Gdanski
Wyższa szkoła zarządzania i bankowości w
Krakowie
Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im.
prezydenta Stanislawa Wojciechows
Visshe transportno uchilishte Todor
Kableshkov
Univerza v Mariboru
Instituto politecnico de Beja
Instituto politécnico de Castelo Branco
L’universita’ di Messina
Universita' politecnica delle Marche
Polis akademisi

Názov fakulty/ústavu
Miedzynarodowa wyzsza
szkola logistyki i transportu we
Wroclawiu
Akademia obrony narodowej
Uniwersytet Gdanski
Wyższa szkoła zarządzania i
bankowości w Krakowie
Panstwowa wyzsza szkola
zawodowa im. prezydenta
Stanislawa Wojciechows
Visshe transportno uchilishte
Todor Kableshkov
Faculty of criminal justice and
security
School of technology and
management
Escola superior agrária
Dipartimento di scienze della
terra
Faculty of sciences
Polis akademisi

Mesto/štát
Wroclaw/Poľsko
Varšava/Poľsko
Gdansk/Poľsko
Krakov/Poľsko
Kalisz/Poľsko
Sofia/Bulharsko
Ljublana/Slovinsko
Beja/Portugalsko
Castelo
Branco/Portugalsko
Messina/Taliansko
Ancona/Taliansko
Ankara/Turecko
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Ecole nationale superieure des techniques
industrielles et des mines d'Ales
FHS Kufstein Tirol university of applied
sciences
Technische universität Dresden
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Vysoká škola báňska - Tu Ostrava
Univerzita obrany Brno
Policejní akademie ČR v Praze
Technická univerzita v Liberci
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
České vysoké učení technické v Praze
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Budapesti gazdasagi foiskola
Hochschule Darmstadt university of
applied sciences
Univerzita Pardubice
Instituto politécnico de Leiria
Eesti infotehnoloogia kolledz
Christelijke hogeschool Windesheim
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Ladowych
Wyzsza Szkola Administracji i Biznesu
Pedagogical University Of Cracow
Main School Of Fire Service In Warsaw
Kielce School Of Economics Tourism And
Social Sciences
Universidad de Cantabria
Universidad De Oviedo, Oviedo, Spain
Katholieke Hogeschool Kempen
Vilnius Gediminas Technical University
University of Applied Sciences Velika
Gorica
Wyzsza Szkola Policji w Szczytnie

Ecole nationale superieure des
techniques industrielles et des
mines d'Ales
FHS Kufstein Tirol university
of applied sciences
Technische universität
Dresden
Pirkanmaan
ammattikorkeakoulu
Fakulta bezp. inženýrství
Fakulta ekonomiky
a managementu, Fakulta
vojenských technológií
Policejni akademie ČR v Praze
Fakulta mechatroniky,
informatiky
a interdisciplinárnych štúdií
Matematický ústav v Opavě
Faculty of logistics and crisis
management, Faculty of
management and economics
Fakulta dopravní, Fakulta
biomedicínskeho inženýrství
Zdravotne sociální fakulta

Ales/Francúzko

Faculty of commerce, catering
and tourism
Hochschule Darmstadt
university of applied sciences
Transoprt faculty
Instituto politécnico de Leiria
Eesti infotehnoloogia kolledz
Christelijke hogeschool
Windesheim
Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Ladowych
Wyzsza Szkola Administracji i
Biznesu
Pedagogical University Of
Cracow
Szkola Glovna Sluzby
Pozarniczej
Kielce School Of Economics
Tourism And Social Sciences
Universidad de Cantabria
Universidad de Oviedo
Katholieke Hogeschool
Kempen
Vilnius Gediminas Technical
University
Veleučilište Velika Gorica

Budapešť/Maďarsko

Police Academy in Szczytno

Kufstein/Rakúsko
Drážďany/Nemecko
Tampere/Fínsko
Ostrava/ČR
Brno/ČR
Praha/ČR
Liberec/ČR
Opava/ČR
Zlín/ČR
Praha/ČR
České Budejovice/ČR

Darmstadt/Nemecko
Pardubice/ČR
Leiria/Portugalsko
Tallin/Estónsko

Windesheim/Holandsko

Vroclav/Poľsko
Gdyni/Poľsko
Krakov/Poľsko
Varšava/Poľsko
Kielce/Poľsko
Santander/Španielsko
Oviedo/Španielsko
Geel, Belgicko
Vilnius/Litva
Velika
Gorica/Chorvátsko
Szczytno/Poľsko
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Medzinárodná spolupráca rozvíjaná bez formalizovaných zmlúv
Nezmluvná medzinárodná spolupráca prebieha na základe individuálnych kontaktov
pracovníkov katedier s ďalšími zahraničnými inštitúciami a organizáciami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mark2 Corporation Czech a.s., ČR,
Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, ČR,
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, ČR,
Ministerstvo životního prostředí, ČR,
Beskidski Instytut Textylny Bielsko-Biala, Poľsko,
Wyźsza Szkola Bankowości i Finansów, Bielsko-Biala, Poľsko,
European Association for Security, Krakow, Poľsko,
Politechnika Opolska, Opole, Poľsko,
Deutsche Telekom Dieburg, Nemecko,
Technická univerzita v Miskolci, Katedra dopravy materiálu a logistiky Strojníckej
fakulty, Maďarsko,
Univerzita Sv. Štefana v Budapešti, Katedra protipožiarnej ochrany a bezpečnostnej
techniky, Fakulta YBL Miklósa, Maďarsko,
Univerzita Széchenyi Istvána v Györi, Katedra logistiky a prepravy materiálu, Fakulta
strojná, Maďarsko,
Zemská akadémia obrany, Inštitút pre stratégiu a bezpečnostnú politiku vo Viedni,
Rakúsko,
Pittsburská univerzita, Pittsburgh, USA,
Akadémia obrany Veľkej Británie, Univerzita Cranfield, Cranfield, Kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska.

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
•
•
•
•
•

IAEM - The International Association of Emergency Managers – Európska zložka
Medzinárodnej asociácie krízových manažérov (Ing. J. Ristvej, PhD. – národný delegát),
Society for Science & the Public (USA) - Spoločnosť pre vedu a spoločnosť
(Ing J. Ristvej, PhD.),
EAS – EUROPEAN ASOCIATION FOR SECURITY (člen – katedra bezpečnostného
manažmentu),
PSC – Forum for Public Safety Communication Europe – fakultné členstvo,
TIEMS – The International Emergency Management Society – fakultné členstvo
prostredníctvom PSC.

Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov FŠI ŽU
Zahraničné mobility a prijatí hostia zo zahraničia umožňujú učiteľom zapájať sa
do spoločných projektov a iných medzinárodných aktivít. V roku 2013 sa nám podarilo vyslať
3 doktorandov na pobyt z Visegrad Fund do Českej republiky na Vysokú školu báňsku –
Technickú univerzitu Ostrava v trvaní 3 mesiace. Tiež sme prijali doc. Tetyanu Shterma,
z Bukovynian University na týždenný prednáškový pobyt. Ostatné údaje za oblasť mobilít
a zahraničných pracovných ciest sú zosumarizované v nižšie uvedených tabuľkách.
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Zahraničné mobility pracovníkov fakulty v rámci programu LLP / Erasmus
Počet
zamestnancov
3
1
3
1
1
2
3
2
2

Organizácia, štát
Policajná akadémia, Praha, Česká republika
Univerzita Obrany Brno, Česká republika
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Technische Universitat Dresden, Nemecko
Pedagogická univerzita Krakow, Poľsko
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poľsko
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Ladowych, Wroclaw, Poľsko
Institiuto politecnico de Leiria, Portugalsko
Univerzita Messina, Taliansko

Zahraničné mobility pracovníkov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu
LLP/Erasmus
Počet návštev
5
2
1
1
2
1

Organizácia, štát
Todor Kableškov’s University of Transport Sofia, Bulharsko
Matematický ústav, Slezské univerzity v Opavě, Opava, Česká republika
Univerzita obrany, Brno, Česká republika
Pedagogická Univerzita v Krakove, Krakow, Poľsko
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Ladowych, Vroclav, Poľsko
Cranfield University / Defence Academy, Veľká Británia

Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu LLP/ERASMUS
Počet
študentov
– študijný
pobyt
1
2
1
1
2
1
2

Počet
študentov
– praktická
stáž
-

2

-

1
-

1
1
6
1
1

Inštitúcia, štát
Univerzita obrany, Česká republika
Univerzita Pardubice, Česká republika
Technische Universitat Dresden, Nemecko
Instituto politecnico de Beja, Portugal
University of Maribor, Slovinsko
Windesheim University, Holandsko
Universita' Politecnica delle Marche, , Ancona Taliansko
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká
republika
Szkola Glowna Služby Požarniczej Varšava, Poľsko
Gen. riaditeľstvo Hasičského a záchranného sboru Praha, ČR
Coca-Cola HSB, s.r.o., Praha, Česká republika
M2C, a.s., Brno, Česká republika
Videaux, Francúzsko
Hasiči Lipsko, Nemecko
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Zahraničné mobility študentov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu LLP/Erasmus
Počet študentov

Štáty

1

Matematický ústav, Slezské univerzity v Opavě, Opava, Česká republika
Univeriza Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta aplikované informatiky, Zlín, Česká
republika
Tampere University of Applied Sciences, Tampere, Fínsko
Windesheim University, Holandsko
Panstwowa Wyszsa Szkola Zawodowa, Kalisz, Poľsko
Polytechnický inštitút Beja, Beja, Portugalsko
Polis akademisi/Policajná akadémia, Ankara, Turecko

2
4
2
2
1
2

Prehľad ďalších zahraničných pracovných ciest pracovníkov fakulty uskutočnených v roku
2013 do jednotlivých štátov v počte vyslaných pracovníkov dokumentuje ďalej uvedená
tabuľka. Pracovné cesty sa uskutočnili zväčša kvôli príprave a riešenie projektov, účasti na
konferenciách a seminároch.

Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa cieľových štátov za rok 2013
Počet zamestnancov
114

Osobodni
224

Štát
ČR

21

43

Poľsko

1

3

Belgicko

4

23

Bulharsko

2

8

Grécko

1

4

Holandsko

2

8

Írsko

1

8

Japonsko

2

16

Kolumbia

3

12

Litva

2

8

Nemecko

2

2

Rumunsko

1

4

Rusko

2

10

Španielsko

6

28

Taliansko

2

8

Ukrajina

2
168

10
419

V. Británia
Spolu
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Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa jednotlivých pracovísk a cieľových
štátov za rok 2013
KKM
počet
osobo
ciest

ČR

KPI

osobodeň

počet
osobo
ciest

21

47

Poľsko

6

11

Belgicko

1

3

Bulharsko

3

12

1

4

Krajina

KTVI

osobodeň

počet
osobo
ciest

26

45

4

11

KBM

osobodeň

osobodeň

21

45

26

57

3

7

7

11

Holandsko

2

Írsko
Japonsko

1

počet
osobo
ciest

osobodeň

počet
osobo
ciest

2

20

114

224

1

3

21

43

1

Grécko
2

8

1

8

1

1

2

2

Spolu

PVKR

počet
osobo
ciest

11

8

8

Kolumbia
Litva

1

4

Nemecko

1

7

Rakúsko

1
1

4

Rumunsko

1

1
2

Ruská federácia

8
4

4

10
3

23

2

8

1

4

2

8

1

8

2

16

3

12

2

8

2

2

1

4

2

10

6

28

2

8

2

8

2

8

V.Británia

2

10

2

10

Spolu

41

122

168

419

25

56

40

102

6

6

3

4

Ukrajina

85

1

1

Taliansko

38

14

osobodeň

44

41
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Zamestnanci fakulty

Prehľad kategórií zamestnancov k 31. 12. 2013
Kategória
profesori

docenti

Učitelia

odborní asistenti

asistenti
SPOLU:
Výskumní pracovníci
Administratívni zamestnanci
Fakulta celkom

vedeckoakademická
hodnosť
DrSc.
CSc., PhD.
S p o l u:
CSc., PhD.
prof.
S p o l u:
prof.
doc.
CSc., PhD.
Bez hodnosti
S p o l u:
VŠ
s PhD. (doc.)
S p o l u:
doc., CSc., PhD.
VS
S p o l u:
VS
SS
S p o l u:

HPÚ

SPÚ

0
5
5
14
0
14
0
0
26
0
26
0
0
0
45
2
1
3
5
7
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0

60

2
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Odpočet hospodárenia na fakulte za rok 2013
ČASŤ A : 077 11 00
VYSOKÉ ŠKOLY
Čerpanie dotačných prostriedkov v roku 2013
Celkom pridelené
Mzdy
Odvody
Tovary a služby

665.140,00 €
469.889,00 € (610)
165.400,00 € (620)
29.851,00 € (630)

Čerpanie miezd v roku 2013 – kategória 610
Pridelená suma AS
Osobné príplatky rektorka
Zvýšenie OV v zmysle ROMFSR 3/2013
Zostatok z roku 2012 (131C)

469.889,00 €
7.720,00 €
3.518,00 €
7.835,20 €

SPOLU 2013

488.962,20 €

Z toho čerpanie:
• tarifná zložka FŠIŽU
• príplatky za riadenie.
• osobný príplatok
• platový postup.
• odmeny dekana
• zostatok prevedený do roku 2014

416.874,00 €
6.689,00 €
31.326,00 €
3.018,20 €
25.540,00 € (614)
5.514,80 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2013 – kategória 630
Pridelená suma
Rozdelené na pracoviská FŠI ŽU
Dekanát FSI ŽU

29.851,00 €
10.188,00 €
19.663,00 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

Názov položky

Celkom

KKM

KPI

KBM

KTVI

631
Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
536,86 191,10 26,36 281,64 26,76
631002 Zahraničné
1.487,95 127,29
642,55 592,17
632
Energie, voda,
632003 Poštové a telekom. sl.
968,01
36,52
66,72 107,35 31,80
633
Materiál
633001 Interiérové vybavenie
756,97 306,85
450,12
633002 Výpočtová technika
59,99
59,99
633004 Prevádzkové stroje...
0,00
633005 Špeciálne stroje...
0,00
633003 Telekom. technika
0,00
633006 Všeobecný materiál
2.026,86 467,82 384,52
633009 Knihy, časopisy, noviny, 363,40 213,21 52,33
97,86
633013 Nehmotný majetok
0,00
634
Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje
1.651,88
634002 Servis, údržba, opravy
0,00
634003 Poistenie
49,09
634005 Karty, známky, poplatky 112,50
635
Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
0,00
635002 Výpočtovej techniky
0,75
0,75
635004 Prevádzkových strojov.. 65,48
65,48
635006 Budov a objektov
0,00
637
Služby
637001 Školenia, kurzy, semin.. 279,02
80,00
40,00 159,02
637003 Propagácia, reklama ...
132,00
132,00
637004 Všeobecné služby
156,20
156,20
637007 Cestovné náhrady
11,88
11,88
637011 Štúdie, expertízy, posud. 20,20
20,20
637014 Stravovanie
1.628,36 65,60
184,80 371,84
637015 Poistné
0,00
637024 Vyrovnanie kurz.rozdiel
0,00
642015 Nemocenské
1.685,67
Pridelené
29.851,00 3.285,00 2.133,00 2.700,00 2.070,00

Dekanát
11,00
125,94
725,62

1.174,52

1.651,88
49,09
112,50

1.006,12

1.685,67
19.663,00

Vyčerpané

11.993,07 1.548,38 581,81 2.297,97 1.022,57 6.542,34

Zostatok

17.857,93 1.736,62 1.551,19 402,03 1.047,43 13.120,66
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ČASŤ B: 077 12 01
VÝSKUM
Čerpanie dotačných prostriedkov v roku 2013
Celkom pridelené
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Štipendiá doktorandi účelové
Štipendiá doktorandi účelové

376.856,00 €
225.535,00 €
79.388,00 €
11.000,00 €
60.933,00 € (I-13-006-00)
14.146,00 € (I-13-007-00)

Čerpanie miezd v roku 2013 – kategória 610
Pridelená suma AS
Osobné príplatky rektorka
Zostatok z roku 2012 (131)

225.535,00 €
3.308,00 €
7.941,64 €

SPOLU 2013

236.784,64 €

Z toho čerpanie:
• tarifná zložka
• osobný príplatok
• príplatok za riadenie
• odmeny dekana
• zostatok prevedený do roku 2014

193.760,00 €
11.664,00 €
2.473,00 €
26.260,00 €
2.627,00 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2013 – kategória 630
Pridelená suma
Rozdelené na pracoviská fakulty
Z toho inštitucionálne granty

11.000,00 €
11.000,00 €
8.000,00 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

Názov položky

Celkom

631
631001
631002
632
632003
633
633001
633002
633004
633005
633003
633006
633009
633013
634
634001
634002
634003
634005
635
635001
635002
635004
635006

Cestovné náhrady
Tuzemské
82,11
Zahraničné
1.064,98
Energie, voda,
Poštové a telekom. sl.
0,00
Materiál
Interiérové vybavenie
0,00
Výpočtová technika
1.495,86
Prevádzkové stroje...
315,26
Špeciál. stroje...
308,52
Telekom. technika
33,86
Všeobecný materiál
1.772,58
Knihy, časopisy, noviny, 1.134,50
Nehmotný majetok
0,00
Dopravné
Palivo, mazivá, oleje
0,00
Servis, údržba, opravy
0,00
Poistenie
0,00
Karty, známky ,poplatky
0,00
Rutinná a štandardná údržba
Interiérového vybavenia
0,00
Výpočtovej techniky
0,00
Prevádzkových strojov..
0,00
Budov a objektov
0,00

637
637001
637003
637004
637007
637011
637014
637015
637024
637027
642015

Služby
Školenia, kurzy, semin..
Propagácia, reklama ...
Všeobecné služby
Cestovné náhrady
Štúdie, expertízy, posud.
Stravovanie
Poistné
Vyrovnanie kurz.rozdiel
Odmeny na základe
Nemocenské

485,34
0,00
168,92
0,00
80,25
556,96
455,66
0,00
0,00
372,90

KKM

KPI

KBM

KTVI

PVKR

185,01

200,25

21,95
506,69

24,16
92,50

36,00
80,53

222,79
72,19

412,46

274,53
243,07
308,52

586,08

483,09
620,57

648,88

232,21

33,86
408,40
513,93

33,70

33,27

149,23

219,14

50,00

39,80

23,12

39,00

67,00

20,15
79,20

40,05
159,36

0,05
318,40

20,00
316,13

139,53

372,90

Pridelené

11.000,00 2.990,00 2.223,00 2.285,00 2.502,00 1.000,00

Vyčerpané

8.327,70 1.953,48 1.474,19 1.858,67 2.489,38 551,98

Zostatok

2.672,30 1.036,52 748,81

426,33

12,62

448,02
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Rozvojové zámery

Zhodnotenie vzdelávania podľa plánovaných rozvojových zámerov za rok 2013
Fakulta získala akreditáciu v študijnom programe bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry v študijnom odbore 8.3.6 občianska bezpečnosť. Akreditačná komisia SR na
svojom 71. zasadnutí v dňoch 1. - 3. júla 2013 odporučila MŠVVŠ SR priznať fakulte
spôsobilosť na štandardnú dĺžku štúdia v prvom a druhom stupni štúdia v dennej a externej
forme.
Uskutočnili sa 3 úspešné habilitačné konania zamestnancov FŠI ŽU (doc. Sventeková,
doc. Strelcová, doc. Veľas).
Prísnejšie kritériá prijímania uchádzačov do študijných programov v 2. a 3. stupni štúdia
stanovené vyhláškami dekana sa prejavili ako výrazný motivačný činiteľ pre študentov
v nižších stupňoch štúdia.
Fakulta inovovala databázu dotazníkov na zisťovanie názorov študentov na proces
vzdelávania a vykonala prieskumy s cieľom získať spätnú väzbu, identifikovať a odstraňovať
nedostatky vo vzdelávaní i príprave absolventov do praxe.
V záujme zisťovania požiadaviek zamestnávateľov na absolventov FŠI ŽU usporiadala
fakulta „Deň pracovných príležitostí“ pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, na ktorom prezentovali požiadavky na absolventov
viceprezidenti jednotlivých sekcií Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti a zástupcovia
odborov krízového riadenia.
Fakulta upravila podmienky prijímacieho konania do bakalárskeho stupňa štúdia s cieľom
dosiahnuť zvýšenia kvality prijatých uchádzačov.
Lekčný fond na podporu výučby bol doplnený o 11 titulov v kategórii vedeckých monografií
a vysokoškolských učebníc a 3 skriptá.
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja vzdelávania na rok 2014
Pri skvalitnení ďalšej prípravy absolventov je potrebné rozvíjať tieto vzdelávacie aktivity:
•
•
•
•
•
•

pripraviť dokumentáciu pre úspešnú akreditáciu študijných programov fakulty vo
všetkých stupňoch a formách štúdia,
v súlade s plánmi kvalifikačného rastu uskutočniť minimálne 1 habilitačné konanie,
splniť podmienky systému manažérstva kvality podľa STN ISO 9001 pre rok 2014,
aktívne propagovať štúdium a prezentovať vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty
v rámci akcie Deň otvorených dverí na FŠI ŽU,
podporovať zahraničné mobility študentov,
podporovať pedagogických pracovníkov pri tvorbe didaktických materiálov.
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Zhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti podľa plánovaných rozvojových zámerov
za rok 2013
V rámci dobudovania laboratórií a špecializovaných učební sa fakulta v roku 2013 intenzívne
zapájala do pripravovaného projektu na vybudovanie vedeckého parku ŽU. Plánované
investície boli zamerané na vybudovanie Laboratória simulácie krízových javov a Laboratória
inteligentných bezpečnostných systémov.
Priebežne sa darí motivovať a zapájať študentov všetkých troch stupňov VŠ štúdia
do vedeckovýskumnej činnosti fakulty (napr. riešenie záverečných prác).
Koncom roku 2013 sa začali prípravy výberového konania na správcu laboratórií
a projektového manažéra v rámci Vedeckého parku ŽU. Taktiež bolo realizované výberové
konanie na nového vedeckého pracovníka v rámci schváleného projektu APVV.
Podarilo sa zabezpečiť medzinárodnú účasť na súťaži ŠVOČ z radov Erasmus študentov, ktorí
študovali na fakulte počas letného semestra 2012/2013.
Nepodarilo sa implementovať nový redakčný systém do elektronickej verzie vedeckého
časopisu Krízový manažment.
Fakulta sa v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ŽU v Žiline podieľala ako hlavný
koordinátor na príprave európskeho projektu v rámci pilotného programu 7.RP ERA CHAIR.
Postupne sa darí napĺňať vytvorený plán graduačného rastu pedagogických zamestnancov
fakulty.
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej činnosti na rok 2014
Ďalší rozvoj vedeckovýskumnej činnosti je založený na čo najširšom zapojení katedier
do nových typov projektov ponúkaných štátnymi inštitúciami, rezortmi a grantovými
agentúrami. Cieľom je zlepšenie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti fakulty, a tým
zabezpečenie maximálneho využitia ich vedeckovýskumnej kapacity. Vo vedeckovýskumnej
činnosti je v najbližšom období potrebné:
•
•
•
•

•
•
•
•

zabezpečiť vyššiu medzinárodnú účasť na súťaži ŠVOČ (napr. účasťou Erasmus
študentov, resp. študentov zahraničných partnerských škôl),
vytvárať podmienky na dobudovanie laboratórií a špecializovaných učební (napr.
aktívnou účasťou v prípade schválenia podaného projektu na vybudovanie vedeckého
parku ŽU),
zachovať kvalitu medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov organizovaných
fakultou s dôrazom na 19. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí,
zvýšiť a skvalitniť prezentáciu výsledkov dosiahnutých vo vedeckovýskumnej činnosti na
domácich a zahraničných konferenciách, seminároch ako aj v domácich a zahraničných
vedeckých a odborných časopisoch, s dôrazom na časopisy a zborníky zaradené do
svetových databáz (napr. Web of knowleadge, SCOPUS),
zvýšiť vedeckovýskumnú kapacitu fakulty, a to plánovaním nových vedeckých
pracovníkov v podávaných projektoch,
napĺňať vytvorený plán graduačného rastu pedagogických zamestnancov fakulty,
ako hlavný koordinátor ročne podať aspoň jeden výskumný projekt v rámci európskych
grantových štruktúr (napr. 7.RP, EC-DG),
vytvorenie študijného poriadku pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia.
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Zhodnotenie medzinárodnej spolupráce podľa plánovaných rozvojových zámerov
za rok 2013
V roku 2013 sa medzinárodná spolupráca fakulty naďalej aktívne rozvíjala. Bolo spolu
obnovených 18 bilaterálnych zmlúv nového programu Erasmus +, z toho boli ratifikované 2
celouniverzitné bilaterálne zmluvy. Na fakulte bolo prijatých spolu 13 zahraničných učiteľov,
ktorí prispeli k výmene skúseností a rozvoju medzinárodnej spolupráce. Zamestnanci fakulty
uskutočnili 16 Erasmus krátkodobých pobytov na partnerských vysokých školách v celej
Európe.
V roku 2013 sa podarilo naplniť všetky hlavné ukazovatele v oblasti zahraničnej spolupráce
a rozvoja, avšak okrem dlhodobých študijných pobytov študentov vo všetkých troch stupňoch
štúdia (mimo programu Erasmus) a okrem dlhodobých mobilít vysokoškolských pedagógov,
ktoré sa v ani jednom prípade nepodarilo naplniť s výnimkou 3 pobytov doktorandov
z Visegrad Fund na Vysokej škole báňskej – Technickej univerzite Ostrava, Česká republika
v trvaní 3 mesiace
Podarilo sa tiež ďalej etablovať virtuálnu skupinu absolventov fakulty – Alumni FŠI ŽU
prostredníctvom sociálnej siete Facebook, ktorá vznikla 10. apríla 2012. Do konca roku 2013
mala celkom 349 aktívnych členov a skupina uskutočnila spolu 56 aktivít, oznamov
a informácií. https://www.facebook.com/groups/305295399539240/
V spolupráci so študentmi fakulty bol v roku 2013 vytvorený Diskusný spolok FŠI ŽU,
s cieľom vytvoriť priestor na odborné prednášky a následné diskusie s odborníkmi z praxe
blízkej všetkým študijným programom FŠI ŽU, a tým prehlbovať znalosti a odbornosti
študentov.
Prvým
predsedom
spolku
je
študent
Bc.
Ivan
Neumann.
https://www.facebook.com/groups/210766802426524/
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja medzinárodnej spolupráce na rok 2014
Prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, nadväzovanie ďalších kontaktov a účasť
v medzinárodných programoch je dlhodobá a nevyhnutná úloha. Zámery na ďalšie obdobie je
možné konkretizovať takto:
• orientovať zahraničnú spoluprácu fakulty na zapojenie sa do európskych medzinárodných
vzdelávacích (CEEPUS, LLP, NŠP a ďalšie programy v rámci EÚ), ale hlavne
výskumných programov (najmä H2020 rámcový program EÚ a rezortné úlohy Európskej
komisie),
• rozvíjať spoluprácu s vysokými školami v zahraničí v intenciách bilaterálnych dohôd,
pokračovať hlavne v rozvíjaní spolupráce s poprednými univerzitami a ich pracoviskami
orientovanými na riešenie problematiky bezpečnosti,
• rozšírenie medzinárodnej spolupráce zamerať na problematiku občianskej bezpečnosti,
riadenie rizík a krízové riadenie, bezpečnosť kritickej infraštruktúry predovšetkým
v doprave, problematiku ochrany pred požiarmi, ochranu osôb a majetku, ako aj na ďalšie
odborné profilácie fakulty,
• venovať pozornosť jazykovej vybavenosti študentov a učiteľov v snahe rozvíjať
spoluprácu najmä v Európe,
• dať európsky rozmer vzdelávacím aktivitám a výskumu s využitím aktívnej účasti
na domácich a zahraničných podujatiach, ako aj účasťou na zahraničných mobilitách,
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•
•
•
•
•
•

v odborných predmetoch zvyšovať požiadavky na čerpanie informácií zo zahraničnej
literatúry a z vedeckých a odborných databáz prostredníctvom internetu,
rozširovať možností výberu inštitúcií pre našich študentov a pedagógov s cieľom
diferenciácie krajín,
rozširovať počet zahraničných študijných pobytov vo všetkých troch stupňoch štúdia,
podporovať mobilitu zahraničných študentov a pedagógov na FŠI ŽU,
rozširovať počet zahraničných stážistov na FŠI ŽU,
naplniť počty kvantitatívnych ukazovateľov počtu zahraničných pracovných ciest, mobilít,
pobytov a stáži zamestnancov, ako aj mobilít, pobytov a stáži študentov FŠI ŽU pre rok
2014.

V Žiline 28. januára 2014

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan
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8

Prílohy
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Príloha č. 1

Zoznam záverečných prác absolventov fakulty v akademickom roku 2012/2013
Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť, študijného programu krízový manažment
v akademickom roku 2012/2013
Meno, priezvisko
Miroslav Badzik

Názov záverečnej práce
Denné bakalárske štúdium

Vedúci záverečnej práce

Dominika Bartošová

Korelácie sociálnej vylúčenosti a kriminality mladých ľudí ako závažné sociálne riziko
Sociálne a psychologické súvislosti rozhodovania v mimoriadnych situáciách – prípadová
štúdia
Príprava obyvateľov obce Pribylina na mimoriadne udalosti

PhDr. Otto Kostelný, CSc.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
PhD.
Ing. Michal Titko

Adrián Biskup

Riziká malého a stredného podnikania v SR

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Zuzana Bollová

Uplatnenie metód a nástrojov strategickej analýzy v procese manažmentu rizika podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Adam Boško

Mária Branická

Riziká organizácie športových podujatí
RSDr. Ľudovít Németh
Možnosti analýzy majetkovej a kapitálovej štruktúry pri odhaľovaní podnikateľských
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
rizík
Bariéry rozvoja a príčiny zániku malých a stredných podnikov v SR
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Ján Buhaj

Zásady krízovej komunikácie s médiami

Ing. Katarína Čimborová

Martin Bukatovič

Plán ochrany obyvateľstva pri prevencii vzniku krízových javov
Význam bezpečnostného systému štátu v procese dosahovania komplexnej bezpečnosti
spoločnosti
Analýza podnikateľského prostredia zameraná na identifikovanie podnikateľských rizík
MSP v SR
Dlhová kríza v Európskej únii a jej vplyv na vybrané členské štáty Európskej únie
Postavenie a úlohy Úradu Európskej komisie pre humanitárnu pomoc pri riešení
mimoriadnych udalostí
Problémy založenia a príčiny zániku malých a stredných podnikov v SR

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Slavomíra Balážová

Denis Boško

Martin Čarvaga
Jozef Huček
Denisa Janasová
Miroslava Janošková
Juraj Káčerik

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Ing. Jana Mráziková
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
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Michaela Konfálová

Identifikácia kompetencií krízového manažéra

Ing. Katarína Čimborová

Michaela Krchová

Stres ako špecifická reakcia na mimoriadnu udalosť

Mgr. Valéria Moricová

Ľubica Kubalová

Uplatnenie a rozvoj kariéry absolventov FŠI

Ing. Katarína Čimborová

Lukáš Lehotský

Chemický terorizmus ako hrozba súčasnosti
Ing. Katarína Hollá, PhD.
Vplyv poistenia na znižovanie rizika vyplývajúceho z podnikateľskej činnosti vybraného
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
podniku
Miesto a úloha civilného núdzového plánovania v SR
Ing. Katarína Hollá, PhD.

Paula Milatová
Anna Mišagová
Matej Mojžiš

Branislav Pitoňák

Príprava obce Rajecké Teplice na vznik a riešenie povodne
Ing. Michal Titko
Riziká nezamestnanosti mladých vzdelaných ľudí a možnosť ich uplatnenia sa na trhu
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
práce v Žilinskom regióne
Sociálne a osobnostné riziká rasovo motivovaného extrémizmu a jeho subkultúr
PhDr. Otto Kostelný, CSc.

Martin Pobijak

Posudzovanie rizík v oblasti riadenia ľudských zdrojov podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Denisa Poliaková

Ochrana obce Necpaly pred povodňami

Ing. Ľudmila Macurová

Zuzana Prieložná

Možnosti a úlohy samosprávy mesta Rajec pri manažmente prírodných rizík

RSDr. Ľudovít Németh

Juraj Sluka

Posudzovanie rizík ovplyvňujúcich kvalitu služieb v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Michal Strašík

Postavenie Európskej únie v procese podpory riešenia mimoriadnych udalostí

Ing. Jana Mráziková

Juraj Struhárik

Posudzovanie rizík v oblasti inovačných projektov podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Andrej Synák

Softvérová podpora krízového manažmentu

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Juraj Škorvánek

Bezpečnostné riziká organizácie veľkých šport. a kult. podujatí a možnosti ich znižovania RSDr. Ľudovít Németh

Patrícia Štrbáková

Pripravenosť obce na riešenie krízových javov

Ing. Andrea Peterková

Tomáš Šutka

Identifikácia rizík v podniku

Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Róbert Tausinger

Krízová intervencia a práca krízového manažéra

Mgr. Valéria Moricová

Martin Trnkócy

Postavenie a úlohy vybranej organizácie medzinárodného krízového manažmentu

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Jana Užeková

Financovanie preventívnych opatrení a dôsledkov povodní
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Poskytovanie zdravotnej pomoci humanitárnou organizáciou „Lekári bez hraníc“ pri
Ing. Jana Mráziková
riešení mimoriadnych udalostí

Michal Očenáš

Marek Vons
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Dominik Wagner
Peter Záň
Peter Zbell
Lukáš Žofaj

Krízové riadenie na úrovni obcí a miest

Ing. Andrea Peterková

Pôsobnosť a úlohy krízového štábu Obvodného úradu Čadca pri riešení mimoriadnych
Ing. Ľudmila Macurová
udalostí
Úlohy miestnej štátnej správy v procese riešenia následkov povodní
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Komparácia začlenenia subjektov krízového riadenia do orgánov verejnej správy
Ing. Michal Titko
vybraných krajín
Externé bakalárske štúdium

Jana Buchová

Príprava mesta Čadca na riešenie mimoriadnych udalostí

Ing. Ľudmila Macurová

Michaela Cesneková

Plán ochrany obyvateľstva pri prevencii vzniku krízových javov

Veronika Ďaďová

Zmeny v prostredí ako zdroj rizík a kríz

Ján Fusko

Možnosti a úlohy samosprávy mesta Rajec pri manažmente prírodných rizík

Ing. Katarína Hollá, PhD.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
PhD.
RSDr. Ľudovít Németh

Lenka Husáriková

Krízová komunikácia počas mimoriadnej udalosti

Danica Janurová

Krízová komunikácia podniku s verejnosťou

Pavol Kučák

Posudzovanie rizík implementácie informačného systému SAP v podniku

Mgr. Valéria Moricová
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.

Zuzana Kurillová

Príprava obce Liptovské Revúce na riešenie mimoriadnych udalostí

Ing. Ľudmila Macurová

Patrik Kurtulík

Roman Ozaniak

Medzinárodná migrácia ako problém svetovej bezpečnosti
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Ochrana zbierkových predmetov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v prípade vzniku
Ing. Michal Titko
mimoriadnej udalosti.
Posudzovanie rizík ovplyvňujúcich kvalitu výrobku v podniku
Ing. Mária Hudáková, PhD.

Petra Stanková

Stres ako špecifická reakcia na mimoriadnu udalosť

Mgr. Valéria Moricová

Michaela Šimáková

Sociálno-ekonomická kríza a riziká kriminality na dolnej Orave

PhDr. Otto Kostelný, CSc.

Zdenka Urbancová

Možnosti a kapacity obce Kunerád na príjem evakuovaných osôb

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD

Katarína Vachalíková

Motivačné a demotivačné činitele v krízovom manažmente

Mgr. Valéria Moricová

Mobilita ako príležitosti ale aj riziko demografického vývoja na Slovensku.

PhDr. Otto Kostelný, CSc.

Lucia Mellová

Zuzana Valášková
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Denné inžinierske štúdium
Tomáš Behuň

Kvantifikácia strát v prípade narušenia kritickej infraštruktúry v doprave

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Lukáš Bosák

Návrh integrácie krízového manažmentu ŽSR, ZSSK, a. s. a ZSSK CARGO, a. s.

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Peter Centár

Možnosti využitia zahraničných skúseností pri riešení krízových javov v SR

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Tibor Compál

Peter Dobrovolský

Aplikácia poznatkov z medzinárodného krízového manažmentu v podmienkach SR
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Komplexné posúdenie úrovne zdravotníckeho zabezpečenia v krízových situáciách na
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
území Žilinského kraja
Posudzovanie podnikateľských rizík v stavebnom podniku
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Jakub Doležal

Návrh postupu zavedenia systému včasného varovania v podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Martina Domanická

Manažment rizík odpadového hospodárstva v Rajeckých Tepliciach

Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.

Radoslav Dubeň

Aplikácia manažmentu rizika v podniku
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Optimalizácia zvukového pokrytia územia varovným signálom civilnej ochrany sirénami
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
ECN
Posudzovanie rizík na úseku bezpečnosti práce vo firme VIPO, a. s., Partizánske
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Monika Daneková

Maroš Ďurka
Dávid Fázik
Stanislav Ferletjak

Richard Fulír

Manažment rizík v podniku s využitím modelu výnimočnosti EFQM
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Aktuálne výzvy civilnej ochrany obyvateľstva a krízového manažmentu v podmienkach doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
Slovenska
PhD.
Aplikácia manažmentu rizika v podniku JASED, s. r. o.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Mária Furdeková

Komparácia prístupov vybraných krajín EÚ pri riešení dopadov hospodárskej krízy

Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Daniela Gáborová

Posúdenie protipovodňových opatrení v katastri obce Gbeľany

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Zuzana Golierová

Návrh postupu implementácie krízového manažmentu v podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Marek Heglas

Návrh opatrení na prevenciu podnikovej krízy

Veronika Holinová

Koordinácia štátnych orgánov a neziskových organizácií pri riešení krízových javov

Ján Horniak

Malé ochranné filtre a ich využitie pri ochrane obyvateľstva pred nebezpečnými látkami

Ing. Mária Hudáková, PhD.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

Alexandra Chrapčiaková

Ľudské zdroje na riešenie krízových situácií

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Nikola Frániková
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Jozef Janovčík

Manažment rizík v podnikateľskej činnosti zdravotníckeho zariadenia

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Mária Jantošíková

Manažment rizika pri realizácii projektu v podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Katarína Johanníková

Viliam Lazar

Metódy podpory rozhodovania v manažmente rizík
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Návrh postupu kontroly povinností prevádzkovateľov priemyselných prevádzok v oblasti
Ing. Mária Šimonová, PhD.
PO a BOZP
Vplyv potravinovej bezpečnosti na komplexnú bezpečnosť občana
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

Dominika Lieskovcová

Komparácia prístupov k riešeniu rôznych typov krízových javov vo vybraných krajinách

doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Martin Lorencovič

Podpora rozhodovania v krízovom manažmente použitím vybraného softvéru

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Iveta Mikundová

Návrh zásad, štruktúry a obsahu krízového komunikačného plánu

PhDr. Otto Kostelný, CSc.

Monika Motyčáková

Ochrana kultúrneho dedičstva v krízových situáciách

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Helena Ondrúšková

Riziká daňového a odvodového zaťaženia pre malé a stredné podniky v SR

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Juraj Paľo

Migrácia pracovnej sily a jej vplyv na bezpečnosť Slovenskej republiky

Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

Marek Pečko

Možnosti zvyšovania komunálnej bezpečnosti

Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

Maroš Pollák

Kvantifikácia strát z výpadku prvku kritickej dopravnej infraštruktúry – tunel Branisko

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Tomáš Riska

Metódy a techniky na posudzovanie rizík v priemyselných procesoch

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Jana Ryboňová

Posudzovanie rizík ohrozujúcich funkčnosť kritickej infraštruktúry v sektore energetiky

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Dávid Sakala

Róbert Šutek

Posúdenie vplyvu dlhovej krízy v EMÚ na ekonomiku SR
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Uchovanie výrobných schopností v subjekte hospodárskej mobilizácie ZTS – ŠPECIÁL,
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
a.s. Dubnica nad Váhom
Zásobovanie obyvateľov obce Kotešová v krízových situáciách
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Andrej Tkáč

Riziká daňového a odvodového zaťaženia pre MSP v SR

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Daniel Ulbricht

Návrh opatrení na zníženie výrobných rizík v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Pavol Vereš

Návrh postupu implementácie manažmentu rizika vo výrobnom podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Anna Kováčová

Tatiana Skaličanová

Michal Brutovský

Externé inžinierske štúdium
Návrh protipovodňových preventívnych opatrení pre vybraný podnik v záplavovom
území rieky Rajčianky

doc. Ing. Müllerová Jana, PhD.
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Peter Ciba

Skvalitňovanie spolupráce miestnej štátnej správy a samosprávy pri riešení krízových
javov

Jana Galvánková

Koordinácia štátnych orgánov a neziskových organizácií pri mimoriadnych udalostiach

Peter Januš

Posúdenie vplyvu svetovej hospodárskej a finančnej krízy na ekonomiku SR

doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Jana Klučárová

Juraj Kurnocík

Uplatnenie zásad manažmentu rizík pri výstavbe a prevádzke plynárenských zariadení
Aktuálne výzvy civilnej ochrany obyvateľstva a krízového manažmentu v podmienkach
SR
Aplikovanie manažmentu rizík v podniku služieb

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
PhD.
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Milan Lepiš

Posudzovanie a riadenie rizík vo výrobnom procese

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Ivana Mindeková

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Alena Pláňavská

Aplikácia manažérstva rizika v podniku ITELLA INFORMATION, s. r. o.
Organizácia životne dôležitých výrobkov a tovarov v krízových situáciách v obci
Lietavská Lúčka
Posudzovanie rizík ohrozujúcich prvky kritickej infraštruktúry v sektore dopravy

Silvia Manová

Riziká pri práci s nebezpečnými látkami v podniku Elektrovod

doc. Ing. Müllerová Jana, PhD.

Marek Záň

Podpora rozhodovania v krízovom manažmente použitím vybraného softvéru

Jozef Falašta

Návrh systému opatrení krízového manažmentu na zvýšenie komunálnej bezpečnosti

Michal Milučký

Krízový manažment letiskovej spoločnosti

Ing. Jozef Ristvej, PhD.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka,
PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Peter Kováč

Michal Murárik

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku, študijného programu bezpečnostný manažment
v akademickom roku 2012/2013
Meno, priezvisko

Názov záverečnej práce
Denné bakalárske štúdium

Vedúci záverečnej práce

Dávid Portala

Analýza a komparácia preventívnych aktivít mestskej polície v Dolnom Kubíne

Ing. Barbora Balcová

Dávid Ptáček

Analýza investícií do ochrany majetku vo vybranom podniku

Ing. Milan Madara

Juraj Jopek

Analýza investícií do ochrany majetku vo vybranom podniku

Ing. Milan Madara

Adam Gonšor

Analýza metód zabezpečenia hnuteľného majetku a možných spôsobov jeho prekonania

Ing. Ladislav Mariš

Andrej Halčišák

Analýza metód zabezpečenia malých objektov
Ing. Juraj Vaculík
Analýza rizík zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby pri práci s vybranými
doc.Ing. Miroslav Tomek, PhD.
technickými zariadeniami
Analýza vplyvu terénu a poveternostných podmienok na rýchlosť presunu narušiteľa
Ing. Juraj Vaculík

Marek Hlaváč
Ján Capiak
Patrik Roob

Milan Šangala

Bezpečnosť a komunikácia v bankovom sektore
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Bezpečnostné technológie v logistike v cestnej doprave - monitorovanie vozidiel
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
a nákladov, riešenie bezpečnostných incidentov s dôrazom na ochranu majetku
Bezpečnostné technológie v logistike
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Martin Osadský

Biometrické systémy kontroly vstupov

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Michal Brnoliak

Definovanie bezpečnostných procesov podniku a návrh ich možnej kategorizácie

Ing. Lenka Ďurišová

Ján Palko

Michaela Papučíková

Efektívnosť financovania a využívania zdrojov obecnej polície v Bratislave
Ing. Peter Januš
Efektívnosť financovania a využívania zdrojov obecných polícií na území vybranej
Ing. Róbert Zvada
samosprávy
Ekonomické aspekty obecných polícií v Žilinskom kraji
Ing. Róbert Zvada

Michal Podhorský

Etický kódex pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby

Róbert Bušo

Etika v činnosti armády USA
Ing. Juraj Vaculík
Etilógia, fenomenológia a prevencia kriminality na úrovni priestupkov v podmienkach
Ing. Róbert Zvada
Žilinského kraja.

Michal Fojtík

Michal Haluška

Beáta Dičková

JUDr.Janka Chorvátová
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Barbora Papíková

Hrozby medzinárodného terorizmu a súčasná ochrana pred terorizmom v EÚ

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Libuša Hnidzíková

Investície do ochrany osôb a majetku a ich vplyv na kriminalitu vo vybranom meste

Ing. Milan Madara

Pavol Sagál

Peter Čvapek

Investície do ochrany osôb a majetku vo vybranom kraji
Ing. Milan Madara
Kategorizácia zdravotne postihnutých občanov v SR a ich uplatnenie v súkromnej
Ing. Peter Januš
bezpečnosti
Komparácia oprávení obecnej polície a štátnej polície
JUDr. Róbert Mendel

Tomáš Naništa

Komparácia rôznych metód zabezpečenia perimetra

Ján Vlžák

Peter Bayer

Komparácia štatistických ukazovateľov činnosti obecných polícií v regióne Orava
Ing. Róbert Zvada
Komparácia štatistických ukazovateľov činnosti obecných polícií vo vybranom území za
Ing. Milan Madara
určité časové obdobie
Legislatíva súkromných bezpečnostných agentúr vo vybraných štátoch Európskej únie
Ing. Juraj Vaculík

Zuzana Svrčeková

Manažérstvo rizík pri zabezpečení fyzickej ochrany

Ing. Juraj Vaculík

Simona Pirožeková

Manažérstvo rizika v rámci ochrany objektov

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Ľubomíra Uhliariková

Eva Bugajová

Miesto, úloha a postavenie SBS v rámci bezpečnostných služieb SR
Ing.Matej Berník
Mobilné elektrické zabezpečovacie systémy, technologické možnosti, možné aplikácie
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
v komerčnej sfére, vízie do budúcnosti
Násilná kriminalita na základnej škole
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Peter Oravčík

Návrh komplexného zabezpečenia firemného objektu - SEVAK

Ing.Ladislav Mariš

Tomáš Gulčík

Návrh komplexného zabezpečenia objektu firmy Stavospol

Ing.Juraj Vaculík

Martin Lazur

Návrh ochrany objektu pred teroristickým útokom - vodojem

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Patrik Šugarek

Návrh plánu ochrany vybraného prvku kritickej infraštruktúry
Niektoré aspekty financovania vybranej obecnej polície v meste Poprad ako nástroj
zvyšovania bezpečnosti osôb a majetku
Odvrátenie zásahu versus neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov
jednotlivca pri ochrane svojho majetku
Ochrana fauny a flóry v Národnom parku Malá Fatra
Ochrana národných parkov a chránených území v USA a Kanade a aplikácia poznatkov
do podmienok SR

Ing. Kamil Boc, PhD.

Miroslav Berilla

Patrik Páleník

Martin Štefunko

Veronika Dudášová
Peter Doleš
Ján Prokop
Miroslav Chovan

Ing. Juraj Vaculík

Ing. Róbert Zvada
JUDr. Janka Chorvátová
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Ladislav Mariš
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Petra Kováčová

Ochrana Orla skalného v podmienkach SR

Ing. Peter Januš

Marek Wäldl

Ochrana osobných údajov v organizácii Slovenské elektrárne Nováky

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Martin Matula

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Andrea Chabanová

Ochrana pred terorizmom v Európskej únii a na Slovensku
Ochrana prvku infraštruktúry pred teroristickými útokmi s možnosťou využitia NVS Vodná priehrada
Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie výkonu činností obecnou políciou.
Osobná elektronická bezpečnosť - tiesňové poplachové systémy/súčasnosť, budúcnosť,
ochrana detí a mládeže
Pôsobenie a aspekty financovania Mestskej polície Žilina

Júlia Farkašová

Pôsobenie obecnej polície a aspekty jej financovania v meste Handlová

Ing. Róbert Zvada

Martin Varga

Práva a povinnosti zamestnanca SBS

JUDr. Janka Chorvátová

Peter Zmrazek

Právne postavenie obecnej polície a jej využitie vo vybranom meste

JUDr. Róbert Mendel

Lukáš Franko

Prevencia kriminality detí a mládeže v podmienkach SR

Ing. Milan Madara

Anna Hudecová

Prevencia majetkovej kriminality vo vybranej obci

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Gabriel Kopta

Ing. Róbert Zvada

Michal Porubský

Prevencia všeobecnej kriminality v okrese Námestovo
Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a ich riešenie
v správnom konaní
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ich riešenie v správnom
konaní
Prostriedky využiteľné pri prekonávaní elektrických zabezpečovacích systémov

Peter Bistiak

Skúmanie možností prekonania EZS pri ochrane objektov

Ing. Juraj Vaculík

Tomáš Lončík

Skúmanie možností prekonania systémov kontroly vstupov

Ing. Peter Januš

Jana Bieliková

Spôsobilosť a právna zodpovednosť zamestnanca SBS

JUDr. Róbert Mendel

Michal Balek

Technické nástroje na prekonávanie mechanických zábranných prostriedkov

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Lukáš Zeman

Úloha a miesto bezpečnostného manažéra v podniku
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Úloha a postavenie ministerstva životného prostredia pri ochrane prírody a krajiny
Ing. Peter Januš
v kontexte legislatívy EÚ

Vladimír Tarageľ
Michaela Škulcová
Matej Klocháň

Petra Reháková
Michal Babic

Matej Poljak

Ing. Štefan Jangl, PhD.
JUDr. Janka Chorvátová
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Róbert Zvada

JUDr. Janka Chorvátová
JUDr. Janka Chorvátová
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
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Jana Hrivňáková

Vplyv mestskej polície na bezpečnosť obyvateľstva mesta Bardejov

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Martina Vyšná

Využitie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód pri ochrane objektov

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Martina Puškášová

Využitie metódy FTA v rámci manažmentu rizík pri ochrane objektov

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Martina Válovčanová

Význam kriminalistiky pre činnosť bezpečnostného manažéra

Ing. Kamil Boc, PhD.

Roman Pikora

Význam systému kontroly vstupov pre malý a stredný podnik
Ing. Peter Januš
Vzdelávanie študentov študijného programu bezpečnostný manažment na zabezpečovanie Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo firme
PhD.
Zisťovanie prielomovej odolnosti úschovných objektov
Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Jozef Mikulášek
Katarína Baránková

Externé bakalárske štúdium
Marek Petrek

História vzniku súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike

Ing. Juraj Vaculík

Ľuboš Thomka

Komplexné zabezpečenie firemného objektu

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Tibor Buga

Komplexné zabezpečenie firemného objektu

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Martin Dibdiak

Komplexné zabezpečenie firemného objektu

Ing. Milan Madara

Lukáš Šupol

Komplexné zabezpečenie polyfunkčného objektu

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Martina Karafová

Komplexné zabezpečenie rekreačného areálu
Návrh zabezpečenia ochrany objektu rodinného domu mechanickými zábrannými
a technickými zabezpečovacími prostriedkami
Participácia orgánov územnej samosprávy na zabezpečovaní ochrany majetku osôb v ich
územnej pôsobnosti
Prevencia všeobecnej kriminality v obci Oravská Lesná
Testovanie výbušných materiálov - schopnosť výbušniny reagovať na akýkoľvek vonkajší
podnet vznikom výbušnej premeny
Využitie detektorov na vstupoch do objektov zaradených do kritickej infraštruktúry
(s dôrazom na JE)

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Petra Marčeková
Sylvia Urbancová
Lenka Ferenčíková
Ján Drevenák
Monika Mazánová

Ing. Juraj Tözsér
JUDr. Janka Chorvátová
Ing. Ladislav Mariš
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.

Denné inžinierske štúdium
Martina Mináriková

Aplikácia vybraného modelu kvality u konkrétneho poskytovateľa súkromných
Ing. Ladislav Šutý, PhD.
bezpečnostných služieb so zreteľom na zvýšenie kvality poskytovania danej služby
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Jozef Dutka

Aplikácia vybraného modelu kvality u konkrétneho poskytovateľa súkromných
Ing. Ladislav Šutý, PhD.
bezpečnostných služieb so zreteľom na zvýšenie kvality poskytovania danej služby
Bezpečnosť a ochrana osôb a majetku pri preprave rádioaktívneho materiálu prostriedkami
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
cestnej dopravy
Bezpečnostný projekt objektu Oravská vodárenská spoločnosť a. s.
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Tomáš Kalafut

Bezpečnostný projekt firmy

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Martin Dolinajec

Bezpečnostný projekt hotela

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Stanislava Bartovičová

Bezpečnostný projekt multifunkčného objektu

doc. Ing. Jana Mullerová, PhD.

Maroš Kasák

Bezpečnostný projekt rekreačného komplexu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Radoslav Povala

Bezpečnostný projekt strednej súkromnej firmy

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Juraj Hurta

Bezpečnostný projekt strednej školy

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Miroslav Moskál

Bezpečnostný projekt veľkého lyžiarskeho areálu (Rača,... )

Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

Veronika Jašurková

Environmentálny manažérsky systém v rámci integrovanej bezpečnosti podniku

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Tomáš Považan

Externý audit bezpečnostného systému vo vybranej firme

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Lukáš Petrík

Finančná analýza spoločnosti v oblasti súkromnej bezpečnosti

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Jana Maslíková

Finančná analýza vybranej spoločnosti poskytujúcej súkromné bezpečnostné služby

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Karol Kubička

Identifikácia a eliminácia prania špinavých peňazí
Ing. Kamil Boc, PhD.
Identifikácia dôsledkov etických bezpečnostných rizík pri poskytovaní súkromnej
Ing. Petr Selinger, PhD.
bezpečnosti
Identifikácia osôb na športových podujatiach s využitím kamerového bezpeč. systému
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Juraj Smitek
Andrej Krúpa

Silvia Holiačová
Peter Čelko
Róbert Majzel
Ivan Puchrík
Damián Kokinda
Michal Horvath
Michal Révay

Identifikácia osôb s využitím kamerového bezpečnostného systému
Komparácia ochrany objektov kritickej infraštruktúry vo vybraných štátoch Európskej únie
do podmienok SR
Komparácia poistných podmienok so zameraním na zabezpečenie majetku pre poistenie
nehnuteľností v SR, Poľsku a Českej republike
Modelovania a simulácia pohybu narušiteľa v chránenom objekte
Možné účinky nástražných výbušných systémov na stavebné objekty. Odolnosť stavebných
materiálov proti účinkom NVS

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Ing. Andrej Veľas, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
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Juraj Hlavatý

Možnosti komplexného posúdenia bezpečnosti osôb a majetku v danom meste

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Monika Stašáková

Ing. Petr Selinger, PhD.

Juraj Labuda

Možnosti ochrany objektov kritickej infraštruktúry
Možnosti využitia terahertzového (Thz) žiarenia v kriminalistike a bezpečnostných
systémoch
Návrh aktivít obecných polícií ako ich príspevok ku zvýšeniu bezpečnosti osôb a majetku
vo vybranom regióne
Návrh kamerového dohliadacieho systému v hypermarkete

Zuzana Ligasová

Návrh komplexnej ochrany objektu cestnej infraštruktúry

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Gabriela Svrčková

Návrh metodiky činnosti osobného ochrancu pri napadnutí klienta

Ing. Petr Selinger, PhD.

Karin Hubočanová

Návrh metodiky odhaľovania a objasňovania vybranej trestnej činnosti

Ing. Kamil Boc, PhD.

Pavol Červeň

Návrh metodiky odhaľovania poistných podvodov

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Marek Vlnka

Návrh metodiky pre posudzovanie rizík informačných systémov

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Martina Bieliková

Návrh obsahu vzdelávania bezpečnostných manažérov vo vzťahu k ochrane objektov

Ing. Petr Selinger, PhD.

Kamila Hrnečková

Návrh postupu psychologického profilovania neznámeho páchateľa

Ing. Kamil Boc, PhD.

Martina Kodajová

Niektoré aspekty bezpečnosti v oblasti životného prostredia.

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Marek Beňa

Niektoré možnosti preventívnych aktivít obecných polícií vo vybranom meste

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Katarína Činčurová

Podstata a význam colnej správy, jej úloha v boji proti daňovým únikom

Ing. Petr Selinger, PhD.

Michal Brejčák

Posúdenie štandardizovaných požiadaviek na kamerové bezpečnostné systémy

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Branislav Kotian

Použitie kvantitatívnych a kvalitatívnych metód manažmentu rizík pri ochrane objektov

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Katarína Vidiečanová

Vladimír Štuň

Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže v SR
doc.Ing.Jana Mullerová,PhD.
Príprava a úlohy pracovníkov SBS v podniku chemického zamerania pri eliminácii
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
závažných priemyselných havárii
Príprava, úloha a postavenie súkromnej bezpečnosti pri zabezpečovaní šport. podujatí v SR Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

Tomáš Betínsky

Projekt prevencie kriminality v obci

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Michal Šomšák

Špecifika prevencie kriminality rómskej komunity v Spišskej Novej Vsi.

doc. Ing. Ladislav Hofreiter CSc.

Pavol Kostelanský

Taktika osobnej ochrany pred strelnou zbraňou

Ing. Petr Selinger, PhD.

Zdenka Tomášková
Simona Kolčáková

Radoslav Tomášek

Ing. Kamil Boc, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
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Andrej Gajdošík

Termovízne kamery a ich využitie pri záchranných prácach so zameraním na identifikáciu
osôb v zavalených objektoch
Úloha a postavenie súkromnej bezpečnosti pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti
v lyžiarskych areáloch SR
Vybrané aspekty kvality v súkromnej bezpečnosti a možnosti zvyšovania jej úrovne
Vynaložené finančné prostriedky na preventívne aktivity, realizované obecnými políciami
vo vybranom regióne
Využiteľnosť previerky výpovede na mieste v detektívnej službe
Využitie detektorov na kontrolu vstupov do objektov zaradených do kritickej infraštruktúry
- možné metódy detekcie výbušnín
Využitie metód sieťovej analýzy v procese bezpečnostného projektovania

Lenka Klobučníková

Význam auditu u vybranej súkromnej bezpečnostnej služby so zameraním na BOZP

Ing. Petr Selinger, PhD.

Dagmara Riecka

Význam odbornej prípravy pracovníkov obecnej polície pre ich činnosť

Ing. Petr Selinger, PhD.

Zuzana Frolová

Význam osobnej ochrany v štruktúre bezpečnostných služieb
Ing. Petr Selinger, PhD.
Význam znalostí kriminalistických stôp majetkovej trestnej činnosti pri spracovávaní
Ing. Kamil Boc, PhD.
návrhu bezpečnostného projektu
Zabezpečenie fotovoltaických elektrární - najnovšie trendy perimetrickej ochrany objektov
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
- ekonomicky efektívne riešenie a riešenie s neobmedzeným rozpočtom
Externé inžinierske štúdium

Tomáš Neupauer
Petra Ondrušová
Katarína Tarabová
Lucia Kováčová
Daniel Bugala
Adrian Medlík

Michaela Pišná
Peter Krajči

Ing. Zdeněk Jadrný. PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Ladislav Šutý, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Ján Planieta

Bezpečnostný projekt administratívnej budovy

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Lenka Punčová

Bezpečnostný projekt firemného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Lukáš Gažur

Bezpečnostný projekt polyfunkčného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Rastislav Gonšenica

Bezpečnostný projekt polyfunkčného objektu v Bánovciach nad Bebravou

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Dušan Pisár

Bezpečnostný projekt vybraného objektu

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Juraj Pindura

Bezpečnostný projekt vybraného objektu

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Martin Ondrášek

Bezpečnostný projekt základnej školy

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Zuzana Pagáčová

Cenotvorba v strážnej službe

Ing. Kamil Boc, PhD.
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Lenka Kudolányová

Implementácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizácii

Ing. Katarína Kampová, PhD.

Rastislav Mrazik

Modelové zabezpečenie stredných stavebných firiem

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Milan Kupka

Návrh projektu ochrany objektu ústredného orgánu štátnej správy

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Michal Hudec

Návrh prototypu elektrického zabezpečovacieho systému

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Miroslav Karak

Ochrana osôb a majetku pri činnosti obecnej polície

doc. Ing. Jana Mullerová, PhD.

Peter Volna

Prevencia kriminality páchanej na ženách v Martine

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Michal Paholík

Marek Sagan

Prevencia násilnej kriminality páchaná drogovo závislou mládežou
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
Príprava manažérov športových podujatí so zameraním na zníženie vandalizmu a agresivity
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
na športoviskách Slovenskej republiky
Projekt zabezpečenia súkromnej firmy „HYDROEKOL“ Dolný Kubín
doc. Ing. Jana Mullerová, PhD.

Pavol Papík

Projekt celoživotného vzdelávania pracovníkov SBS

Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

Beáta Krišicová

Projekt prevencie kriminality na ochranu majetku vo vybranom podniku

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Mariana Bajzová

Projekt prevencie kriminality páchanej na ženách v meste Trenčín

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Lucia Poláčiková

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Slavomír Bolha

Projekt prevencie kriminality v mestskej časti
Riešenia krízových situácii pri teroristických útokoch na produktovody a ich rozvodné
siete.
Úloha a postavenie policajného zboru pri zabezpečovaní mimoriadnych udalostí na území
obvodu Trenčín
Využitie softvérových nástrojov pri projektovaní kamerového dohliadacieho systému

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Vladimíra Halusková

Význam osobného ochrancu v štruktúre bezpečnostných služieb

Ing. Petr Selinger, PhD.

Jozef Mozola

Michal Podhorský
Dalibor Bajza

Ing. Štefan Jangl, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.6 záchranné služby, študijného programu záchranné služby
v akademickom roku 2012/2013
Názov záverečnej práce

Meno, priezvisko

Denné bakalárske štúdium

Vedúci záverečnej práce

Martin Žilka

Cyklus priemyselnej vody nachádzajúcej sa v jadrovej elektrárni

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Filip Spišák

Dobrovoľné záchranné služby – príprava a výcvik záchranárov

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Martin Šomský

Environmentálne plánovanie v priemyselných podnikoch SR

Ing. Mária Šimonová, PhD.

Roman Badík

Experimentálne stanovenie bodu vzplanutia vybraných horľavých kvapalín

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Anton Baluch

Flashover a techniky hasenia

Ing, Ľubica Vráblová

Dušana Hrušková

Havarijné plánovanie v oblasti BOZP a PO v Slovenskej republike

Ing. Mária Šimonová, PhD.

Lukáš Brňák

Heterogénne horenie tuhých horľavých látok

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Michaela Horváthová

Metodika výcviku záchranárskeho psa a príprava psovoda na zásah v teréne

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Igor Morihlatko

Možnosti použitia lesných špeciálov v podmienkach HaZZ SR

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Milan Dermek

Možnosti využitia výškovej techniky v HaZZ SR

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Darina Hricová

Následky živelných pohrôm vo vybratom území Slovenskej republiky

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Tomáš Korec

Provizórne ochranné hrádze ako možná ochrana pred povodňou

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Stanislav Kuchár

Rozbor taktiky a techniky zásahu HaZZ pri dopravných nehodách

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Ivan Grman

Simulačné programy vhodné pre potreby PB

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Ján Olejník

Spôsob používania vyslobodzovacej techniky pri dopravných nehodách

Ing. Pavol Rubis

Peter Berežňák

Stanovenie vybraných parametrov penidiel

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Jozef Tomaník

Vodná záchranná služba – príprava a výcvik záchranárov

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Maroš Senaj

Vplyv fyzikálno-chemických dejov na homogénne procesy horenia

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Ivan Březovský

Výcvikové zariadenia profesionálnych záchranárov – Banskej záchrannej služby

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
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Tomáš Michaľák

Výcvikové zariadenia profesionálnych záchranárov – Horská záchranná služba

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Zdenko Rypák

Záchranné práce pri stavebných haváriách a katastrofách

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Alžbeta Lojanová
Martin Kubaš

Zásobovanie historického objektu vodou na hasenie požiarov
Ing. Michal Gál
Zhodnotenie súčasne používaných automobilov hasičskej záchrannej služby vo vybranom
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
zásahovom území
Externé bakalárske štúdium

Tomáš Daníšek

Bezpečná preprava nebezpečných látok

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Ján Drahňák

Návrh vhodnej cisternovej automobilovej striekačky do sťažených terénnych podmienok

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Filip Šebök

Požiarna bezpečnosť pri prevádzkovaní kotla na spaľovanie dreva

Ing. Barbora Balcová

Ján Šuvada

Praktický výcvik profesionálnych záchranárov - hasičov

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Michal Cesnek

Výcvikové zariadenia a odborná príprava záchranárov – vodná záchranná služba

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Bohuslava Kozičová

Využitie hydraulického trojuholníka v požiarnej praxi

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Jaroslav Sedliaček

Zabezpečenie výcviku obslúh výškovej techniky u hasičských jednotiek

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Martin Vaľko

Zásahová činnosť špeciálnym hasičským vozidlom v tuneli Branisko

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Denné inžinierske štúdium
Michal Kloták

Lukáš Čerňava

Bezpečnosť pri používaní elektrocentrál hasičskými jednotkami
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Efektívne využitie dekontaminačných činidiel pri chemickej dekontaminácii hasičskou
Ing. Michal Orinčák, PhD.
jednotkou HaZZ
Návrh koncepcie prvovýjazdových vozidiel CAS pre mestské sídliská
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Jana Jakubcová

Nebezpečenstvo v podobe starých jednovrstvových komínov

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Barbora Čurajová

Porovnanie účinnosti vybraných retardérov horenia dreva

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Terézia Portašiková

Prostriedky posudzovania vplyvov havárií na životné prostredie

Ing. Mária Šimonová, PhD.

Adrián Mulica

Riziká pri dopravných nehodách automobilov s novými druhmi pohonov

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Miroslav Čerman

Simulátor úniku nebezpečných látok – návrh technických parametrov

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Anna Dratnalová

Skladovanie nebezpečných látok na vybranom pracovisku

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Silvia Štvrtecká
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Patrik Hudačin

Toxické vlastnosti NL a ich zneužitie v chemickom terorizme

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Ľubomír Záň

Vplyv uhla podlahovej krytiny z dreveného materiálu na rýchlosť šírenia plameňa

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Martin Mekiňa

Vplyv uhla podlahovej krytiny zo syntetického materiálu na rýchlosť šírenia plameňa

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Jaroslava Panáková

Využitie norných stien a sorbentov pri environmentálnych zásahoch v HaZZ

Ing. Mária Šimonová, PhD.

Externé inžinierske štúdium
Zuzana Bučová

Činnosť Záchranných brigád HaZZ pri likvidácii chemického ohrozenia

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Tibor Školna

Činnosť ZHÚ pri riešení ZPH v konkrétnom podniku

Ing. Mária Šimonová, PhD.

Ján Mravík

Miestne straty tlaku pri doprave vody na požiarisko

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Zuzana Gerbelová

Model rozmiestenia hasičských staníc z ohľadom na kritickú dopravnú infraštruktúru

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Kristián Radosa

Návrh obmeny hasičskej techniky vo vybranom chemickom podniku

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Dušan Borgula

Návrh vhodných technických prostriedkov pre záchrannú a hasičskú službu letiska Sliač

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Margaréta Nováková

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu pri výrobe drevných peliet

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Tomáš Šuba

Simulátor požiaru cisterny – návrh prevádzkového poriadku

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

František Mrocek

Využitie síl a prostriedkov Ozbrojených síl SR pri riešení mimoriadnej udalosti

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Stanislav Ujmiak

Zásahová činnosť pri dopravných nehodách automobilov s novými druhmi pohonov

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Lucia Genšorová

Zdolávanie požiarov dopravných prostriedkov prepravujúcich skvapalnené plyny

Ing. Jozef Svetlík, PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.2.1 dopravné služby, študijného programu doprava v krízových situáciách
v akademickom roku 2012/2013
Meno, priezvisko

Názov záverečnej práce
Denné bakalárske štúdium

Vedúci záverečnej práce

Milan Veterník

Analýza inteligentných dopravných systémov a riešenie rizikových miest v Martine

Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.

Rastislav Ducár

Analýza rizík prepravy rádioaktívneho materiálu prostriedkami cestnej dopravy

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Pavol Kubizňa

Stanislav Lagovský

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách využitím telematických systémov Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Likvidácia následkov dopravných nehôd nákladných automobilov a sprejazdnenie
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
cestných komunikácií
Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.
Organizácie prepravy potravín do oblasti postihnutej mimoriadnou udalosťou

Lenka Harvancová

Procesná analýza v dopravnom zabezpečení Integrovaného záchranného systému SR

Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.

Marián Kučera

Riešenie stavu ropnej núdze v oblasti cestnej dopravy

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Branislav Ružička

Riziká prepravy nebezpečného odpadu prostriedkami cestnej dopravy

Ing. Jana Fojtíková

Marek Fajčík

Vplyv dopravného prúdu na závažnosť dopravných nehôd v tuneli Bôrik

Ing. Lucia Figuli, PhD.

Denisa Krkošová

Vplyv mimoriadnych udalostí na dopravnú logistiku podniku

Ing. Silvia Čičmancová

Jakub Krkoša

Zdravotnícke zabezpečenie riešenia krízových javov

Ing. Eva Sventeková, PhD.

Marek Danko

Externé bakalárske štúdium
Radka Coufalová

Dispečerská činnosť dopravnej spoločnosti a jej riziká

Ing. Eva Sventeková, PhD.

Peter Boškaj

Vplyv ropnej núdze na cestnú dopravu

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Ján Slivoň

Zvyšovanie bezpečnosti dopravného procesu na vybranom úseku cestnej siete

Ing. Eva Sventeková, PhD.

Denné inžinierske štúdium
Milan Antalčík

Bezpečnosť a riziká zberu a dopravy zdravotníckych odpadov v Ružomberku

Gabriela Bucová

Dopravné zabezpečenie evakuácie zdravotne postihnutých osôb
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Identifikácia a hodnotenie rizík objektovej ochrany prvku kritickej infraštruktúry v
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
sektore doprava

Stanislav Pitoňák

Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.

69

Peter Kahát

Komplexné posudzovanie bezpečnostných rizík a zvyšovanie úrovne bezpečnosti
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
pozemných komunikácií
Logistické zabezpečenie evakuácie vybraného zariadenia
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

Tomáš Potkan

Možnosti využitia prostriedkov leteckej dopravy pri riešení mimoriadnych situácií

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Magdaléna Svrčková

Návrh ochrany prvku kritickej infraštruktúry v podsektore zásobovania vodou

Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.

Michal Ďurina

Návrh organizácie dopravy v oblasti Kysúc počas mimoriadnej situácie

Ing. Eva Sventeková, PhD.

Miroslav Grzyb

Obnova cestného mosta po povodni

Ing. Lucia Figuli, PhD.

Róbert Hrušovský

Obnova železničného mosta po povodni

Ing. Lucia Figuli, PhD.

Veronika Langová

Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy na vybranom úseku cestnej siete

Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

Katarina Škatuliaková

Plán ochrany vybraného prvku kritickej infraštruktúry v sektore doprava
Plánovanie dopravného zabezpečenia evakuácie obyvateľstva obce Zborov nad
Bystricou
Posúdenie významnosti rizík pri preprave nebezpečných vecí aplikáciou Saatyho
metódy
Riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej doprave

Ing. Dagmar Vidriková, PhD.

Štefan Vihoňský

Denisa Mravcová
Lucia Melišíková
Tibor Václav
Mária Markušová
Tomáš Rybárik
Stanislava Berešíková

Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.

Ing. Eva Sventeková, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Spoľahlivosť ľudského činiteľa a jeho vplyv na bezpečnosť dopravných procesov
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Využitie náhradného diaľkového potrubia pre núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
vodou
Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.
Zabezpečenie núdzového zásobovania v stanových mestečkách
Externé inžinierske štúdium

Zuzana Obrušníková

Analýza rizík vzniku mimoriadnej udalosti v železničnom tuneli

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Petra Vričanová

Dopravné zabezpečenie evakuácie Fakultnej nemocnice Trenčín

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Petra Mikundová

Dopravné zabezpečenie evakuácie obyvateľstva obce Horný Hričov

Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.

Andrea Mráziková

Evakuácia obyvateľstva obce Gbeľany

Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.

Jozef Kúdelka

Implementácia e-Call v podmienkach Slovenskej republiky

Ing. Dagmar Vidriková, PhD.

Ján Holka

Metodika posudzovania bezpečnosti prevádzky lanových dráh

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
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Ľubomír Štaffen

Možnosti využitia nekonvenčných druhov dopravy pri riešení krízových javov

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Stanislava Klocháňová

Postup komplexného hodnotenia spoľahlivosti ľudského činiteľa v cestnej doprave

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

Anton Gejdoš

Ing. Eva Sventeková, PhD.

Eva Murčová

Riešenie krízových javov v systéme prímestskej autobusovej dopravy
Technická spôsobilosť vozidiel v Ozbrojených silách SR a jej vplyv na bezpečnosť
dopravných procesov
Využitie softvérových nástrojov pre operatívne riadenie dopravy v špecifických
podmienkach krízových situácií
Zásobovanie miest ubytovania evakuovaného obyvateľstva vodou

Beáta Murínová

Znižovanie rizík kritickej infraštruktúry v subsektore cestná doprava

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Ľudovít Eichler
Igor Ďurana

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
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Príloha 2

Zoznam doktorandských dizertačných prác, ktoré boli ukončené obhajobou v roku 2013
Priezvisko, meno, titul doktoranda
(forma štúdia, odbor)
Martišková Mariana, Mgr.
1.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Rimeková Elena,, Mgr.
2.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Moricová Valéria, Mgr.
3.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Peterková Andrea, Ing.
4.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Gál Michal, Ing.
5.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Rubis Pavol, Ing.
6.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Vaculík Juraj, Ing.
7.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Zvada Róbert, Ing.
8.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Tőzsér Juraj, Ing.
9.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Ďurišová Lenka, Ing.
10.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Chladná Veronika, Ing.
11.
(externá, 8.2.1 doprava v krízových situáciách)

P.č.

Školiteľ

Téma dizertačnej práce

Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. Vladimír
Gozora, PhD.

Civilná účasť Slovenskej republiky na riešení medzinárodných
krízových javov.
Pripravenosť zdravotníckych zariadení na riešenie
mimoriadnych udalostí a smery nápravných opatrení
Psychická záťaž krízových manažérov v procese riešenia
mimoriadnych udalostí
Komplexní model posuzování rizik ohrožujícich bezpečnost
regionu SR
Evakuácia v stavbách s vnútornými zhromažďovacími
priestormi
Návrh koncepcie hasičského trenažéra so zameraním na
vyslobodzovacie práce pri dopravných nehodách
Návrh parametrov kvantitatívneho hodnotenia účinnosti
bezpečnostných systémov
Možnosti zvyšovania aktivít obecných polícií na miestnej
úrovni
Implementovanie integrovaného bezpečnostného systému na
zabezpečenie objektu
Optimalizácia analytických procesov v bezpečnostnom
manažmente podniku

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Zvyšovanie bezpečnosti v kritických nehodových lokalitách
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Príloha 3

Výročné správy pracovísk fakulty
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
za rok 2013
1. Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Postavenie a základné úlohy katedry v rámci FŠI ŽUa príslušného študijného odboru
Katedra krízového manažmentu (KKM) je pracoviskom Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU
v Žiline, ktoré odborne a organizačne garantuje prípravu odborníkov krízového riadenia
v študijnom odbore občianska bezpečnosť, študijný program krízový manažment.
Pedagogickú činnosť vykonáva katedra v rámci bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského
študijného programu v dennej a externej forme štúdia. Katedra sa podieľa aj na zabezpečovaní
výučby v ďalších študijných programoch našej fakulty a ďalších pracovísk ŽU. Výučbu
uskutočňuje taktiež v rôznych formách celoživotného vzdelávania, uskutočňovaných na
fakulte i mimo nej. Je to hlavne v účelových a špecializovaných kurzoch orientovaných na
postgraduálnu prípravu pracovníkov krízového manažmentu vybraných rezortov s dôrazom
na MH SR, MO SR, MV SR, MPSVaR SR, ale aj pre potreby rôznych inštitúcií štátnej
správy, samosprávy a podnikateľských subjektov.
Základné úlohy, ktoré katedra krízového manažmentu plní v rámci fakulty, možno rozčleniť
do troch kategórií: pedagogická, vedeckovýskumná a ostatná činnosť.
Požiadavky na katedru kladené spoločnosťou a ich vývoj
Súčasný svet je charakteristický zmenami a udalosťami, ktoré prinášajú významné dôsledky
na konkurencieschopnosť podniku, krajiny a regiónu. Problematika krízového manažmentu
sa stáva stále viac aktuálnou. Základné úlohy katedry sú:
• v rámci pedagogickej činnosti rozvíjať kompetencií a odbornosti absolventov – krízových
manažérov,
•

v rámci vedeckovýskumnej činnosti sa zapájať do vnútroštátnych a medzinárodných
projektov,

•

v rámci ostatných činností spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy,
samosprávy a podnikateľskými subjektmi na úseku prevencie vzniku krízových javov.

Katedra krízového manažmentu sa v rámci výchovy odborníkov krízového manažmentu
verejnej správy zaoberá aj problematikou manažmentu rizík, ich posudzovaním, znižovaním
a monitorovaním. Rozsah výučby a jej zameranie je dané špecifickými potrebami krízového
manažmentu vo verejnej správe, ktorý je zameraný hlavne na prevenciu krízových javov
v spoločnosti a ich účinné a efektívne riešenie.
V ďalšom období (vo väzbe na akreditáciu v roku 2014) bude potrebné modifikovať profil
absolventa a obsah existujúceho tak, aby reflektoval postupne sa meniace požiadavky praxe a
nové poznatky získané vedeckovýskumnou činnosťou na úseku krízového riadenia.
V súčasnosti je internet významný zdroj informácií pre záujemcov o štúdium ako aj odbornej
verejnosti. Okrem permanentnej aktualizácie web stránky katedry boli vytlačené letáky, ktoré
poskytuje základnú informáciu o katedre. Ich použitie bude spojené s propagáciou katedry –
hlavne pri podujatiach typu Deň otvorených dverí, prípadne počas konferencií a odborných
podujatí.
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Štruktúra a personálne obsadenie katedry, zmeny v priebehu roka
Personálne obsadenie katedry spĺňa požadované kritériá na obsadenie odborných miest
pedagógmi minimálne s titulom PhD. Na katedre je jeden pracovník, ktorý nemá ukončený
tretí stupeň vysokoškolského vzdelania na pozícii vedeckovýskumného pracovníka.
Tab. 1

Personálne zloženie katedry krízového manažmentu
Počet
plán. skut.

Funkcia

Poznámka

Profesor

2

1

PhD.

Docent

4

4

4 x PhD.

Odborný asistent

12

9

8 x PhD., 1 x CSc.,

Asistent

1

0

Výskumný pracovník

2

1

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

22

16

vrátane Mgr. Litvovej, PhD.

Pozn.: Vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť PhDr. Kostelného, CSc. jeho výučbu na
skrátený pracovný pomer zabezpečovala Mgr. Litvová, PhD.
Tab. 2

Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Poznámka

Profesor

1

PhD.

Docent

4

4 x PhD.

PhD. (CSc.)

9

8 x PhD., 1 x CSc.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

15

Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)

14
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Organizačná štruktúra katedry krízového manažmentu
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry

Tab. 3

Personálne obsadenie
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Oddelenie krízového manažmentu :
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

Ing. Katarína Hollá, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Mgr. RSDr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

Oddelenie ekonomických a humanitných
predmetov:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
Mgr. Lucia Litvová, PhD.

Pracovník výskumu

RSDr. Ľudovít Németh

Odborná sekretárka

Iveta Gašpieriková

Kvalifikačný rast
V roku 2013 úspešne ukončila doktorandskú prácu Mgr. Moricová. V tomto roku taktiež
úspešne habilitovala Ing. Strelcová,PhD.
Požiadavky na doplnenie, prípadne zmeny v personálnom obsadení
Pre budúce obdobie bude v pedagogickej činnosti charakteristické:
• zníženie rozsahu priamej výučby a väčšie využívanie e-learningových foriem
vzdelávania,
• postupná aktualizácia obsahu existujúceho študijného programu,
• vyššia konkurencia na trhu vzdelávacích inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou
bezpečnosti.
Z vyššie uvedených dôvodov personálne obsadenie pre najbližšie obdobie považujeme za
dostatočné. Dodatočné nároky na nové odborné znalosti pedagógov spojené s prípadnou
realizáciou nového študijného programu budú prioritne riešené rekvalifikáciou existujúcich
pedagógov, resp. užšou spoluprácou s odborníkmi z praxe.
Vedenie katedry má trvalú úlohu sledovať a vyhodnocovať výkonnosť jednotlivých
zamestnancov. Preto aj v rámci výberových konaní bude prihliadať na dosiahnuté výsledky
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prihlásených. Je v záujme vedenia katedry zmeny v personálnom obsadení zabezpečiť tak,
aby bol zaistený trvalý rast odbornej a pedagogickej úrovne kolektívu katedry.
2. Vzdelávacia činnosť
Spôsobilosť katedry zabezpečovať vzdelávacie aktivity vyplývajúca z platnej akreditácie
Katedra krízového manažmentu je spôsobilá zabezpečovať vzdelávacie aktivity v študijnom
odbore občianska bezpečnosť v študijnom programe krízový manažment na všetkých troch
stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Študijné programy v 1. a 2. stupni vzdelania boli
akreditované v roku 2004, následne v roku 2006 bol akreditovaný aj 3. stupeň. V roku 2009
bolo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky priznané právo
uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore občianska bezpečnosť.
Tab. 4
Spôsobilosť katedry krízového manažmentu zabezpečovať vzdelávacie aktivity
P.č.
1.
2.
3.
4.

Študijný
odbor
občianska
bezpečnosť

Študijný
program

Stupeň
VŠ vzdelania

krízový manažment
1.
krízový manažment
2.
krízový manažment
3.
právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie

Rok
akreditácie
2004
2004
2006
2009

Pedagogickí pracovníci katedry uskutočňujú výučbu všeobecných predmetov pre všetky
študijné programy na fakulte (ekonomické teórie, mikroekonómia, manažment, marketing,
manažérska štatistika, sociológia, psychológia) a výučbu profilových predmetov ako krízový
manažment, krízové plánovanie, riešenie krízových situácií hospodárskych, teória rizík,
legislatíva krízových situácií, analýza podnikateľských rizík a ďalších. Okrem výučby
predmetov v slovenskom jazyku katedra zabezpečuje pre zahraničných študentov v rámci
programu ERASMUS vybrané predmety v anglickom jazyku.
Katedra zabezpečuje výučbu aj v špecializovanej učebni simulácie krízových javov, ktorá
bola uvedená do prevádzky v roku 2005. V učebni sa vyučujú predmety krízové plánovanie,
manažérska štatistika, ekonometria, plánovanie a prognostika, atď. Pri výučbe sa využíva
softvérové vybavenie a prístupy do databáz: ŠiRiHo, @RISK, ATON, AMION, TerEx,
EMOFF, AFGIS, LDRPS a ďalšie.
Pedagogickí pracovníci zabezpečujú výučbu aj pre iné fakulty a ústavy Žilinskej univerzity.
V rámci akreditovaného bakalárskeho študijného programu stráž prírody na Výskumnom
ústave vysokohorskej biológie zabezpečovali výučbu predmetov orientácia v teréne,
ochranárske praktikum a dokumentácia strážcu, riadenie ľudských zdrojov.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh, počty študentov
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa pokynu dekana FŠI ŽU
a schválených zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu
prijímacieho konania bola zabezpečená v súlade s pokynom dekana FŠI ŽU a metodického
zamestnania organizovaného prodekanom pre vzdelávanie.
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Na bakalársky stupeň denného štúdia bolo prijatých 85 študentov, ale zapísaných bolo len 60
študentov. V externom štúdiu bolo situácia menej priaznivá, keď z 12 prijatých študentov
bolo zapísaných 10 študentov bakalárskeho štúdia. V druhom stupni bolo na denné štúdium
prijatých 51 študentov a zapísaných 50 študentov a na externé štúdium bolo prijatých 26
študentov, no nastúpilo iba 10. V treťom stupni nastúpili na štúdium všetci prijatí študenti,
konkrétne v dennej forme 3 a v externej forme 4 študenti. Celkom bolo na študijný program
krízový manažment prijatých 181 študentov, z toho na štúdium nastúpilo 137 študentov.
Ku koncu roka 2013 študovalo v študijnom programe krízový manažment 320 študentov,
z toho 237 v dennej forme (79,53 %) a 61 v externej forme (20,47 %). Oproti roku 2012 bol
zaznamenaný pokles počtu študentov o 22 študentov, ktorý sa prejavil predovšetkým
v externej forme štúdia. V bakalárskom stupni je zapísaných 56,38 % študentov a zvyšná časť
je zapísaná v inžinierskom stupni.
Tab. 5

Počty študentov študijného programu krízový manažment
Stupeň

Ročník

1.
2.
Celkom

1.
2.
3.
1.
2.

denného štúdia
59
42
41
49
46
237

Počet študentov
externého štúdia
8
8
10
23
12
61

Celkom
67
50
51
72
58
298

Štátne záverečné skúšky - príprava, priebeh
Na štátne záverečné skúšky v roku 2013 bolo prihlásených 118 študentov, z toho 2 študenti sa
prihlásili až na jesenný termín záverečných skúšok. Celkom sa na štátne skúšky prihlásilo
45 študentov denného bakalárskeho štúdia, 16 študentov externého bakalárskeho štúdia,
42 študentov denného inžinierskeho štúdia a 15 študentov externého inžinierskeho štúdia.
V riadnom termíne štátnych záverečných skúšok 99 študentov prospelo, 6 študenti prospeli
s vyznamenaním a 11 študenti neprospeli (2 v externej forme štúdia a ostatní v dennej forme,
z toho 1 študent inžinierskeho štúdia), pričom až piati študenti neobhájili záverečné práce.
Na opakované štátne záverečnéch skúšky sa prihlásilo 10 študentov na opravný temín
a 2 študenti na prvý termín. Všetci študenti prihlásení na opravnú štátnu skúšku prospeli, zo
šudentov zapísaných prvý raz 1 neprospel z dvoch predmetov a 1 prospel.
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Denná

87

prospel s
vyznamenaním
5

Externá

31

Celkom
ukončilo

118

Hodnotenie
prospel

neprospel

80

2

1

30

0

6

110

2

Tab. 6

Poznámka
s ohľadom na
opakované štátne
záverečné skúšky
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Komisie pre štátne záverečné skúšky ocenili, že tematické zameranie záverečných prác
vychádzalo zo študijného programu krízový manažment. Najväčší podiel na témach
záverečných prác mali témy spadajúce do oblasti aplikácie metód strategického
a operatívneho riadenia rizík v podnikoch, do oblasti krízového manažmentu a krízového
plánovania na úrovni verejnej správy a podnikov a do oblasti socio-ekonomických dopadov
krízových javov na krajinu a obyvateľstvo. Niektoré témy záverečných prác vychádzali
z potrieb praxe. Školiteľmi týchto tém boli pracovníci katedry a odborníci z praxe zastávajú
úlohu odborných konzultantov.
Komisie pre štátne záverečné skúšky však hodnotili kvalitu DP a BP ako priemernú. Najväčší
problém videli v tom, že študenti sa venujú spracovaniu témy záverečnej práce až po
úspešnom absolvovaní všetkých ročníkových skúšok. Najvýraznejšie sa tento problém
prejavil na záverečných prácach 5 študentov, ktorým komisia odporučila záverečné práce
prepracovať. Okrem jedného študenta všetci záverečné práce prepracovali a na opakovaných
štátnych skúškach obhájili.
Tab. 7

Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2013

Fyzický počet
Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
školiteľov
prác
prác
prác bez PhD.
(odborníci
z praxe)

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

bakalárska
diplomová
dizertačná

61
57
4

60
57
4

12
17
3

7
0
0

0
0
1

spolu

122

121

32

7

1

Typ práce

Predsedovia komisií pre štátne záverečné skúšky odporúčali vo svojich záverečných správach
spresniť formuláciu cieľa a obsahu záverečných prác pri ich zadávaní, využívať viac
výskumných metód pri spracovaní, porovnať viaceré varianty riešenia, overiť správnosť
a opodstatnenosť navrhovaných riešení ekonomickým alebo mimoekonomickým
zhodnotením, využívať poznatky nielen domácich, ale i zahraničných autorov.
Pre zvýšenie kvality DP, BP sme v roku vykonali nasledovné aktivity:
• pracovný seminár v rámci katedry, na ktorom boli prediskutované najvýraznejšie
problémy, ktoré sa vyskytli počas spracovávania záverečných prác a prejavili sa
v priebehu štátnych záverečných skúšok,
•

témy záverečných prác prešli schvaľovaním na úrovni vedúcich oddelení, vedúceho
katedry a garanta študijného odboru občianska bezpečnosť,

•

zadania záverečných prác boli vložené do elektronického systému a vydané študentom až
po kontrole vedúcimi oddelení, vedúcim katedry a garantom odboru a po zapracovaní ich
pripomienok.

Využívanie informačného systému Vzdelávanie
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Informačný systém vzdelávanie využívajú členovia katedry v požadovanom rozsahu. Agenda
prihlasovania na skúšky z jednotlivých predmetov prebieha už len elektronicky, výsledky
skúšok zapisujú pedagogickí pracovníci priebežne.
Agenda štátnych záverečných skúšok sa vybavuje tiež elektronicky, od zadávania tém
záverečných prác, cez vkladanie posudkov až po vyhotovovanie zápisov zo štátnych
záverečných skúšok.
E–vzdelávanie
V oblasti e-vzdelávania bol v rámci katedry stanovený odporúčaný základný model evzdelávania, ktorý zabezpečí informovanosť študentov o obsahu a štruktúre predmetu,
o študijnej literatúre a o podmienkach na získanie skúšky. Tieto informácie majú byť
študentom dostupné hneď na začiatku príslušného semestra. Pedagogickí pracovníci postupne
dopĺňajú databázy predmetov o študijné materiály a ďalšie informácie skvalitňujúce výučbu.
Pre prípad problémov s napĺňaním databáz e-vzdelávania boli určení doktorandi, ktorí majú
asistovať pedagogickým pracovníkom, nie však vytvárať databázy za nich. Niektorí
pedagógovia využívajú e-vzdelávanie aj na testovanie vedomostí študentov.
Prehľad predmetov zabezpečovaných v e-vzdelávaní je uvedený v tabuľke 8.

Tab. 8

Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

1.
2.

Ekonomické teórie
Sociológia

3.

Podnikové hospodárstvo

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Manažment
Marketing
Metodológia tvorivej práce
Personálny manažment
Manažment malých a stredných podnikov
Krízový manažment
Riešenie kríz. situácií – hospodárskych
Seminár k bakalárskej práci
Ekonomické analýzy
Manažérska psychológia
Ekonometria
Manažérska etika
Logika
Politológia
Finančný manažment
Manažment zmeny
Manažment služieb a nezisk. organiz.
Analýzy podnikateľských rizík
Manažérske metódy a techniky

23.

Plánovanie a prognostika

24.
25.
26.
27.

Teória rizík
Legislatíva krízových situácií
Rozvoj pracovných tímov
Ekonomika verejného sektoru

Zabezpečuje
Strelcová, Kelíšek
Litvová, Ondrušk
Strelcová, Kelíšek,
Macurová
Míka, Hudáková
Klučka, Buganová
Németh
Míka
Kelíšek
Šimák, Hollá, Ristvej
Ondrušek
Kelíšek, Németh
Klučka
Moricová
Ristvej
Németh
Németh
Németh
Klučka, Kelíšek
Míka, Buganová
Míka
Buganová
Míka, Hudáková
Klučka, Mráziková,
Čimborová, Dvorský
Šimák, Zánická Hollá
Šimák, Ristvej
Németh
Ondrušek

Poznámka
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
EBŠ
EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
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28.
29.
30.
31.
32.

Praktiká z psychológie
Psychológia v záchranných službách
Manažment kvality
Manažment kvality v dopravných
službách
Seminár k diplomovej práci

Moricová
Moricová
Hudáková

DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ

Hudáková

DIŠ

Strelcová, Moricová

DIŠ, EIŠ

Edičná činnosť na podporu vzdelávacieho procesu – učebnice, monografie a skriptá
Publikačná činnosť na podporu pedagogického procesu je spojená s vedeckovýskumnou
činnosťou zamestnancov katedry. Počas roka 2013 bolo spracovaných niekoľko učebníc
a skrípt v rámci projektu ESF 26110230005 Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej
univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti v slovenskom aj anglickom
jazyku.
Celkom boli v roku 2013 vydané 4 učebnice: Crisis management in public administration
(Šimák, L. – Hollá, K. – Ristvej, J.), Manažment sociálnych rizík (Kampová, K. – Hollá, K.),
Metódy a techniky v procese manažmentu rizika (Hudáková, M. – Buganová, K. – Míka, V.
T.) a Planning and forecasting (Klučka, J.), 1 elektronické skriptá: Krízový manažment
(Hollá, K. – Ristvej, – J. Šimák, L.)a odborná knižná publikácia Ekonomika krízového
manažmentu (Klučka, J.).
Tab. 9

Prehľad publikačných aktivít v roku 2013
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

0

AAB

Vedecké monografie v SR

0

BAB

Odborné knižné publikácie

1

BCI

Skriptá, učebné texty

1

ACB

VŠ učebnice v SR

ACA

VŠ učebnice v zahraničí
Celkom

3,5
0
5,5

Medziročne došlo k nárastu publikačných aktivít členov katedry.
Aktivity katedry v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania katedra ponúka širokej verejnosti modulový kurz
„Efektívny krízový manažment“ zameraný na vzdelávanie a tréning čoraz viac aktuálnej
problematiky krízového manažmentu. V roku 2013 prejavili o tento kurz záujem 3
potenciálni študenti.
Okrem toho sa zamestnanci zúčastnili aktivít v rámci Detskej univerzity.
Kontrolná činnosť vo vzdelávacej oblasti
Kontrolná činnosť bola zameraná predovšetkým na kontrolu metodiky vyučovania
doktorandov a mladých pedagogických pracovníkov. Vedúcim katedry (v zmysle poverenia
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dekanom fakulty) boli vykonané 4 kontroly – hospitácie. Vážnejšie nedostatky neboli zistené
Záznamy z hospitácií sú prerokované s príslušným učiteľom a uložené na katedre. Z kontrol
vyplynulo, že:
• pre kvalitu výučby je významné zabezpečenie dostupnou študijnou literatúrou,
• aktivita študentov na cvičení je determinovaná ich prípravou a osobným postojom k
štúdiu (sociológia),
• riešenie zadaných úloh spojené s komunikáciou o aplikácii v praxi je pridanou hodnotou
pre študentov (plánovanie a prognostika).
3. Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť katedry je orientovaná na rozvoj teórie a praxe krízového
manažmentu a riadenie rizika. Zameriava sa hlavne na otázky cieľov, obsahu, pôsobnosti a
úloh krízového manažmentu v spoločenskej praxi, teórie rizík a riadenia rizika, osobnosti
krízového manažéra, na systém krízového plánovania, komunikáciu v krízových situáciách,
sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií. Základným cieľom
je zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FŠI ŽU.
Cieľom vedeckej práce na katedre je vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti
a nástrojov na posudzovanie bezpečnostného prostredia a sociálno-ekonomických a etických
otázok bezpečnosti, neustále rozvíjanie teórie krízového manažmentu a problematiky
prevencie a riešenia krízových javov prírodného aj antropogénneho charakteru. Na základe
analýzy efektívnosti a kvality krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľskom
prostredí sú prezentované návrhy na modifikáciu cieľov, obsahu, pôsobnosti a úloh krízového
manažmentu v štátnej správe a samospráve. Pracovníci katedry sa tiež zameriavajú na
komplexné posudzovanie rizík v spoločenskom, technickom a technologickom aj prírodnom
prostredí, vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich racionalizáciu na
podmienky jednotlivých oblastí ľudskej činnosti, ako aj na komplexné hodnotenie rizík
a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho i technologického charakteru. Medzi
základné ciele patrí tiež zdokonaľovanie systému krízového plánovania a jeho informačného
systému. Ďalším cieľom vedeckej práce členov katedry je zvyšovanie efektívnosti procesov
riešenia mimoriadnych udalostí a krízových situácií v prírodnom, hospodárskom
a spoločenskom prostredí, ako aj ich organizačné, personálne, materiálne a technické
zabezpečenie. V ostatnom čase kladie katedra dôraz aj na posudzovanie funkčnosti kritickej
infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany v krízových situáciách, riešenie ekonomických
dôsledkov katastrof a návrh optimalizačných opatrení v tejto oblasti.
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti:
Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na riešenie problémov:
• vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti a nástrojov na posudzovanie
bezpečnostného prostredia,
• riešenie teoretických základov krízového manažmentu, rozpracovanie terminológie
a podieľanie sa na legislatívnych procesoch,
• vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich aplikácia pre jednotlivé oblasti
ľudskej činnosti,
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komplexné hodnotenie rizík v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom
prostredí a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho i technologického
charakteru,
racionalizácia štruktúry, pôsobnosti a úloh bezpečnostného systému štátu a jeho prvkov,
sociálno-ekonomické a etické otázky bezpečnosti,
návrhy zmien pôsobnosti a úloh orgánov krízového riadenia na úrovni ústredných
orgánov štátnej správy a miestnej štátnej správy,
stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového
riadenia,
bezpečnosť ľudských sídiel a ich ochranu pred negatívnymi dôsledkami krízových javov,
riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v prírodnom, hospodárskom
a spoločenskom prostredí,
riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na
efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
racionalizácia procesov havarijného plánovania, zabezpečovanie prevencie a riešenie
závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov,
projektovanie a technické zabezpečenie procesu ochrany osôb, majetku a objektov,
riešenie otázok dopravného zabezpečenia v krízových situáciách a optimalizácia
rozmiestnenia zdrojov a zásob,
posudzovanie funkčnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany v krízových
situáciách, riešenie otázok ekonomickej efektívnosti a financovania prvkov kritickej
infraštruktúry,
riadenie podnikateľských rizík v hospodárskych subjektoch,
metódy a nástroje krízového manažmentu v podniku,
hodnotenie významu a pripravenosti ľudského aspektu v krízovom riadení – osobnosť
krízového manažéra,
sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií,
etika krízových situácií,
komunikácia a vedenie ľudí v krízových situáciách,
analýza ekonomických dôsledkov katastrof a návrh opatrení/modelov na financovanie
dôsledkov a obnovy,
zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FŠI ŽU,
teoretické problémy procesov krízového plánovania,
aplikácie štatistických metód v analýze rizík,
simulácie dopravných procesov v stochastických podmienkach.

Podané a riešené medzinárodné projekty
V roku 2013 podala katedra medzinárodný projekt Communication and Information Systems
Technology in European Emergency Preparedness & Management v rámci grantu COST Trans Domain Proposal ESSEM ICT TUD ISCH. Cieľom je vytvoriť sieť akademických
pracovísk zaoberajúcich sa riešením informačných systémov pre krízové riadenie.
Podiel na riešení projektov EŠF
V roku 2013 bola katedra zapojená:
• do riešenia projektu EŠF „Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre
potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti“. Členovia katedry sú v rámci tohto
projektu zapojení v aktivitách: tvorba nového bakalárskeho študijného programu, tvorba
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učebníc pre zabezpečenie vybraných predmetov v angličtine a spolupráca s priemyslovou
sférou a univerzitným prostredím.
do riešenia projektu EŠF „Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze
európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania“, v ktorom ŽU rozvíja a monitoruje
účinnosť svojho súčasného systému zabezpečovania kvality vzdelávania.
do riešenia projektu EŠF „Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem,
kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce –úspešný absolvent pre potreby praxe.“
V rámci projektu sa pracuje na inovácii študijných programov 1. a 2. stupňa v súlade s
potrebami praxe.
do riešenia projektu EŠF „Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia
kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore“, ktorý je zameraný na
koncepcia tvorby atraktívnych študijných materiálov na báze IKT, ako aj na podpora
medzinárodnej mobility učiteľov a študentov, spoluprácu so zahraničnými VŠ a prípravu
spoločných študijných programov
do riešenia projektu EŠF „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline“.
Členovia katedry sú v rámci tohto projektu zapojení do prípravy vybudovania laboratória
so zameraním na modelovanie a simulácia krízových javov v doprave pre zvýšenie
efektívnosti rozhodovania.

Vedecko-technické projekty riešené v rámci APVV
V roku 2013 bola katedra zapojená do riešenia 3 projektov v rámci APVV:
•
•
•

Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov APVV 0043 – 10,
Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava APVV 0471-10,
Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení APVV 0727-12.

Grantové projekty VEGA, KEGA a iné
V rámci agentúry VEGA bol na katedre riešený projekt 1/1082/11 VEGA Riziká
technologických procesov a vplyv ľudského činiteľa na procesy ich vzniku a spôsobu
riešenia. V roku 2013 boli podané dva projekty VEGA Koncept pružnosti a jeho aplikácia v
systéme krízového manažmentu a VEGA 1/0209/14 Model systému včasného varovania
s podporou kontrolingu ako prevencia podnikových kríz, ktorý bol aj prijatý.
V spolupráci s Pracoviskom výskumu krízového riadenia bol riešený projekt KEGA
Integrácia manažmentu kvality a manažmentu rizík. V roku 2013 boli podané dva projekty
KEGA „Perspektívy ekonomiky verejného sektora v súčasných krízových podmienkach
globalizovaného sveta“ a „Inovácia obsahu predmetu Projektové riadenie s ohľadom na
aktuálne poznatky z praxe a vedeckovýskumnej činnosti.“
Inštitucionálne - fakultné projekty
Mladí pedagogickí pracovníci a doktorandi riešili 2 inštitucionálne projekty.
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Tab. 10

Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2013

Číslo projektu

APVV do7rp-0025-12

1/0209/14

Doba
riešenia

20132016

20142016

2013

Grantová
agentúra

APVV

VEGA

IGP

Názov
projektu

The
Community
Based
Comprehensive
Recovery –
Komplexná
obnova
zameraná na
spoločnosť –
dofinancovanie
–

Acronym

COBACORE –
dofinancovanie

Cieľ projektu

Projekt
COBACORE.

Hlavné
výstupy
projektu

Projekt
COBACORE –
dofinancova-nie

Model systému
včasného
varovania s
podporou
kontrolingu ako
prevencia
podnikových
kríz.

Cieľom je realizovať
výskum v oblasti
systému včasného
varovania a vytvoriť
model systému s
podporu kontrolingu
ako súčasť
strategického
riadenia pre
prevenciu
podnikových kríz.

Výstupom
projektu bude
vytvorený
softvérový
nástroj na
podporu
aplikácie
modelu systému
včasného
varovania vo
výrobných
podnikoch na
Slovensku.

Identifikácia
problémov
krízovej
komunikácie
v jednotlivých
fázach riešenia

Návrh modelu
krízového
komunikačného
plánu a formulácia
princípov plánovania
krízovej

Možné využitie
návrhu modelu
krízového
komunikačného
plánu v praxi.

Koordiná-tor
projektu

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partne-rov
(€)

Spolufinancovanie (%)

-

26 430 €

-

Katedra
manažmentu
výroby FVT
TU v
Košiciach

10 000€

KKM FŠI ŽU
v Žiline (SR).

Hudáková

KKM FŠI ŽU
(Čimborová)
660 €
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krízy

2013

2013

IGP

IGP

Integrácia
krízového
plánovania
malých obcí

Osobitosti
posudzovania
rizík prvkov
kritickej
infraštruktúry v
sektore doprava

Realizácia
humanitárnej
pomoci
Slovenskou
republikou
2013

IGP

-

komunikácie v rámci
prípravy
a spracovania
krízového plánu.
Návrh koordinácie
procesov integrácie
krízového
plánovania malých
obcí s dôrazom na
zriadenie spoločného
úradu jednotlivých
obcí.
Identifikovať
špecifiká
posudzovania rizík
ohrozujúcich
bezpečnosť a
prevádzkyschopnosť
prvkov kritickej
infraštruktúry v
sektore a úprava
existujúceho modelu.
Vytvorenie
komplexného
modelu
poskytovania
humanitárnej pomoci
SR

Návrh modelu
integrácie
krízového
plánovania
malých obcí
v územnom
obvode Čadca

KKM FŠI ŽU
(Macurová)

Výstupom
projektu bude
model vhodný
na
posudzovanie
rizík v sektore
doprava, ktorý
bude
zohľadňovať
jeho špecifiká.
Model procesu
realizácie
humanitárnej
pomoci
poskytovanej
SR
krajinám
postihnutých
krízovým
javom.
Metodika
procesu
poskytovania
humanitárnej
pomoci SR.

KKM FŠI ŽU
(Titko)

860- €

640 €

KKM FŠI ŽU
(Mráziková)

530 €
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Tab. 11

Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2013
Číslo projektu
1/1082/11 VEGA

0043-10 APVV

APVV 0727-12

APVV-0471-10

261102
30005
AMŠ ŠF
2010-2013

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v sledovanom období

Riziká technologických
procesov a vplyv ľudského
činiteľa na procesy ich vzniku
a spôsobu riešenia

Vytvorenie systematického postupu na
posudzovanie a riadenie rizík v priemyselných
procesoch s identifikáciou postavenia ľudského
činiteľa v jej jednotlivých fázach. Sumarizácia
metód a techník na posudzovanie rizík – tvorba
modelu.
Vysokoškolská učebnica Prevencia závažných
priemyselných havárií. Štatistický prieskum
SEVESO podnikov. Laboratórny pokus
s čpavkovou vodou. Model posudzovania rizík
priemyselných procesov. Tvorba softvérového
prostriedku na vytváranie scenárov závažných
priemyselných havárií
Na základe analýzy stanovenie kritérií
kategorizácie jednotlivých požiarnobezpečnostných a ekonomických nástrojov a na
zákalde vytvořeného modelu hodnotenie
ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení
KKM sa podieľala na posudzovaní
bezpečnostného prostredia vo vzťahu ku kritickej
infraštruktúre, na možnostiach posudzovania a
riadenia rizík jednotlivých prvkov KI, na testovaní
výkonnosti vybraných prvkov KI a na hodnotení
ekonomických aspektov KI. .
V aktivite 2.1. návrh obsahu a predmetovej
štruktúry nového učebného programu 1. Stupňa
Riadenie rizika, spracovanie a tlač publikácií –
sumarizácia podkladov do akreditačného spisu.
V aktivite 2.2. sa tvoria publikácie, preklady a
tlačia sa publikácie k výučbe: Risk assessment of
industrial processes, Logistics and Transport in
Crisis Situations, RKS atď.

Komplexný model
posudzovania rizík
priemyselných procesov

Model hodnotenia
ekonomickej efektívnosti
protipožiarnych opatrení

Ochrana kritickej
infraštruktúry v sektore
doprava
Flexibilné a atraktívne
štúdium na Žilinskej
univerzite pre potreby trhu
práce a vedomostnej
spoločnosti (aktivita 2.1,2.2)

Finančné
prostriedky
€

3 299 €

52 883 €

13 888

61 256

-

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Hollá

Hollá

Klučka

Šimák

ŽU v Žiline, za fakultu:
Klučka/Buganová,
Ristvej

Projektový
manažér

Hollá

Hollá

Mózer,
Buganová

Dvořák

Buganová
2.1., Ristvej
2.2.

Riešitelia
Šimák, Buganová,
Móricová, Míka,
Németh, Strelcová,
Ristvej, Klučka,
Šimonová
Móricová,
Buganová, Ristvej,
Loveček, Šimák,
Novák, Míka,
Kampová, Svetlík,
Polorecká
Klučka, Strelcová,
Hollá, Hudáková,
Ondrušek, Kelíšek,
Buganová
Šimák, Novák,
Klučka,
Strelcová,Hollá,
Hudáková,
Kelíšek, Buganová
2.1.: Buganová,
(rieš.: Míka,
Šimák, Strelcová,
Ristvej)
Aktivita 2. 2.
Ristvej : (rieš.:
Sventeková,
Šimonová,
Loveček, Hollá,
Kampová)
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ITMS 26110230090
2013-2015

ITMS 26110230079
02/2013 – 06/2015

Kvalitné vzdelávanie s
podporou inovatívnych
foriem, kvalitného výskumu a
medzinárodnej spolupráce –
úspešný absolvent pre potreby
praxe
Inovácia a internacionalizácia
vzdelávania - nástroje
zvýšenia kvality Žilinskej
univerzity v európskom
vzdelávacom priestore

313308

The Community Based
Comprehensive Recovery –
Komplexná obnova zameraná
na spoločnosť

APVV do7rp-0025-12

The Community Based
Comprehensive Recovery –
Komplexná obnova zameraná
na spoločnosť – dofinancov.
SEREN 2 - SEcurity REsearch
Ncp network - phase 2

261814

FaME/2013/MSPRisk
BILATERÁLNY
VEDECKÝ PROJEKT

Podnikateľské riziká malých a
stredných firiem v
turbulentnom ekonomickom
prostredí

Rozvoj kvality Žilinskej univerzity inováciou
procesov vzdelávania a výskumu v súlade s
potrebami vedomostnej spoločnosti a globálneho
trhu práce. 2.1 Inovácia študijných programov 1. a
2. stupňa v súlade s potrebami praxe.

-

ŽU v Žiline, za fakultu:
Buganová, Ristvej

Buganová

Klučka, Mika,
Ristvej, Strelcová,
Buganová, Hollá,
Móricová,
Hudáková,
Ondrušek
Klučka, Mika,
Ristvej, Strelcová,
Buganová, Hollá,
Móricová,
Hudáková,

Koncepcia tvorby atraktívnych študijných
materiálov na báze IKT
Príprava nových študijných materiálov a pilotná
implementácia novej koncepcie ich tvorby.
Tvorba a inovácia študijných programov s
dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej
spoločnosti. Podpora medzinárodnej mobility
učiteľov a študentov
Spolupráca so zahraničnými VŠ a príprava
spoločných študijných programov
Prvý rok riešenia projektu bol zameraný na
analýzu prostredia, cieľových skupín a na návrh
informačného systému. Príprava dotazníkového
zisťovania, jeho realizácia a vyhodnotenie.
Súčasťou riešenia boli aj projektové stretnutia
a stretnutia s cieľovými skupinami.
Dofinancovanie.

-

ŹU v Žiline (aktivita 1.3
Buganová)

Buganová

55 247,50 €

Ristvej

Ristvej

-

Ristvej

Ristvej

Tvorba databázy a informačného systému SEREN
2.
Projektové stretnutia a stretnutia s cieľovými
skupinami.
Dotazníkový prieskum MSP v SR a ČR zameraný
na podnikateľské riziká.

2 700 €

Romanian Space
Agency, Rumunsko, / na
ŽU: Ristvej

Ristvej

Hollá

sponzori

doc. Belás UTB Zlín

Hudáková

Buganová,
Lusková

Hollá, Moricová,
Šimák, Titko
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20132016

VEGA

046ŽU4/2014

2014 2016

KEGA

017ŽU4/2014

20142016

KEGA

Communication and
Information
Systems
Technology in
European
Emergency
Preparedness &
Management
Koncept pružnosti
a jeho aplikácia
v systéme
krízového
manažmentu
Perspektívy
ekonomiky
verejného sektora v
súčasných
krízových
podmienkach
globalizovaného
sveta
Inovácia obsahu
predmetu
Projektové riadenie
s ohľadom na
aktuálne poznatky z
praxe
a vedeckovýskumnej činnosti

Hlavné výstupy projektu

Vytváranie virtuálnej siete
pracovísk.

Sieť akademických pracovísk zaoberajúcich
sa riešením informačných systémov pre
krízové riadenie.

Ristvej

Ristvej

Prof.
Granmo
/Universit
y of
Agder,
Norway

Vypracovať kvantitatívny
model, ktorý by umožňoval
aplikáciu v systéme
krízového manažmentu
s cieľov zvýšenia
pripravenosti na
mimoriadne udalosti
Komplexne spracovať a
aktualizovať poznatky z
problematiky Ekonomiky
verejného sektora v súlade s
požiadavkami praxe.

Model a jeho aplikácia do systému
krízového manažmentu

Klučka

Klučka

KKM/FŠI
ŽU

Dosiahnuť väčší stupeň sprístupnenia
poznatkov o danej problematike väčšiemu
počtu študentov i odborníkov z praxe

Ondrušek,

Ondrušek

Cieľom projektu je inovácia
obsahu študijného plánu
predmetu Projektové
riadenie s dôrazom na
manažment rizika
projektov.

Výstupom je inovácia obsahu študijného
plánu predmetu Projektové riadenie,
príprava e-learningu a študiných materiálov
vo forme vysokoškolskej učebnice v
tlačenej verzii a vo forme E-knihy

Buganová

Buganová

Partneri
projektu

COST - Trans
Domain Proposal
ESSEM ICT TUD
ISCH

Cieľ projektu

Projektový
manažér

Doba riešenia
20142015

Názov projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordin
átor

Číslo projektu
2013-217447

Grantová agentúra

Koordinátor
projektu

Tabuľka 12

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2013
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V hodnotenom období členovia katedry zvýšili aktivitu vo vedeckovýskumnej činnosti.
Napriek uvedenému je nutné konštatovať, že:
• angažovanosť jednotlivých členov katedry vo vedeckovýskumnej činnosti je veľmi
diferencovaná,
• kvalita publikačnej činnosti nie je dostatočne naviazaná na vedeckovýskumné projekty,
• neustále treba zlepšovať prepojenie zadaní doktorandských prác vo väzbe na vedeckú
profiláciu katedry.
Doktorandské štúdium
V študijnom programe krízový manažment študovalo v roku 2013 sedemnásť študentov,
z toho 7 v dennej forme a 10 v externej forme.

Prehľad doktorandov študijného programu krízový manažment
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

3.
3.
1
2.
2.
2.
4.
4.
4.
1
1.
1
1
5.
1.
1.
1.

denná
denná
externá
denná
externá
denná
externá
externá
externá
denná
denná
externá
externá
externá
externá
denná
externá

doc. Novák
prof. Šimák
doc. Novák
prof. Šimák
prof. Šimák
doc. Míka
doc. Novák
doc. Hudáková
doc. Novák
Doc. Novák
doc. Hudáková
prof. Šimák
prof. Šimák
prof. Navrátil
prof. Gozora
doc. Klučka
doc. Klučka

Ing. Macurová Ľudmila
Ing. Mráziková Jana
JUDr. Ing. Mahdoň Luboš
Ing. Titko Michal
Ing. Neradilová Hana
Ing. Čimborová Katarína
Ing. Čička Vladimír
Ing. Kováč Marian
Ing. Kovalčík Milan
Ing. Adamíková Jana
Ing. Ondrušková Helena
Ing. Lajtoch Jiří
Mgr. Peterek Kamil
Mgr. Trsek Alexandra
Ing. Bagin Peter
Ing. Dvorský Ján
Ing. Kalupová Blanka

Prehľad využitia školiteľov z katedry krízového manažmentu
Školiteľ

prof. Šimák

doc. Míka

Tab. 13

Doktorand

Tab. 14

Forma

Rok štúdia

Program

Ing. Lajtoch Jiří

externá

1

KM

Ing. Titko Michal

denná

2

KM

Mgr. Peterek Kamil

externá

1

KM

Ing. Neradilová Hana

externá

2

KM

Ing. Mráziková Jana

denná

3

KM

Ing. Čimborová Katarína

denná

2

KM
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doc. Klučka

doc. Novák

Ing. Kalupová Blanka

externá

1

KM

Ing. Ján Dvorský

denná

1

KM

Ing. Macurová Ľudmila

denná

3

KM

Ing. Čička Vladimír

externá

4

KM

JUDr. Ing, Mahdoň
Luboš

externá

1

KM

Ing. Adamíková Jana

denná

1

KM

Ing. Kovalčík Milan

externá

4

KM

Väčšina doktorandov (13) je vedených školiteľmi z katedry; 4 doktorandi sú vedení externými
školiteľmi.
Výsledky a aktivita doktorandov v hodnotenom období boli kladne hodnotené školiteľmi.
Kvalifikačný rast
V roku 2013 získali certifikát z anglického jazyka Ing. Katarína Hollá, PhD. - CAE C2
a doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD. - FCE B2 po absolvovaní kurzu a následnej skúšky.
Publikačná činnosť členov katedry
Publikačná činnosť členov katedry má zvyšujúcu sa kvalitatívnu úroveň. Možno konštatovať,
že:
• kvantita a kvalita publikačných výstupov je značne diferencovaná,
• stále relatívne vysoký je počet publikácií z domácich vedeckých konferencií,
• podiel publikácií, ktorých hodnotenie je požadované akreditačnou komisiou (karentované
časopisy a zahraničné monografie), je nízky.
V súvislosti s tým je vedením katedry podporovaná publikačná činnosť riešiteľských tímov
v rámci domácich a zahraničných vedeckovýskumných projektov. V publikačnej činnosti je
nevyhnutné prepojiť výskumnú činnosť s publikovanými výstupmi – v tom je možné vidieť aj
zdroj zvyšovania kvality publikovaných výstupov členmi katedry. Problém s publikáciami
v karentovaných časopisoch a pri zahraničných monografiách pretrváva.
Prehľad publikačných aktivít podľa kategorizácie MŠVVaŠ SR je uvedený v tabuľke 15.
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Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry
Kategória
ABD

ACB

Bibliografický odkaz
Hudáková, M. Lusková, M. (2013). Rizika podnikaní na Slovensku v segmentu SME.
In: Řízení úvěrového rizika SME. Žilina: GEORG, 2013.s. 21-46 - ISBN 978-808154-017-2.
Hudáková, M. Buganová, K. Míka, V. (2013). Metódy a techniky v procese
manažmentu rizika, 1. vydanie. Žilina: Žilinská univerzita, Vydavateľstvo EDIS, 230
strán, 2013, ISBN 978-80-554-0642-8.

ACB

Kampová, K. a Hollá, K. (2013). Manažment sociálnych rizík, 1. vydanie. Žilina:
Žilinská univerzita, Vydavateľstvo EDIS, 108 strán, 2013, ISBN 978-80-554-0754-8.

ACB

Klučka, J. (2013). Planning and forecasting, 1. vydanie. Žilina: Žilinská univerzita,
Vydavateľstvo EDIS, 124 strán, 2013, ISBN 978-80-554-0653-4.

ACB

Šimák, L. Hollá, K. Ristvej,. J. (2013). Crisis management in public administration:
crisis management I. - theory of crisis management, 1. vydanie. Žilina: Žilinská
univerzita, Vydavateľstvo EDIS, 213 strán, 2013, ISBN 978-80-554-0651-0.

ADE

ADE

ADE
ADE

ADE

ADE

ADE
ADE

Buganová, K. (2013). Analýza rizika v podniku s využitím analýzy typu motýlik (Bow
tie analysis - BTA). In: Periodica Academica. Roč. 8 1 / 2013, s. 3-9. ISSN 18022626.
Buganová, K. Lusková, M. (2013). Možné prístupy k znižovaniu podnikateľského
rizika v dopravných podnikoch = Possible approaches to reducing business risk in
transport enterprises. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. Roč. 8, č. 3 (2013),
s. 6-12. ISSN 1801-674X. Popis urobený 4.11.2013. Spôsob prístupu:
http://pernerscontacts.upce.cz/31_2013/Buganova.pdf
Dvořák, Z. a kol. (2013). Risk assessment of critical infrastructure elements in road
transport. In: Mechanics Transport Communications. Vol. 11, iss. 3 (2013), PP-19PP-25. ISSN 1312-3823.
Hollá, K. (2013). Prístup k posudzovaniu a riadeniu rizík v priemyselných procesoch
v Slovenskej republike In: Periodica Academica. Roč. 8, č. 1 (2013), s. 10-16. ISSN
1802-2626.
Hudáková, M. Svetlík, J. (2013). Situational approaches to leading people in the fire
services [Situačné prístupy vedenia ľudí v hasičských jednotkách] In: MEST journal
[elektronický zdroj]. 2013. - Vol. 1, no. 1 (2013), online, s. 94-102. Popis urobený
13.3.201. ISSN 2334-7058. 3. Spôsob prístupu:
http://mest.meste.org/MEST_1_2013/_10.pdf
Klučka, J. (2013). Critical infrastructure and its economy [Kritická infraštrukltúra a
jej ekonomika] In: MEST journal [elektronický zdroj]. 2013. Vol. 1, no. 1 (2013),
online, s. 65-71. ISSN 2334-7058. Popis urobený 15.2.2013. - Spôsob prístupu:
http://mest.meste.org/MEST_1_2013/_07.pdf
Klučka, J. Strelcová, S. (2013). Funding of critical infrastructure [Financovanie
kritickej infraštruktúry] In: Mechanika Transport Komunikacii [elektronický zdroj] =
Mechanics Transport Communications : naučno spisanie. 2012. Broj. 2 (2012), online,
s. UK-3.1-UK-3.4. ISSN 1312-3823. Spôsob prístupu: http://www.mtcaj.com/library/754_EN.pdf
Sventeková, E. Dvořák, Z. Novák, L. Lusková, M. (2013). The importance and tasks
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ADE

ADF

ADF

ADF

ADN

ADN

AEC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

of transport provision of solving crisis situations In: Mechanics Transport
Communications. Vol. 11, iss. 3 (2013), II-52-II-57.ISSN 1312-3823.
Strelcová, S. Klučka, J. (2013). Disruption of critical infrastructure and
quantification of its impact. In: Mechanics Transport Communications. Vol. 11, iss. 3
(2013), VIII-15-VIII-20. ISSN 1312-3823.
Kampová, K. Ristvej, J. (2013). Prístupy k vnímaniu rizika = Approaches to risk
perception. In: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment : vedecký
časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Roč. 9,
č. 1 (2013), s. 216-227. ISSN 1337-2955.
Lusková, M. Buganová, K. (2013). Aktuálne trendy a prístupy k integrácii
manažérskych systémov In: Podniková ekonomika a manažment [elektronický zdroj] :
elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike
podniku. č. 2 (2013), online, s. 41-50. ISSN 1336-5878. - 2013. Popis urobený
4.11.2013. Spôsob prístupu: http://ke.uniza.sk/assets/casopis/Cislo22013.pdf
Strelcová, S. (2013). Economic security in the Slovak Republic during the time of
crisis [Ekonomická bezpečnosť Slovenskej republiky počas krízy]. In: European
journal of security and safety [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-6131. - 2013. - Vol. 2,
No. 1 (2013), online, s. 1-5. - Spôsob prístupu:
http://www.esecportal.eu/journal/index.php/ejss/issue/view/3
Durčanská, D., Ristvej, J. a kol., (2013). Portal of security and safety engineering as a
tool to increase the sustainable development of higher education in security in the
European union and beyond. In: Communications : scientific letters of the University
of Žilina. Vol. 15, no. 2 (2013), s. 56-62. ISSN 1335-4205..
Hollá, K. a kol. (2013). Complex model of risk assessment of industrial processes
MOPORI. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. Vol. 15,
no. 2 (2013), s. 63-68. ISSN 1335-4205.
Hitmár, Š. Šimák, L. Aplikácia prvkov znalostného manažmentu v procese zvyšovania
bezpečnosti . In: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : interdyscyplinarność nauk o
bezpieczeństwie. - Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen.
Tadeusza Kościuszki, 2012. s. 45-51. ISBN 978-83-63900-48-9.
Buganová, K, (2013). Manažment rizika a krízový manažment v podniku. In: Metody
a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení
krizových situací : sborník přednášek mezinárodní konference, Uherské Hradiště,
FLKŘ UTB ve Zlíně, 12.-13. září 2013. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta logistiky a krizového řízení, 2013. - s. 87-93. ISBN 978-80-7454-283-1.
Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD s ISBN 978-80-7454-282-4
Buganová, K. Lusková, M. Hudáková, M. (2013). Early warning systems in crisis
management [Systém včasného varovania v krízovom manažmente]. In: ICMIBI 2013
: 2013 International Conference on Management Innovation and Business Innovation
: April 21-22, Singapore. - Singapore: Singapore Management and Sports Science
Institute, 2013. s. 217-222. ISBN 978-981-07-5034-3. - (Lecture Notes in
Management Science, Vol. 15. - ISSN 2251-3051).
Dvořák, Z. Čekerevac, Z. Novák, L. (2013). Risk reduction in railway tunnel
[Znižovanie rizík v železničných tuneloch]. In: Transport means 2013 : proceedings
of the 17th international conference : October 24-25, 2013, Kaunas University of
Technology, Lithuania. s. 270-273. ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of
Technology, 2013.
Dvořák, Z. Leitner, B. Novák, L. (2013). The theoretical background for research of
road transport elements vulnerability in Slovakia [Teoretický rámec výskumu
zraniteľnosti objektov cestnej dopravy v Slovenskej republike]. In: TRANSBALTICA
2013 : proceedings of the 8th international scientific conference : May 9-10,
2013Vilinius Gediminas Technical University, Lithuania. - Vilnius: VGTU leidykla
TECHNIKA, 2013. s. 26-31 ISBN 978-609-457-470-2..Poznámka: Zborník vyšiel aj
online s ISBN 978-609-457-469-6
Hollá, K. (2013). Specifics of assessing and managing risks in industrial processes
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AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

[Špecifiká posudzovania a riadenia rizík v priemyselných procesoch]. In: PSAM
[elektronický zdroj] : proceedings of PSAM topical conference in Tokyo in light of
the Fukushima Dai-ichi accident : 14-18 April 2013, Tokyo, Japan. - [S.l.]: PSAM,
2013. - CD-ROM, [7] s.
Hudáková, M.(2013). Využitie techniky scenárov v procese posudzovania
potenciálnych rizík v podniku . In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového
řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací : sborník přednášek
mezinárodní konference, Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 12.-13. září 2013.
Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2013. s.
137-144. ISBN 978-80-7454-283-1. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD s ISBN 97880-7454-282-4
Lusková, M. Buganová, K. (2013). Approaches to teachers' performance assessment
for enhancing quality of education at universities [Prístupy k hodnoteniu výkonu
vysokoškolských učiteľov pre zvyšovanie kvality vzdelávania na vysokých školách].
In: INTE 2013 Proceedings book, Vol. 1/3 [elektronický zdroj] : international
conference on new horizons in education : June, 25-27, 2013, Rome/Italy. - ISSN
2146-7358. - [S.l.: s.n.], 2013. - Online, s. 241-253. Spôsob prístupu: http://www.inte.net/publications/inte2013v1.pdf
Lusková, M. Buganová, K. (2013). Creation and innovation of study programmes
with emphasis on the needs of labour market and knowledge society [Tvorba a
inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej
spoločnosti].In: INTE 2013 Proceedings book, Vol. 1/3 [elektronický zdroj] :
international conference on new horizons in education : June, 25-27, 2013,
Rome/Italy. ISSN 2146-7358. - [S.l.: s.n.], 2013. - Online, s. 783-790. Spôsob
prístupu: http://www.int-e.net/publications/inte2013v1.pdf
Klučka, J. (2013). Disfunkcia prvkov kritickej infraštruktúry z pohľadu ekonomických
aspektov. In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy
obyvatelstva na řešení krizových situací : sborník přednášek mezinárodní konference,
Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 12.-13. září 2013. - Zlín: Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2013. s. 183-192. ISBN 978-807454-283-1. Poznámka:Zborník vyšiel aj na CD s ISBN 978-80-7454-282-4, kópia
Klučka, J. Strelcová, S. (2013). Metody ocenki poterej i ich primenenije v kritičeskoj
transportnoj infrastrukture [Metódy hodnotenia strát a ich aplikácia v kritickej
dopravnej infraštruktúre].In: Informacijni technologiji, ekonomika ta pravo: stan ta
perspektyvy pozvytku ( ITEP-2013) : materialy mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji
konferenciji molodych včenych ta studentiv : 3-5 kvitnja 2013 roku. - Černivci:
Knygy - XXI, 2013. s. 187-192. ISBN 978-617-614-028-3.
Macurová, Ľ. (2013). Ľadová povodeň na Kysuciach. In: Bezpečnostní a krizový
management na regionální úrovni [elektronický zdroj] = Security and crisis
management on the regional level : 5.-6.9.2012 Uherské Hradiště : sborník
mezinárodní konference. - Zlín: UTB, 2012. s. 112-121. ISBN 978-80-7454-208-4. CD-ROM.
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Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V hodnotenom období boli katedrou organizované, alebo spoluorganizované nasledovné
vedecké a odborné podujatia:
• 18. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“,
• 10. medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov TRANSCOM 2013
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostného
inženýrství, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva a Technická
univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, X.
ročník Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků „Bezpečnost, rizika
a krizove situace 2013“, Ostrava 23.–24. 10. 2013.
• Konferencia „Bezpečnostní a krízový management na regionální úrovni“, Fakulta
logistiky a krízového řízení, UTB Zlín.
• Medzinárodná vedecká konferencia „Information Technologies, Economics and law:
state and development“, Červnivtsi, Ukrajina.
• Pracovné stretnutie k projektu APVV 0043–10 so zástupcami MŽP SR, SAŽP, Risk
consult s.r.o a Žilinskej univerzity (FŠI ŽU) k riešenej problematike.
• Pracovné stretnutie – MV SR zastúpený Vzdelávacím a technickým ústavom krízového
manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča.
Spolupráca s praxou
Katedra spolupracuje v rámci SR s orgánmi krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov
štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy. Spolupráca, ktorá sa uskutočňuje
s MDVaRR SR, MH SR, MO SR a MV SR (VTÚ KMCO), zvyšuje odbornú úroveň
pedagógov a začlenením problematiky do obsahu odborných premetov zvyšuje atraktívnosť
študovaného odboru. Na regionálnej úrovni je veľmi dobrá spolupráca s Odborom krízového
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riadenia ObÚ v Žiline a Košiciach, ktorá sa využíva pri pozvaných prednáškach, organizovaní
exkurzií na príslušné inštitúcie a zadávaní a spracovaní záverečných prác bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia. Katedra spolupracuje s rôznymi podnikateľskými subjektmi, ktoré
vyvíjajú podnikateľské aktivity v odbore krízového riadenia. Dlhoročná spolupráca je so
ŽSR, ŽSSK a ZSSK Cargo, s firmou QUADRIQ, s. r. o., L. Mikuláš, GOSSIS, s. r. o., Nitra,
COPEX Soft, s. r. o., Prešov, LYNX Bratislava ako aj s ďalšími.
Dôkazom spolupráce s praxou je aj uskutočnenie viacerých konzultácií s odborníkmi z praxe
konaných na katedre alebo v rámci plánovaných návštev, odborných podujatí a prednášok pre
študentov a členov katedry.
4. Medzinárodná spolupráca
Charakteristika medzinárodnej spolupráce katedry
Základným cieľom katedry bolo rozšírenie medzinárodnej spolupráce v rámci vzdelávania a
vedeckej práce v oblasti krízového riadenia. Medzinárodná mobilita predstavuje činiteľ, ktorý
napomáha zvyšovaniu kvality pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti členov katedry.
Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce sa buduje pozitívny imidž katedry a fakulty.
Pre budúce obdobie katedra predpokladá rozšírenie medzinárodnej spolupráce v rôznych
formách – ťažiskom budú hlavne aktivity, ktoré sú v korelácií k požiadavkám akreditačnej
komisie.
Konkrétne aktivity vykonávané v rámci medzinárodnej spolupráce,
Medzinárodná spolupráca katedry sa uskutočňuje v rôznych formách a a na rôznych úsekoch.
Sú to:
• prednáškové aktivity v rámci projektu ERASMUS,
• vedeckovýskumné aktivity v rámci účasti na medzinárodných konferenciách, v orgánoch
vedeckých konferencií,
• členstvo v odborných radách zahraničných časopisov,
• spolupráca na riešení medzinárodných vedeckovýskumných projektov,
• návštevy zahraničných pracovísk zaoberajúce sa problematikou krízového manažmentu,
• členstvo vo vedeckej rade zahraničnej univerzity.
Katedra sa v medzinárodnej spolupráci zameriavala na vysokoškolské pracoviská s podobným
zameraním a s podobnými študijnými odbormi a programami. Sú to:
• Polytechnic Institute of Leiria, School of Maritine Technology, Portugalsko,
• School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Beja, Portugalsko,
• Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugalsko,
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR,
• Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, ČR,
•
•
•
•
•
•

Policejní akademie, ČR
International School of Logistics and Transport in Wroclaw, Poľsko,
Todor Kableškov’s University of Transport Sofia, Bulharsko,
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, ČR,
Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, ČR,
VŠB – TU v Ostrave,
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•
•
•
•
•
•
•

Univerzita Tilburg, Holandsko ,
Univerzita Messina, Taliansko,
Srbsko – Fakultet bezbednosti Univerzita Beograd, Alexander College of Arts, Business
& Management, Beograd, Univerzita UNION Beograd,
European University in Kiev, Bukovinski univerzitet Cernivci, Ukrajina,
University of Pittsburgh, USA,
Cranfield University, Veľká Británia
Fachhochschule, Wien, Rakúsko

Zahraničné pracovné cesty a prijatia zahraničných hostí
Ako vyplýva z priložených tabuliek, zamestnanci katedry v sledovanom období uskutočnili
zahraničné služobné cesty nielen do tradičných štátov ako ČR, Poľsko ale iných krajín sveta.
Zahraničné služobné cesty boli zamerané na vedecko-výskumné projekty, ERASMUS,
zahraničné vedecké konferencie a vedeckovýskumné pobyty. Uvedené odráža zlepšujúcu sa
odbornú, ale aj jazykovú prípravu pedagógov katedry.
Súčasne je možné skonštatovať rastúci záujem o štúdium v zahraničí zo strany študentov.
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2013
Účastník
Ing. Katarína
Buganová, PhD.
Ing. Katarína
Hollá, PhD.

Ing. Mária
Hudáková, PhD.
Ing. Alexander
Kelíšek, PhD.
doc. Ing. Jozef
Klučka, PhD.
Mgr. Valéria
Moricová, PhD.
doc. Ing. Ladislav
Novák, PhD.

Účel cesty
konferencia INTE
2013
kurz „Analýza
riadenia rizík“
stretnutie k projektu
konferencia PSAM
2013
konferencia DwD
2013
stretnutie k projektu
konferencia INTE
2013
kurz „Analýza
riadenia rizík“

Krajina

Termín

Tab. 16
Počet dní

Taliansko

26. – 29. 4. 2013

4

ČR

23. – 25. 10. 2013

3

ČR

26. – 27. 3. 2013

2

Japonsko

12. – 19. 4. 2013

8

3. – 6. 9. 2013

4

ČR

22. – 24. 10. 2013

3

Taliansko

26. – 29. 4. 2013

4

ČR

23. – 25. 10. 2013

3

konferencia

ČR

12. -13. 9. 2013

2

odborný seminár

ČR

6. – 8. 11. 2013

3

konzultácia
konferencia
sympózium
konferencia ITEP
2013
konferencia
TRANSBALTICA
2013
účasť v štátnicovej
komisii
konferencia

ČR
ČR
ČR

5. 9. 2013
12. -13. 9. 2013
17. – 20. 10. 2013

1
2
4

Ukrajina

2. – 5. 4. 2013

4

Litva

8. – 11. 5. 2013

4

ČR

9. – 12. 7. 2013

4

ČR

12. - 13. 9. 2013

2

Veľká Británia
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Ing. Jozef Ristvej,
PhD.

doc. Ing.
Stanislava
Strelcová, PhD.

prof. Ing. Ladislav
Šimák, PhD.

konferencia
TRANSPORT 2013
konferencia
míting k projektu
CoBaCoRe
konferencia
ISCRAM 2013
seminár
konferencia DwD
2013
pracovný seminár
stretnutie a
workshopCoBaCoRe
konferencia
"Bezpečnosť, rizika
a krizové situace
2013"
rokovanie s vedením
školy
stretnutie
veľvyslancov EK
pre program
Erasmus
konferencia ITEP
2013
účasť v štátnicovej
komisii
seminár
konferencia
konferencia
TRANSPORT 2013
konferencia
rokovanie k
študijným
programom
účasť na rokovaní
VR
konferencia
workshop EUPRO II
konferencia
konferencia
TRANSPORT 2013
konferencia
"Bezpečnosť, rizika
a krizové situace
2013"
účasť na vedeckej
rade

Bulharsko

9. – 12. 10. 2013

4

Poľsko

4. – 6. 12. 2013

3

Holandsko

10. – 13. 4. 2013

4

Nemecko

11. – 17. 5. 2013

7

7. 6. 2013

1

3. – 6. 9. 2013

4

21. – 24. 9. 2013

4

28.9. – 3. 10. 2013

6

23. 10. 2013

1

Poľská republika

21. - 22. 10. 2013

2

Belgicko

21. – 23. 11. 2013

3

Ukrajina

2. – 5. 4. 2013

4

ČR

28. – 29. 5. 2013

2

Poľská republika
ČR

7. 6. 2013
12. -13. 9. 2013

1
2

Bulharsko

9. – 12. 10. 2013

4

ČR

11. -12. 12. 2013

2

ČR

13. 3. 2013

1

ČR

30. – 31. 5. 2013

2

Poľská republika
ČR
Poľská republika

13. – 14. 6. 2013
10. – 11. 9. 2013
23. – 24. 9. 2013

2
2
2

Bulharsko

9. – 12. 10. 2013

4

ČR

23. 10. 2013

1

ČR

22. 11. 2013

1

Poľská republika
Veľká Británia
ČR
Veľká Británia
ČR
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Medzinárodná mobilita študentov KKM
Meno
a priezvisko
Marcela
Hubočanová
Ing. Michal Titko

Termín
pobytu
(semester)
Z
2013/2014
Z
2013/2014

dĺžka pobytu
4 mesiace
3 mesiace

Druh pobytu
Erasmus
mobilita
Visegrad Fund
Mobility

Ing. Jana
Mráziková

L
2012/2013

3 mesiace

Erasmus stáž

Eva Bachanová

L
2012/2013

4 mesiace

Erasmus stáž

Jakub Havrila

L
2012/2013

4 mesiace

Erasmus
mobilita

Milan Kozák

L
2012/2013

4 mesiace

Erasmus
mobilita

Martin Pavlík
Michal Strežo

L
2012/2013
L
2012/2013

4 mesiace
4 mesiace

Erasmus
mobilita
Erasmus
mobilita

Prijímajúca
inštitúcia
Windesheim
University
VŠB TU
Ostrava
GR Hasičského
a záchranného
sboru Praha
Centrum pre
civilnú
a požiarnu
ochranu,
Azorské
ostrovy
Universitá
Politecnica
delle Marche,
Ancona
Universitá
Politecnica
delle Marche,
Ancona
Univerzita
Pardubice
Univerzita
Pardubice

Tab. 17

Krajina
pobytu
Holandsko
ČR
ČR

Portugalsko

Taliansko

Taliansko

ČR
ČR

Na katedre boli prijatí zahraniční hostia:
• prof. Božek, UO Brno, ,15-17.1.2013
• doc. Ing. Zamiar, WSO Poznaň, 8-12.4.2013
• Ing. Stach, Krakovská univerzita, 15-24.4.2013
• Dr. Zagorecki, Cranfield, 22-26.4.2013
• Ing. Jelšovská,PhD. SU Opava, 29-3.5.2013
• doc. Todorova, HST Sofia, 3-7.6.2013
• doc. Shterma, Bukovinská univerzita, 16-20.9.2013
• doc. Todorova, prof. Kolev, HST Sofia, 17-21.9.2013

102

Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry
Meno a priezvisko

Termín
mobility

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

17.-21.
6.2013

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.

28. -29.
5. 2013
24. – 28.
3. 2013
17.-21.
6.2013
14. – 18.
10. 2013
16. – 22.
6. 2013
24. – 28.
10. 2013

Druh
mobility

Tab. 18

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

Uniwersytet Jana
ERASMUS Kochanowskiego
w Kielcach

Poľská republika

ERASMUS VŠB-TU Ostrava

ČR

ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS

Policajná akadémia
ČR
Uniwersytet Jana
Kochanowskiego
w Kielcach
Pedagogická
univerzita Krakow
Centrum civilnej
ochrany Portugalska
Vysoká vojenská
škola pozemného
vojska, Wroclaw

ČR
Poľská republika
Poľská republika
Portugalsko
Poľská republika

Podiel na organizácií medzinárodných konferencií,
Členovia katedry aktívne spolupracujú na rozvoji vedeckých poznatkov, ktoré prezentujú na
vedeckých konferenciách. Za sledované obdobie boli členovia katedry v nasledovných
orgánoch:
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí“, Žilina,
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Řešení krízových stavu a situací
na regionálni úrovni“, UTB Zlín, Fakulta logistiky a krízového řízení, ČR,
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Information Technologies,
Economics and Law: state and development perspectives“, Černivci,
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Management 2012“, Beograd,
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., – člen vedeckej rady
medzinárodnej konferencie „Manažment – Teória, Výučba a Prax 2012“, Liptovský
Mikuláš,
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., - 10. medzinárodná konferencia mladých vedeckých
pracovníkov TRANSCOM 2013,
• prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., Ing. Jozef Ristvej, PhD. -Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostného inženýrství, Žilinská univerzita
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v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva a Technická univerzita v Liberci, Fakulta
mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, X. ročník Mezinárodní konference
mladých vědeckých pracovníků „Bezpečnost, rizika a krizove situace 2013“, Ostrava 23.–
24. 10. 2013.
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2013
Termín
mobility

Meno a priezvisko

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.

Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.

17.-21.
6.2013
28. -29.
5. 2013
24. – 28.
3. 2013
17.-21.
6.2013
14. – 18.
10. 2013
16. – 22.
6. 2013
24. – 28.
10. 2013

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

Uniwersytet Jana
ERASMUS Kochanowskiego
w Kielcach

Poľská republika

ERASMUS VŠB-TU Ostrava

ČR

ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS

Policajná akadémia
ČR
Uniwersytet Jana
Kochanowskiego
w Kielcach
Pedagogická
univerzita Krakow
Centrum civilnej
ochrany Portugalska
Vysoká vojenská
škola pozemného
vojska, Wroclaw

doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.
doc. Ing. Jozef
Klučka,PhD.

ČR
Poľská republika
Poľská republika
Portugalsko
Poľská republika

Tab. 19

Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko

Tab. 18

Časopis

Krajina

ISSN

Mechanika – Doprava-Komunikácie

Bulharsko

1234-5678

Bezpečnostní teorie a praxe

ČR

1801-8211

Zborník vedeckých prác, Bukovinská
univerzita

Ukrajina

2219-5378

Litva

2029-1035

ČR

1803-568X

PR

1734-2015

ČR

1804-6797

Innovative infotechnologies for
science, business and education
The Science for Population
Protection
Logistics and Transport MWSLiT
Wroclaw
Socioekonomické a humanitní studie
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5. Rozvojové zámery katedry
Vo vzdelávacej činnosti
• rozšíriť spoluprácu s praxou – vybrané prednášky, zadávanie tém DP, BP,
• získavanie dokumentácie o riešení praktických krízových situácií a ich aplikácia
v pedagogickom procese,
• tvorba vzdelávacích produktov pre rozvoj celoživotného vzdelávania,
• zvyšovanie kvality materiálno-technického zabezpečenia katedry a jej pedagógov
s dôrazom na výpočtovú techniku (hardware a software),
• príprava študijných materiálov a prednášok vybraných predmetov v angličtine pre
vzdelávanie zahraničných študentov (úspešne ukončiť projekt ESF, kde sú tieto
požiadavky plnené),
• rozvíjanie pedagogických schopností mladých učiteľov a doktorandov formou
konzultácií s určeným tútorom ako aj realizáciou kontroly – hospitácií uskutočňovaných
vedúcim katedry,
• efektívnejšie využívanie dostupnej techniky a softwaru, ktoré sú k dispozícii v rámci
špeciálnej učebne simulácie krízového riadenia; disponibilný software orientovať na
riešenie vedeckovýskumných úloh, úloh v rámci pedagogického procesu ako aj
publikačnej činnosti,
• zabezpečenie e-learningových aplikácií každým učiteľom katedry.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
• rovnomernejšie zapojenie členov katedry do vedeckovýskumných projektov slovenských, medzinárodných, aktivizovať mladých členov katedry,
• zapojenie členov katedry do projektov APVV, HORIZONT 2020 (hlavne ako
spoluriešiteľ), KEGA, VEGA a preto pripravovať materiály pre avizovanú výzvu,
• zapájať doktorandov a výborných študentov do riešenia vedeckovýskumnej činnosti na
katedre,
• témy vedeckovýskumných projektov prepájať s témami doktorandských prác
a s vedeckou profiláciou katedry,
• publikačnú činnosť odvíjať od dosiahnutých výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti;
publikačnú činnosť orientovať prevažne na odborné časopisy (indexované, karentované),
• profilovať vedeckovýskumnú činnosť (dosiahnuté výsledky) a vedeckovýskumnú
orientáciu jednotlivých členov katedry,
• zabezpečiť úlohy spojené s budovaním laboratória simulácie krízových javov.
V medzinárodnej spolupráci
• zúčastniť sa vybraných zahraničných konferencií a seminárov s cieľom prezentácie
katedry a jej odborných aktivít,
• rozvíjať
medzinárodnú
spoluprácu
s pedagogickými
a vedeckovýskumnými
pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou krízového manažmentu,
• vytvoriť finančnú rezervu určenú pre najlepšieho pedagóga/výskumníka – podpora jeho
aktívnej účasti na zahraničnej konferencii (rozvinuté krajiny).
Iné
• prezentácia katedry smerom k podnikateľským aj nepodnikateľským subjektom z oblasti
krízového manažmentu a riadenia rizika,
• spolupráca s profesnými organizáciami,
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•
•
•
•
•

propagácia katedry – v lokálnych a odborných médiách (Civilná ochrana), trvalá
aktualizácia web stránky katedry,
tvorba databázy absolventov a ich aktualizácia, aktívna činnosť v súvislosti s vytvorenou
skupinou Alumni FŠI ŽU na sociálnej sieti,
zvýšenie kvality komunikácie pedagógov a vedenia katedry so študentmi príslušného
študijného programu (denného aj externého štúdia),
vyhodnocovanie úspešnosti uplatnenia absolventov,
uskutočňovanie tzv. „akademických stretnutí katedry“ s plánovaným obsahom
zameraným na oboznámenie ostatných členov katedry s vedeckovýskumným profilom
prednášajúceho a dosiahnutými výsledkami v publikačnej a inej činnosti.

V Žiline 3. 3. 2014

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU
za rok 2013
1. PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY
Katedra bezpečnostného manažmentu (KBM) je v rámci Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU
v Žiline nosnou katedrou pre zabezpečenie študijného programu bezpečnostný manažment
v odbore 8. 3. 1. ochrana osôb a majetku. Katedra zabezpečuje odborne a organizačne výučbu
v rámci bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského študijného programu a to v dennej
i externej forme štúdia. Okrem toho katedra zabezpečuje výučbu viacerých predmetov v rámci
ostatných študijných programov na FŠI ŽU. Vzdelávanie je taktiež uskutočňované vo forme
celoživotného vzdelávania.
Katedra má právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania v uvedenom odbore. V tomto
smere zamerala katedra i svoju vedeckovýskumnú prácu.
Zabezpečovaný študijný program sleduje vývojové trendy v bezpečnostnom priemysle.
Pozornosť je sústredená na zabezpečenie objektov s cieľom špecifikovať chránený záujem, na
základe analýzy rizík implementovať preventívne opatrenia a optimalizovať formy
komplexného zabezpečenia. Požiadavky praxe sú získavané predovšetkým spoluprácou so
zahraničnými i domácimi odbornými združeniami, organizáciami a podnikateľskými
subjektmi, ale tiež sledovaním úspešnosti študentov v praxi.
V budúcnosti bude katedra vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj akreditovaných študijných
programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Naďalej bude
rozširovať spoluprácu so školami a inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí
zaoberajúcimi sa bezpečnosťou. Katedra disponuje laboratóriom bezpečnostných
prostriedkov, ktoré sa bude tiež využívať vo výskume pre potreby bezpečnostného priemyslu.
Ambíciou katedry je rozširovanie priestorov a technického vybavenia laboratória. V rámci
podnikateľskej činnosti je ambíciou katedry zapájať sa do riešenia bezpečnostných projektov
a bezpečnostných štúdií.

Organizačná štruktúra katedry
Štruktúra katedry je uvedená v tab. 1., 2. a 3. Z celkového počtu plánovaných osemnástich
pracovných miest vedecko-pedagogických pracovníkov je obsadených dvanásť celkom
trinástimi pracovníkmi, z ktorých sú dvaja na polovičný úväzok. V budúcnosti je potrebné
pokračovať v trende znižovania počtov pracovníkov s čiastočným pracovným úväzkom. Tiež
je žiaduce doplnenie pracovníkov s odborným zameraním „elektro“. Z uvedených
pracovníkov je jeden držiteľom titulu profesor, štyria titulu docent a šesť titulu PhD. Dvaja
pracovníci sú zaradení do tretieho stupňa vzdelávania.
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Tab. 1
Personálne zloženie katedry
Počet

Funkcia

Poznámka

plán.

skut.

Profesor

2

1

CSc.

Docent

4

4

2 x PhD., 2 x CSc.

Odborný asistent

9

6

6 x PhD.

Asistent

1

-

Výskumný pracovník

2

1

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

19

13

2 x JUDr. (polovičný pracovný úväzok)

Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Poznámka

Profesor

1

CSc.

Docent

4

2 x PhD., 2 x CSc.

PhD. (CSc.)

6

6 x PhD.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

11

Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)

11
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Tab. 3
Organizačná štruktúra katedry
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry

Personálne obsadenie
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Oddelenie bezpečnostných služieb :
Vedúci oddelenia:.

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Pracovníci:

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Andrea Peterková, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

Oddelenie prostriedkov ochrany osôb
a majetku:
Vedúci oddelenia:

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Pracovníci:

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.

Pracovník výskumu:

JUDr. Róbert Mendel
JUDr. Janka Chorvátová

Odborná sekretárka:

Slávka Šmídová

-

personálne pohyby na katedre

Po odchode doc. Ing. Libora Gašpierika, CSc. na dôchodok bol na funkčné miesto docenta
prijatý doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. (zmena nastala k 1. 3. 2013). Po odchode garanta
prof. Ing. Josefa Reitšpísa, PhD. bol prijatý na funkčné miesto profesora nový garant
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc. (zmena nastala k 1. 4. 2013). Na materskú dovolenku odišla
Ing. Katarína Kampová, PhD. a na zastupovanie bola prijatá Ing. Andrea Peterková, PhD.
(zmena nastala k 1. 11. 2013).
-

zmeny v kvalifikačnej štruktúre

V rámci kvalifikačného rastu sú dvaja príslušníci katedry zaradení v treťom stupni štúdia.
Traja príslušníci katedry sa pripravujú na habilitačné konanie. Ing. Andrej Veľas, PhD.
úspešne ukončil habilitačné konanie. Titul docent mu bol udelený rektorkou ŽU s účinnosťou
od 1. 11. 2013.
-

požiadavky na doplnenie

Do budúcnosti pretrváva potreba obsadenia jedného miesta pracovníkom so špecializáciou
„elektro“.
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2. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Spôsobilosť katedry
Katedra zabezpečuje výučbu v študijnom programe bezpečnostný manažment v odbore 8.3.1.
ochrana osôb a majetku a to pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania (tab. 4.). Všetky
tri stupne vysokoškolského vzdelania boli akreditované v roku 2009. Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR v roku 2009 priznalo katedre právo uskutočňovať habilitačné
a inauguračné konanie v odbore ochrana osôb a majetku.
Tab. 4
Spôsobilosť katedry
P.č.
1.
2.
3.
4.

Študijný odbor

8.3.1. ochrana
osôb a majetku

Študijný program

Stupeň VŠ
vzdelania

bezpečnostný manažment
1.
bezpečnostný manažment
2.
bezpečnostný manažment
3.
právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie

Rok
akreditácie
2009
2009
2009
2009

Katedra v roku 2013 odučila celkom 2953 vyučovacích hodín (1453 – LS,1500 – ZS). Oproti
roku 2012 došlo k zníženiu priameho pedagogického pôsobenia pedagógov v rámci
vyučovacieho procesu. Na zníženie pedagogického úväzku pedagógmi KBM mali vplyv
nasledujúce otázky: v menšom rozsahu výber povinne voliteľných predmetov, ktoré
zabezpečuje katedra v prvom a druhom stupni a zníženie počtu študijných skupín.
V hodnotiacom období došlo k ďalšiemu posunu v profilácií a komplexnému zabezpečeniu
výučby predmetov na katedre (napr. praktické ukážky v rámci odborných predmetov, účasť
študentov na prednáškach v rámci ERASMUS a v rámci pozvaných prednášok študentského
diskusného spolku).
V rámci fakultného kola ŠVOČ (11. 4. 2013) v sekcii Ochrana osôb, majetku a informácii
bolo predložených 7 súťažných prác (na ich spracovaní sa podieľalo 8 študentov). Na
ocenenie Literárnym fondom bola komisiou ŠVOČ navrhnutá práca Bc. Zuzany Ligasovej.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa pokynu dekana FŠI ŽU
a schválených zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu
prijímacieho konania bola zabezpečená v súlade s pokynom dekana FŠI ŽU a metodického
zamestnania organizovaného prodekanom pre vzdelávanie. Príslušníci katedry sa aktívne
zúčastnili na dňoch otvorených dverí, kde informovali záujemcov o možnostiach štúdia.
Ku konci roka 2013 študovalo študijný program bezpečnostný manažment 421 študentov.
V dennej forme štúdia bolo 347 študentov, v externej forme 74 študentov. V bakalárskom
stupni bolo zapísaných 255 študentov, v inžinierskom stupni 146 študentov.
Počty študentov sú uvedené v tab. 5.
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Tab. 5
Počty študentov študijného programu bezpečnostný manažment
Stupeň

Ročník

denného štúdia

Počet študentov
externého štúdia

Celkom

80
76
60
71
60

15
15
9
19
16

95
91
69
70
76

347

74

421

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
Celkom

Štátne skúšky – príprava, priebeh
V roku 2013 katedra zabezpečovala štátne skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského
štúdia. Štátne záverečné skúšky absolvovalo 166 študentov, z toho 72 študentov denného
bakalárskeho štúdia, 11 študentov externého bakalárskeho štúdia, 55 študentov denného
inžinierskeho štúdia a 28 študentov externého inžinierskeho štúdia. V riadnom termíne
štátnych skúšok prospelo 148 študentov, z toho 6 študentov prospelo s vyznamenaním.
V riadnom termíne neprospelo 11 študentov. Na opravných štátnych skúškach všetci študenti
prospeli, 3 študenti sa nedostavili.
Činnosť práce štátnicových komisií sa riadila podľa ročného plánu a pokynu dekana na
vykonanie záverečných štátnych skúšok. V celom priebehu skúšok sa nevyskytli problémy,
podrobný priebeh a výsledky sú uvedené v záverečných správach zo štátnych skúšok.

Tab. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie
prospel
s vyznamenaním

prospel

neprospel

Poznámka

Denná

72/55

2/4

62/50

8/1

Náhradné ŠS – 17.9.2013
- 2 študenti sa nedostavili
- 6 študentov prospelo
Náhradná ŠS – 17.9.2013
- 1 študent sa nedostavil

Externá

11/28

0/0

8/28

3/0

Náhradná ŠS – 17.9.2013
- 3 študenti prospeli

Celkom
ukončilo

166

6

148

11
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Členovia štátnicových komisií hodnotili kvalitu záverečných prác ako priemernú. V období
spracovania záverečných prác je potrebné zo strany vedúcich bakalárskych a diplomových
prác položiť väčší dôraz na rozpracovanie teoretických otázok do praktických výstupov
v uvedených prácach so zameraním na projekty, modelové situácie, metódy a formy
a neposlednom rade i návrhy a odporúčania na zlepšenie súčasného stavu. Vedúci záverečnej
práce musí komplexne viesť študenta vrátane jeho prípravy na obhajobu záverečnej práce.
Tematické zameranie záverečných prác vychádzalo zo študijného programu bezpečnostný
manažment. Svojím obsahom boli zamerané na problematiku ochrany osôb a majetku,
projektovania systémov vnútornej a vonkajšej ochrany objektov, fyzickej ochrany osôb,
prevencie kriminality a využitia kriminalistických metód v oblasti bezpečnosti.
Tab. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2013

Typ práce

bakalárska
diplomová
dizertačná
rigorózna
spolu

Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
prác
prác bez PhD.

Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

72/11
55/28
5
0

70/11
54/28
4
0

23/8
13/9
4
0

8/4
0/0
0
0

3/1
1/0
0
0

171

167

57

12

5

Využívanie informačného systému „Vzdelávanie“
Stav využívania systému Vzdelávanie sa oproti minulosti značne zlepšil. Prejavilo sa to
predovšetkým v samotnej organizácii vyučovania, v komunikácii so študentmi a tiež pri
zabezpečovaní niektorých operatívnych činností.
Minimalizovali sa problémy v prístupe do databáz pri zadávaní známok z jednotlivých
predmetov, v menných zoznamoch študentov a tiež v informačných listoch predmetov.
Problémy boli spravidla rýchlo vyriešené po konzultácii s príslušným pracovníkom.

E –vzdelávanie
V oblasti e-vzdelávania sú na katedre vytvárané podmienky pre skvalitnenie tejto oblasti a to
po stránke materiálnej, ale i odbornej. Postupne sú vytvárané databázy pre jednotlivé
predmety. Najviac sa pokročilo v predmetoch bezpečnostné služby, projektovanie
bezpečnostných systémov, systémy vnútornej ochrany, manažment verejnej správy. Tento
proces je priebežný, v súčasnosti katedra ešte nemá komplexne zabezpečovaný predmet
formou e-vzdelávania. Cez dôraz kladený na túto oblasť proces e-vzdelávania skôr stagnuje.
Prehľad rozpracovaných predmetov e-vzdelávania je v tabuľke 8.
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Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

Zabezpečuje

Poznámka

1.

Základy stavebného inžinierstva

Ing. V. Mach, PhD.

čiastočne

2.

Systémy vnútornej ochrany

doc. Ing. A. Veľas, PhD.

čiastočne

3.

Bezpečnostné služby a ich legislatíva

Ing. P. Selinger, PhD.

čiastočne

4.

Náuka o zbraniach a strelive

Ing. P. Selinger, PhD.

čiastočne

5.

Manažment verejnej správy

doc. Ing. S. Štofko, CSc.

čiastočne

6.

Financovanie a účtovníctvo

doc. Ing. S. Štofko, CSc.

čiastočne

7.

Projektovanie bezp. systémov

doc. Ing. T. Loveček, PhD.

čiastočne

8.

Kriminalistická technika

Ing. Kamil Boc, PhD.

čiastočne

9.

Kriminalistická metodika

Ing. Kamil Boc, PhD.

čiastočne

Edičná činnosť na podporu vzdelávacieho procesu
Edičná činnosť katedry je zameraná na zvyšovanie kvality výučby a na prezentáciu výsledkov
katedry v pedagogickej a vedeckej práci. Literatúra pre vzdelávací proces je zabezpečovaná
systematicky v súlade s potrebami vzdelávania, kapacitou spracovateľov a tiež finančnými
možnosťami. V uplynulom roku bola pozornosť v tejto oblasti venovaná predovšetkým
problematike ochrany kritickej dopravnej infraštruktúry a ich objektov, bezpečnostným
službám v SR a manažmentu bezpečnosti v miestnej samospráve. Prehľad počtu publikácií
za rok 2013 je uvedený v tab. 9.
Tab. 9

Prehľad publikačných aktivít v roku 2013
Kategória
AAA
AAB
BAB
BCI
ACB
ACA

Druh publikácie
Vedecké monografie v zahraničí
Vedecké monografie v SR
Odborné knižné publikácie
Skriptá, učebné texty
VŠ učebnice v SR
VŠ učebnice v zahraničí
Celkom

Počet
0
2
0
2
1
0
5

Aktivity v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania sú na katedre bezpečnostného manažmentu spracované
a následne akreditované kurzy:
• Manažérstvo bezpečnostných systémov pri ochrane osôb a majetku
• Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských
subjektoch
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• Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch
• Bezpečnostný manažment
Modul 1 – Manažérstvo bezpečnostných rizík – 16 hod.
Modul 2 - Manažérstvo bezpečnostných rizík v zahraničných misiách – 70 hod.
Modul 3 – Manažérstvo priemyselnej bezpečnosti – 34 hod.
Modul 4 – Manažérstvo projektov prevencie kriminality – 16 hod.
Modul 5 – Manažérstvo fyzickej a objektovej bezpečnosti – 16 hod.
Modul 6 – Manažérstvo bezpečnosti podniku – 16 hod.
Modul 7 – Ochrana pred nástražnými a výbušnými systémami – 16 hod.
Modul 8 – Projektovanie bezpečnostného systému – 16 hod.
Modul 9 – Ochrana osôb – 16 hod.
Modul 10 – Bezpečnostné systémy ochrany objektov – 16 hod
V ďalšom období je pozornosť sústredená na prípravu ďalšieho vzdelávania pre ozbrojené
sily Slovenskej republiky z oblasti manažérstva pri práci s výbušninami a tiež na otázky
súvisiace s bezpečnosťou futbalových štadiónov.
Nedostatkom je, že sa nedarí otvorenie jednotlivých kurzov. Riešenie je možno hľadať
v zameraní na určité cieľové skupiny tak, ako tomu bolo v minulosti. Nechať prihlasovanie
len na vôli záujemcov sa javí ako neefektívne.
Kontrolná činnosť vo vzdelávacej oblasti
V uplynulom roku boli na katedre vykonané celkom 4 kontroly výučby. Kontroly výučby boli
zamerané predovšetkým na oblasti:
• prípravy učiteľa na vedenie vyučovania,
• obsahovej a odbornej náplne vyučovania,
• metodiky vyučovania,
• dodržiavania pedagogických zásad vedenia vyučovania,
• motivácie a aktivity študentov (spätná väzba),
• dodržiavania časového fondu,
• zabezpečenia literatúrou, práce s literatúrou,
• využitia didaktických prostriedkov.
V priebehu kontrol neboli zistené vážnejšie nedostatky. Vyučovania po stránke obsahovej
a odbornej bolo na dobrej úrovni. Obdobne príprava vyučujúcich zodpovedala požadovanej
úrovni. Vyučujúci využívajú predovšetkým formu prezentácií pomocou výpočtovej techniky,
ktoré vo väčšine prípadov sprístupňujú študentom. Určité nedostatky sa vyskytli v metodike
vedenia vyučovania a tiež kontaktu so študentmi počas výkladu.
Výsledky kontrol boli hodnotené na zasadnutí katedry a tiež individuálne s kontrolovanými.
Z uvedených kontrol vyplynuli nasledujúce úlohy pre ďalšie obdobie (prevažne trvalého
charakteru):
• naďalej venovať pozornosť časovému rozvrhu vyučovaní,
• priebežne zavádzať do vyučovacieho procesu nové poznatky,
• upresňovať, rozširovať zoznam študijnej literatúry, vydávanie vlastnej literatúry,
• priebežne sledovať pozornosť študentov s využitím kontaktu napr. formou
kontrolných otázok,
• učivo dopĺňať vhodne zvolenými príkladmi, nadväznosť na prax, praktické využitie,
• ďalej rozpracovať objektívnosť hodnotenia študentov, vrátane priebežného hodnotenia
a výsledkov dosiahnutých pri cvičeniach.
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Z uvedeného je nutné i naďalej venovať pozornosť kontrolnej činnosti, túto pravidelne
hodnotiť na zasadnutí katedry a zovšeobecňovať kladné i záporné zistenia pre potreby
ďalšieho skvalitňovania výučby.

3. Vedeckovýskumná činnosť
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti.
Vedeckovýskumná činnosť katedry bezpečnostného manažmentu sa v súlade s jej odborným
zameraním orientuje predovšetkým na otázky rozvoja teoretických základov pre riešenie
bezpečnosti osôb a majetku (teória manažérstva bezpečnostných rizík, aplikácia simulačných
metód a modelovania v bezpečnostných systémoch, systémy vzdelávania v oblasti
bezpečnostného manažmentu), prevencie, technické a technologické riešenia ale tiež praktické
riešenia bezpečnosti (projektové, technické a technologické).
Vlastný vedecký profil sa zameriava na aplikovaný výskum v oblasti ochrany osôb a majetku
aplikáciou technických a technologických riešení. Tie sa opierajú sa o bezpečnostné analýzy
chránených objektov. Ciele výskumu kopírujú stávajúce požiadavky bezpečnostnej praxe.
Príslušníci katedry riešia danú problematiku v rámci rôznych grantových projektov, a to
napríklad: VEGA, APVV, IGP, EŠF a iné medzinárodné projekty. Výsledky z riešenia týchto
projektov sú publikované v renomovaných domácich a zahraničných časopisoch
a prezentované na domácich a zahraničných konferenciách. Okrem toho sa výsledky
prenášajú i do zabezpečenia študijného programu študijnou literatúrou.
V študentskej vedecko-odbornej činnosti sa katedra angažuje vo vlastnej sekcii v rámci
fakulty. Témy študentských prác sú zamerané na riešenie čiastkových vedeckých úloh katedry
s možnosťou vyústenia do záverečných bakalárskych alebo diplomových prác. Najlepší
študenti majú možnosť pokračovať vo vedeckej práci v doktorandskom štúdiu.
Publikačná činnosť katedry sa sústreďuje na zabezpečenie študijného programu študijnou
literatúrou, na publikovanie výsledkov práce v domácich i zahraničných časopisoch a na
prezentáciu príslušníkov katedry na domácich i zahraničných konferenciách.
Hlavné oblasti zamerania vedeckovýskumnej činnosti:
vytváranie a rozvíjanie všeobecnej teórie bezpečnostného manažmentu,
rozvoj teoretickej základne kriminalistiky, kriminológie a prevencie,
kvantifikácia neurčitosti v kvantitatívnom prístupe k analýze bezpečnostných rizík,
hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb,
navrhovanie, realizácia a implementácia bezpečnostných systémov objektov,
projektovanie bezpečnostných systémov s využitím softvérovej podpory,
projekty prevencie kriminality,
modelovanie a simulácia bezpečnostných rizík a bezpečnostných systémov objektov
s cieľom hodnotenia ich významnosti, účinnosti a efektívnosti z technického i
ekonomického hľadiska,
• zdokonaľovanie systému prípravy vzdelávania v oblasti bezpečnostných služieb,
• rozvoj problematiky systému riadenia informačnej bezpečnosti a jeho implementácia
do praxe,
• problematika súkromnej detektívnej služby.

•
•
•
•
•
•
•
•
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V hodnotenom období bol výskum zameraný do týchto oblastí vedeckého skúmania:
• zvýšeniu účinnosti prvkov ochrany majetku a osôb, s dôrazom na vypracovanie
akceptovateľných systémov a metodík hodnotenia prielomovej odolnosti,
• komplexnosti a efektívnosti modelov analýzy bezpečnostných rizík,
• vytváranie nových teórií v oblasti ochrany osôb a majetku,
• personálneho manažmentu v SBS,
• preventívne programy.
Okrem tohto boli a sú na katedre bezpečnostného manažmentu realizované merania detekčnej
schopnosti vybraných prvkov elektrických zabezpečovacích systémov, na základe ktorých je
možné vypočítať spoľahlivosť jednotlivých prvkov týchto systémov. Tiež sú realizované
merania charakteristík detektorov pohybu a ich správanie sa v rôznych prostrediach, pričom
výsledky sú porovnávané s požiadavkami noriem a technickými údajmi udávanými
výrobcami. Na základe týchto meraní je možné vyvodiť návrhy pre zmeny technických
noriem, ako aj pre zmeny konštrukčného riešenia meraných prvkov a ich aplikáciu
v bezpečnostných systémoch.
Podané a riešené projekty
V rámci výzvy Vedeckej grantovej agentúry boli podané projekty:
• 1/0787/14 Výskum kvality bezpečnostného manažmentu v miestnej samospráve ako
predpoklad efektívneho vynakladania finančných prostriedkov (zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.),
• 1/0175/14 Identifikácia činiteľov a indikátorov zmien bezpečnostnej situácie
v bezpečnostnom prostredí pre potreby projektovania preventívnych stratégií a ich
financovanie (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.),
• 1/0155/14 Zisťovanie prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov
predmetovej ochrany (zodpovedný riešiteľ: Ing. Vlastimil Mach, PhD.)
V roku 2013 podali a riešili členovia katedy tri inštitucionálne grantové projekty:
• IGP201301 Analýza rizík, ako podpora pri tvorbe podávania žiadosti samospráv
o dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie
kriminality (zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Januš),
• IGP201310 Programová podpora vypracovania bezpečnostného projektu na ochranu
objektov (zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Mariš),
• IGP201311 Ekonomická efektívnosť investícií do ochrany osôb a majetku miestnych
samospráv (zodpovedný riešiteľ: Ing. Milan Madara).
Katedra ďalej ukončila v roku 2013 riešenie nasledujúcich vedeckých úloh:
• VEGA 1/0945/11 „Model identifikačného biometrického algoritmu detekcie tvárí
a jeho prenos v reálnom čase akceptujúci právnu ochranu osobnosti“. Hlavným cieľom
tohto projektu je vytvorenie modelu, alebo sústavy bezpečnostných systémov
interaktívnou komunikáciou s megadatabázami poznatkových a záujmových osôb
spracúvanými štátnymi bezpečnostnými orgánmi na národnej a nadnárodnej/európskej
úrovni zabezpečujúci ich identifikáciu a verifikáciu v reálnom čase. Bolo pokračované
v testovaní komerčne dodávaných softvérov, dosiahnuté výsledky budú spracované
v rámci diplomových prác.
• VEGA 1/0743/11 „Podpora bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni“. Projekt
je zameraný na výskum riešenia metodologických otázok bezpečnosti osôb a majetku
na úrovni miestnych samospráv, komparáciu charakteristík skúmaných javov
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a zákonitosti, vytváranie závislosti medzi získanými údajmi a na posúdenie
kauzálnych vzťahov a stanovenie relevantných hrozieb pre obce a mestá. V roku 2012
boli zisťované informácií o prostriedkoch vynakladaných na zvyšovanie bezpečnosti v
obciach ako aj bola skúmaná špecifikácia príjmov ako aj výdavkov, ktoré sú
realizované v súvislosti s rozhodnutím obcí investovať do zvyšovania bezpečnosti
občanov a majetku v súvislosti s reformou verejných financií a nedostatkom
finančných prostriedkov v obciach a mestách. Bola zostavená osnova a autorský
kolektív publikácie na zhrnutie výsledkov výskumu.
• VEGA 1/098/11 „Model sústavy optimalizácie integrovaného bezpečnostného
systému ochrany typových objektov realizovaný za pomoci expertného systému“.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie modelu/sústavy hodnotenia účinnosti
prijatých bezpečnostných opatrení na ochranu typových objektov z hľadiska použitých
druhov, prielomovej odolnosti, technických možností a účinnosti pri detekcii a
spomalení pohybu potenciálneho páchateľa alebo narušiteľa pri ich prekonávaní v
nadväznosti na časové intervaly aktívneho zásahu. V súlade s harmonogramom
projektu pre rok 2012 boli v spoločnosti KOVAL systém, a.s. Beluša vykonané testy
prielomovej odolnosti materiálov využívaných na predmetovú ochranu. V spolupráci s
FRI bol vykonaný vedecký odborný workshop, v ktorom boli vyhodnotené dosiahnuté
výsledky a plnenie harmonogramu projektu. Predmet skúmania bol rozšírený
o získanie základných parametrov výbušnín.
• PACITA - Metodika hodnotenia fyzickej ochrany prvkov kritickej infraštruktúry proti
napadnutiu teroristickým útokom a ďalšími formami útokov, ktorý je financovaný
finančnými prostriedkami z EU (HOME/2010/CIPS/AG/004). Cieľom tohto projektu
je vytvoriť nástroj pre hodnotenie fyzickej ochrany (odolnosti) objektov kritickej
infraštruktúry proti teroristickým a ďalším formám útokov vrátane modelovania
parametrov a overenie účinnosti opatrení, či sú v zhode so Smernicou Rady
2008/114/EK.
Na katedre sa okrem spomenutých projektov riešia i projekty:
• APVV 0043-10 Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov,
• APVV 0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava.
Z iniciatívy pracovníkov katedry pokračuje spolupráca s MO SR pri riešení projektu CAMP
PROTECTION. Camp Protection - Výskum ochranných vlastností materiálov používaných
pri objektoch infraštruktúry - proti ohrozeniu výbušnými systémami. Projekt sa rieši
v spolupráci s VTSÚ Záhorie (Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie).
V rámci Európskych štrukturálnych fondov katedra bezpečnostného manažmentu
spolupracuje s inými fakultami v rámci Žilinskej univerzity na riešení týchto projektov:
• Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou
sférou a univerzitným prostredím.
• Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti.
• Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
V priebehu roku 2013 bol katedrou v spolupráci s katedrou krízového manažmentu podaný
jednej projekt REA-7FP s názvom „Industrial accidents prevention stakeholders platform
(I.N.F.O.R.M). Cieľom tohto projektu je vytvorenie platformy INFORMnet na komunikáciu
a výmenu skúseností zainteresovaných strán (kompetentné autority, „SEVESO“ podniky,
verejnosť, univerzity, výskumné centrá a ďalšie dotknuté subjekty) v oblasti prevencie
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závažných priemyselných havárií. Prípravy zainteresovaných strán pre implementáciu
smernice EÚ, SEVESO III, a zvýšenie bezpečnosti občanov EÚ.
Katedra pokračuje v riešení vedeckej úlohy „Algoritmus hodnotenia účinnosti striel ručných
zbraní a rázových vĺn výbušných materiálov a prielomovej odolnosti objektov kritickej
infraštruktúry pre použitie v oblasti manažmentu bezpečnostných rizík.“ Cieľom je
vypracovať algoritmus hodnotenia účinnosti a prielomovej odolnosti a tento overovať
metódami softwaru ANSYS. Úloha sa plní v spolupráci s UO Brno, Katedrou řízení
zabezpečení boje Fakultou ekonomiky a managementu, do spolupráce sú zapojení aj VTSÚ
Záhorie. Do úlohy boli zapojení študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia. V rámci
experimentálnych skúšok sa podarili dosiahnuť exaktné výsledky hlavne účinnosti striel
ručných zbraní.
Na základe zmluvy medzi KBM FŠI ŽU a KOVAL Systems a.s. Beluša, v súlade s plánom
spolupráce a konkrétnym dohovorom medzi marketingovým riaditeľom KOVAL Systems
a.s. a KBM došlo v roku 2013 k príprave prvkov úschovných objektov (bočné a čelné panely
skrine trezoru) podľa predloženej dokumentácie. Prvky sú pripravené k vykonaniu skúšky
prielomovej pevnosti pomocou rôznych deštrukčných prostriedkov (uhlová brúska,
acetylénový rezací prístroj, laserová rezačka atď.), ktoré prebehnú v letnom semestri
akademického roku 2013/14.

Prehľad projektov je uvedený v tabuľkách 10, 11.
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Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2013

Číslo
projektu

IGP201310

IGP201301

Doba
riešenia

2013

2013

Názov projektu

Cieľ projektu

Hlavné výstupy
projektu

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu za
všetkých
partnerov (€)

IGP

Programová podpora
vypracovania
bezpečnostného
projektu na ochranu
objektov

Na
základe
analýzy
softvérových
prostriedkov
využívaných
v bezpečnostnom
priemysle
vypracovať štúdiu
softvérového
vybavenia
a aplikačného
riešenia
na
podporu
bezpečnostného
projektovania.

Vytvorenie
štúdie
softwarovej
podpory
vypracovania
bezpečnostných
projektov
a
knižnice
symbolov
prvkov
bezpečnostných
systémov.

Mariš
Ladislav

-

630

-

IGP

Bezpečnostná
analýza, ako podpora
pri tvorbe podávania
žiadostí samospráv
o dotácie zo štátneho
rozpočtu na
financovanie

Vytvorenie
modelovej situácie
analýzy
rizík
(aplikácie)
pre
mestá
a obce
v euroregióne
Beskydy, získanie

Vytvorenie
metodiky
na
analýzu
kriminality obce
pre
potreby
preventívnych
programov

Januš Peter

-

430

-

Grantová
agentúra

Spolufinancovanie
(%)
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projektov v oblasti
prevencie kriminality

IGP201311

2013

1/0787/14

20142016

IGP

VEGA

informácií
o strategických
miestach
(zaznamenaných
katastrálnom
území
daného
mesta alebo obce),
kde sa najčastejšie
páchajú
trestné
činy.

financovaných
zo
štátneho
rozpočtu

Ekonomická
efektívnosť investícií
do ochrany osôb a
majetku miestnych
samospráv

Navrhnúť možný
spôsob hodnotenia
ekonomickej
efektívnosti
investícií
do
ochrany osôb a
majetku
(realizovaných či
plánovaných) na
úrovni miestnych
samospráv
a
aplikovať ho pri
kvantifikácii
ekonomickej
efektívnosti týchto
investícií
u
vybraných miest,
vyvodiť závery.

Návrh
hodnotenia
ekonomickej
efektívnosti
investícií
do
ochrany
osôb
a majetku
miestnych
samospráv
realizovaných
a plánovaných
na
základe
získaných
a možných
zdrojov
informácií o ich
veľkosti
a
prínosoch.

Výskum kvality
bezpečnostného
manažmentu
v miestnej

Miestna
samospráva
zabezpečuje
verejný poriadok v

Výskum
spôsobu
financovania
programu

Madara
Milan

-

740

-

Štofko
Stanislav

-

-

-
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samospráve ako
predpoklad
efektívneho
vynakladania
finančných
prostriedkov

1/0175/14

20142016

VEGA

Identifikácia
činiteľov
a indikátorov zmien
bezpečnostnej
situácie
v bezpečnostnom
prostredí pre potreby
projektovania
preventívnych
stratégií a ich
financovanie

obci a obmedzené
finančné
zdroje
samospráv môžu
viesť
k
podceňovaniu
aktivít
v tejto
oblasti. V projekte
bude
robený
výskum a návrhy
na
zvýšenie
účinnosti
vynakladaných
prostriedkov.
Cieľom projektu je
metodologický
výskum
skupín
determinánt
a
činiteľov
bezpečnostného
prostredia, ako aj
identifikátorov ich
zmien a ich vplyvu
na stav a vývoj
bezpečnostnej
situácie
v
bezpečnostnom
prostredí.

bezpečnosť v
miestnych
samosprávach,
ktoré sú určené
na ochranu osôb
a majetku.
Odporúčania a
návrhy riešení
pre miestnu
samosprávu.

Vypracovanie
univerzálneho
modelu
identifikovania a
hodnotenia
indikátorov
zmien
bezpečnostnej
situácie vo

Hofreiter
Ladislav

-

-

-

vnútornom
bezpečnostnom
prostredí.
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Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2013
Číslo projektu

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období

Finančné
prostriedky

Zodpovedný riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Riešitelia

Poznámka

Boc Kamil,

Reitšpís Josef, Boc
Kamil, Gašpierik Libor,
Mach Vlastimil,
Barčíková Anna,
Vidríková Dagmar,
Zvada Róbert, Palica
Igor

-

-

Gašpierik Libor, Mach
Vlastimíl, Veľas Andrej
Svetlík Jozef, Šimonová
Mária, Šuty Ladislav,
Mešková Lenka, Kittel
Ladislav, Zvada Róber,
Štofková Zuzana, Jangl
Štefan, Boc Kamil,
Selinger Petr, Madara
Milan, Januš, Mariš

-

Vytvorenie modelu sústavy
identifikačného biometrického
nanotechno-logického algoritmu

VEGA
1/0945/11

VEGA
1/0743/11

VEGA
1/0981/11

Model identifikačného
biometrického algoritmu
detekcie tvárí a jeho prenos v
reálnom čase akceptujúci
právnu ochranu osobnosti.

Podpora bezpečnosti osôb a
majetku na miestnej úrovni

Model sústavy optimalizácie
integrovaného bezpečnostného
systému ochrany typových
objektov
realizovaný
za
pomoci expertného systému

detekcie tvárí počas
kontinuálneho audiovizuálneho
procesu s interaktívnou
komunikáciou s
megadatabázami

2297

Jangl Štefan

poznatkových a záujmových
osôb spracúvanými štátnymi
bezpečnostnými orgánmi na
národnej a
nadnárodnej/európskej úrovni
zabezpečujúci ich identifikáciu a
verifikáciu v reálnom čase.

Vydanie vedeckej monografie
z oblasti bezpečnosti osôb
a majetku na miestnej úrovni

Vytvorenie modelu
optimalizácie identifikačných
hodnôt parametrov
integrovaného
bezpečnostného systému na
základe nezávisle premenných

4871

6615

Štofko Stanislav

Reitšpís Josef

-

Martincová Penka,
Grondžák Karol,
Václavková Monika,
Jangl Štefan, Boc
Kamil, Gašpierik Libor,

-

Kittel Ladislav,
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Číslo projektu

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období

Finančné
prostriedky

Zodpovedný riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

vstupných údajoch
charakterizujúcich akýkoľvek

Riešitelia

Poznámka

Benedikovič Miroslav,
Kopecký Josef,

typový objekt.

-

502092-LLP-1-2009-1-SKERASMUS-EMHE

IGP201310

IGP201301

IGP201311

PACITA

Merania prielomových
odolnosti, návrh metodiky

5300

Hadaček Libor

-

Veľas Andrej,Loveček
Tomáš,

-

Competency Based e-Portal of
Security And Safety
Engineering

Cieľom tohto projektu je rozvoj
a zvýšenie kompetencií
študentov, pedagógov
pôsobiacich v oblasti
bezpečnosti, ale i odbornej
verejnosti v rámci Európskej
únie.

-

Loveček Tomáš

-

Kampová Katarína

-

Vytvorenie štúdie softwarovej
podpory vypracovania
bezpečnostných projektov a
knižnice symbolov prvkov
bezpečnostných systémov.

630

Mariš Ladislav

-

Januš Peter, Madara
Milan

-

Bezpečnostná analýza, ako
podpora pri tvorbe podávania
žiadostí samospráv o dotácie
zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality

Vytvorenie metodiky na analýzu
kriminality obce pre potreby
preventívnych programov
financovaných zo štátneho
rozpočtu

430

Januš Peter

-

Mariš Ladislav. Madara
Milan

-

Ekonomická efektívnosť
investícií do ochrany osôb a
majetku miestnych samospráv

Návrh hodnotenia ekonomickej
efektívnosti
investícií
do
ochrany osôb a
majetku
miestnych
samospráv
realizovaných a plánovaných na
základe získaných a možných
zdrojov informácií o ich
veľkosti a prínosoch.

740

Madara Milan

-

Mariš Ladislav, Januš
Peter

-

Programová podpora
vypracovania bezpečnostného
projektu na ochranu objektov
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Tab. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2013

Číslo
projektu

-

IGP201310

Doba riešenia

2014

2013

Grantová agentúra

Názov projektu

Cieľ projektu

Hlavné výstupy projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Koordinát
or projektu

Partneri projektu

7.RP

ERAdiate - Enhancing
Research and innovAtion
dimension
of
the
University of Zilina in
intelligent
transport
systems

Cieľom ERAdiate projektu
je
posilnenie
a
prezentovanie
vedeckovýskumnej činnosti
Žilinskej univerzity v Žiline
v oblasti Inteligentných
dopravných systémov.

Vytvorenie
nového
výskumného týmu v rámci
Vedeckého parku ŽU v
oblasti
Inteligentných
dopravných systémov.

Loveček Tomáš

Jozef Ristvej

EF ŽU

-

Na
základe
analýzy
softvérových prostriedkov
využívaných
v bezpečnostnom priemysle
vypracovať
štúdiu
softvérového
vybavenia
a aplikačného riešenia na
podporu
bezpečnostného
projektovania.

Vytvorenie
štúdie
softwarovej
podpory
vypracovania
bezpečnostných projektov
a
knižnice
symbolov
prvkov
bezpečnostných
systémov.

Mariš Ladislav

-

FŠI ŽU

-

Vytvorenie
modelovej
situácie
analýzy
rizík
(aplikácie) pre mestá a obce
Beskydy,
v euroregióne
získanie
informácií
o strategických
miestach
(zaznamenaných
katastrálnom území daného
mesta alebo obce), kde sa
najčastejšie páchajú trestné
činy.

Vytvorenie metodiky na
analýzu kriminality obce
pre potreby preventívnych
programov financovaných
zo štátneho rozpočtu

Januš Peter

-

FŠI ŽU

-

Navrhnúť možný spôsob
hodnotenia
ekonomickej
efektívnosti investícií do
ochrany osôb a majetku

Návrh
hodnotenia
ekonomickej efektívnosti
investícií do ochrany osôb
a
majetku
miestnych

Madara Milan

-

FŠI ŽU

-

IGP

Programová podpora
vypracovania
bezpečnostného projektu
na ochranu objektov

IGP201301

2013

IGP

Bezpečnostná analýza,
ako podpora pri tvorbe
podávania žiadostí
samospráv o dotácie zo
štátneho rozpočtu na
financovanie projektov
v oblasti prevencie
kriminality

IGP201311

2013

IGP

Ekonomická efektívnosť
investícií do ochrany
osôb a majetku
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miestnych samospráv

1/0787/14

1/0175/14

1/0155/14

2014-2016

2014-2016

neschválený

VEGA

Výskum kvality
bezpečnostného
manažmentu v miestnej
samospráve ako
predpoklad efektívneho
vynakladania finančných
prostriedkov

VEGA

Identifikácia činiteľov
a indikátorov zmien
bezpečnostnej situácie
v bezpečnostnom
prostredí pre potreby
projektovania
preventívnych stratégií
a ich financovanie

VEGA

Zisťovanie prielomovej
odolnosti mechanických
zábranných prostriedkov
predmetovej ochrany

(realizovaných
či
plánovaných) na úrovni
miestnych samospráv a
aplikovať
ho
pri
kvantifikácii ekonomickej
efektívnosti týchto investícií
u vybraných miest, vyvodiť
závery.
Miestna
samospráva
zabezpečuje
verejný
poriadok
v
obci
a
obmedzené finančné zdroje
samospráv môžu viesť k
podceňovaniu aktivít v tejto
oblasti. V projekte bude
robený výskum a návrhy na
zvýšenie
účinnosti
vynakladaných
prostriedkov.
Cieľom
projektu
je
metodologický
výskum
skupín
determinánt
a
činiteľov bezpečnostného
prostredia, ako aj
identifikátorov ich zmien a
ich vplyvu na stav a vývoj
bezpečnostnej situácie v
bezpečnostnom prostredí.
Stanovenie
inovovaného
postupu
výpočtu
odolnosti
prielomovej
úschovných objektov a ich
praktické
experimentálne
overenie.

samospráv - realizovaných
a plánovaných na základe
získaných a
možných
zdrojov informácií o ich
veľkosti a prínosoch.

Výskum spôsobu
financovania programu
bezpečnosť v miestnych
samosprávach, ktoré sú
určené na ochranu osôb
a majetku. Odporúčania a
návrhy riešení pre miestnu
samosprávu.

Vypracovanie
univerzálneho modelu
identifikovania a
hodnotenia indikátorov
zmien bezpečnostnej
situácie vo

Štofko Stanislav

-

-

Hofreiter Ladislav

-

-

Mach Vlastimil

-

-

vnútornom bezpečnostnom
prostredí.
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Doktorandské štúdium
Katedra bezpečnostného manažmentu zabezpečuje štúdium v študijnom programe bezpečnostný
manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku. V študijnom odbore pracuje 16členná odborová komisia. Z celkového počtu odborovej komisie je 5 členov z FŠI ŽU, 7 členov
z iných univerzít SR a ČR a 4 členovia sú z praxe. Odborová komisia zasadala 26. 3. 2013,
predsedom odborovej komisie je prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD. Odborová komisia schvaľovala individuálne študijné plány doktorandov per
rolam.
Študijný program bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku
zabezpečuje 17 školiteľov vymenovaných a schválených VR FŠI ŽU. Z tohto počtu je
7 školiteľov z radov vedeckopedagogického zboru FŠI ŽU a 8 školiteľov z iných univerzít
SR, ČR a 2 školitelia sú z praxe . Školitelia vypísali aktuálne témy pre akademický rok 2013 –
2014.

Prehľad doktorandov a školiteľov je v tab. 13 a 14.
Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu KBM
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

1.

Ing. Martin Ďurovec

1.

denná

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

2.

Mgr. Marián Magdolen

1.

denná

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

3.

Ing. Zuzana Ligasová

1.

denná

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

4.

Ing. Peter Januš

2.

denná

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

5.

Ing. Ladislav Mariš

2.

denná

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

6

Ing. Milan Madara

3.

denná

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

7.

Mgr. Lenka Šutaríková

1.

externá doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

8.

Mgr. Tomas Walek

2.

externá doc. Ing. Leszek F. Korzeniowski, PhD.

9.

Ing. Vladimír Kavický

4.

externá prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc.

10.

JUDr. Janka Chorvátová

5.

externá doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

11.

JUDr. Zuzana Slovíková

5.

externá doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

12.

Ing. Matej Berník

5. nadštandard externá doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

13.

JUDr. Róbert Mendel

5. nadštandard externá doc. Ing. Stanisalv Štofko, CSc.
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Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry BM
Školiteľ

doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.

doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.

doc. Ing. Ladislav
Hofreiter, PhD.
doc. Leszek F.
Korzeniowski
prof. Ing. Ladislav
Potužák, PhD.

Doktorand
Ing. Peter Januš
Ing. Milan Madara
JUDr. Janka
Chorvátová

Forma

Rok štúdia

Program

interná
interná

2.
3.

BM
BM

externá

5.

BM

JUDr. Róbert Mendel

externá

Ing. Matej Berník

externá

Ing. Martin Ďurovec
Mgr. Marián
Magdolen
Ing. Ladislav Mariš
Mgr. Lenka
Šutaríková
Ing. Zuzana Ligasová
JUDr. Zuzana
Slovíková

interná

5.
nadštandard
5.
nadštandard
1.

interná

1.

BM

interná

2.

BM

externá

1.

BM

interná

1.

BM

externá

5.

BM

Ing. Tomasz Walek

externá

2.

BM

Ing. Vladimír Kavicky

externá

4.

BM

BM
BM
BM

Publikačná činnosť
V uplynulom období sa podarilo do istej miery skvalitniť úroveň publikovaných výstupov.
Tomuto procesu je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Nie v plnej miere sa darí
smerovanie výstupov do karentovaných a tzv. indexovaných publikácií.

Prehľad publikačnej činnosti je uvedený v tab. 15.
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Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry 2013
Kategória
AAB
AAB

ABC

ABC
ACB
ADE

ADE

ADE

ADE

ADE

ADF

Bibliografický odkaz
Štofko, S. a kol. (2013). Manažment bezpečnosti v miestnej samospráve [elektronický
zdroj] ; vedecký redaktor: Anton Osvald. - [1]. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita,
2013. - CD-ROM, 82 s., [AH 6,32; VH 6,74]. - ISBN 978-80-554-0809-5
Hofreiter, L. a kol. (2013). Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry, EDIS,
Žilina 2013, [AH 15,27; VH 15,79] - ISBN 978-80-554-0803-3
Gašpierik, L., Sokolová, Ľ., Barčíková, A. (2013). Prevencia kriminality na miestnej
úrovni. In: Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v
kontexte kontroly kriminality : pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc.,
Dr.h.c.mult. k 70. narodeninám. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2013. - ISBN 978-80-7380-440-4. - S. 331-356.
Reitšpís, J. et al. (2013). Policing in the Slovak Republic: the organization and current
problems of police work. In: Handbook on policing in Central and Eastern Europe. New York: Springer, 2013. - ISBN 978-1-4614-6719-9. - S. 239 - 261.
Kočan, Š., Selinger, P. (2013). Bezpečnostné služby v Slovenskej republike. - 1. vyd.
- Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2013. - 374 s. - ISBN 978-80-8054-555-0
Hofreiter, L. (2013). Rozważania nad bezpieczeństwiem = Úvahy o bezpečnosti. In:
Securitologia = Securitology = Sekjuritologija : czasopismo nauk o bezpieczeństwie. ISSN 1898-4509. - Nr. 1 (17) (2013), s. 18-33.
Mariš, L., Veľas, A. (2013). Možnosti použitia softvérových nástrojov v
bezpečnostných projektoch.
In: Securitologia = Securitology = Sekjuritologija : czasopismo nauk o bezpieczeń
stwie. - ISSN 1898-4509. - Nr. 1 (17) (2013), s. 144-152.
Veľas, A. (2013). Testing of detection characteristics of the passive infrared motion
detectors = Testovanie detekčných charakteristík pasívnych infračervených
detektorov. In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava : safety
engineering series = Sborník vědeckých prací VŠB - Technické univerzity Ostrava :
řada bezpečnostní inženýrství. - ISSN 1801-1764. - Vol. 8, no. 1 (2013), s. 35-41.
Boc, K., Vidriková, D., Figuli, L. (2013) Security plan as a part of critical
infrastructure protection = Bezpečnostný plán ako časť ochrany kritickej
infraštruktúry. In: MEST journal [elektronický zdroj]. - ISSN 2334-7058. - 2013. Vol. 1, no. 2 (2013), s. 136-145.
Kampová, K., Reitšpis, J. (2013). Aplikácia zásad projektovania pri ochrane objektov.
In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. 2013. - Č. 1 (2013)
Hofreiter, L. (2013). Cesta k Európskej bezpečnostnej stratégii = Towards European
security strategy.
In: Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy,
bezpečnostné štúdiá. - ISSN 1335-2741. - Roč. 16, č. 3 (2013), s. 113-126.
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Kategória

ADF

ADF

ADF

ADF

ADF

ADF

ADF

ADM

ADN

Bibliografický odkaz
Vidrikova, D., Boc, K. (2013). Kritická analýza prístupov k problematike ochrany
kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike = Critical analysis approach to critical
infrastructure protection in the Slovak Republic. In: Krízový manažment = Crisis
management : vedecko - odborný časopis Fakulty Špeciálneho inžinierstva Žilinskej
univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 12, č. 2 (2013), s. 44-60.
Veľas, A., Mach, V. (2013). Ujednotenie metodiky zisťovania prielomovej odolnosti
mechanických zábranných prostriedkov obvodovej ochrany = Consolidation of the
methodology for assessing the break resistance of mechanical barrier equipment for
circuit protection. In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko - odborný
časopis Fakulty Špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 13360019. - Roč. 12, č. 2 (2013), s. 37-43.
Kampová, K., Ristvej, J. (2013). Prístupy k vnímaniu rizika = Approaches to risk
perception.
In: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment : vedecký časopis
Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. - ISSN 13372955. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 216-227.
Hofreiter, L. (2013) Krízy z preľudnenia? = The overpopulation crisis? In: Krízový
manažment = Crisis management : vedecko - odborný časopis Fakulty Špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 12, č. 1 (2013), s.
5-11.
Loveček, T., Veľas, A. (2013) Bezpečnosť a ochrana poštových prevádzok. In: Pošta,
Telekomunikácie a Elektronický obchod [elektronický zdroj] : elektronický vedecký
časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť
elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - 2013. - Roč. 8, č. 1 (2013), online,
s. 29-35.
Vidriková, D., Boc, K. (2013). Perspective of development of services in private
security and necessity of classification of new types of positions in this sphere in
Slovak Republic = Perspektíva vývoja služieb súkromnej bezpečnosti a nutnosť
klasifikácie nových typových pozícií v tejto oblasti v Slovenskej republike. In:
HRM&E : human resources management and ergonomics. - ISSN 1337-0871. - Vol.
7, no. 1 (2013), s. 128-141.
Velas, A., Vidrikova, D. (2013). Opportunities to improve situation in the field of
private security services in the Slovak Republic = Možnosti zlepšenia situásie v
oblasti komerčnej bezpečnosti v Slovenskej republike. In: European journal of
security and safety [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-6131. - 2013. - Vol. 2, No. 1
(2013), online, s. 16-25
Boc, K., Vaculík, J. ml., Vidriková, D. (2013). Risk analysis in managerial process
and fuzzy approach. In: Transport and telecommunication. - ISSN 1407-6160. - Vol.
14, no. 3 (2013), s. 214-222.
Holla, K. et al. (2013). Complex model of risk assessment of industrial processes
MOPORI. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN
1335-4205. - Vol. 15, no. 2 (2013), s. 63-68.

129

Kategória

ADN

AFB

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

Bibliografický odkaz
Durcanska, D. et al. (2013). Portal of security and safety engineering as a tool to
increase the sustainable development of higher education in security in the European
union and beyond. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. - Vol. 15, no. 2 (2013), s. 56-62.
Hofreiter, L. (2013). Ako vzdelávať pre bezpečnostný sektor? = How to educate for
security sector?.
In: Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na školách
zameraných na bezpečnosť [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia,
24.-25.10.2013, Liptovský Mikuláš : zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2013. - ISBN
978-80-8040-476-5. - CD-ROM, s. 44-49.
Mariš, L. (2013). Páchateľ majetkovej trestnej činnosti v kontexte psychickej poruchy
osobnosti. In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013 [elektronický zdroj] : X.
ročník mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : 23.10.2013 Ostrava :
sborník přednášek. - Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013. ISBN 978-80-248-3226-5. - CD-ROM, s. 103-110.
Vladimir Mozer et al. (2013). Fire safety in tunnels forming part of critical
infrastructure = Požiarna bezpečnosť tunelov tvoriacich súčasť kritickej
infraštruktúry. In: ICCST 2013 [elektronický zdroj] : the 47th annual international
carnahan conference on security technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2013. ISBN 978-958-8790-65-7. - CD-ROM, [5] s.
Tomáš Loveček et al. (2013). Cumulative probability of detecting an intruder by
alarm systems = Kumulatívna pravdepodobnosť detekcie narušiteľa zabezpečovacím
systémom. In: ICCST 2013 [elektronický zdroj] : the 47th annual international
carnahan conference on security technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2013. ISBN 978-958-8790-65-7. - CD-ROM, [5] s.
Štofková, K., Štofková, J., Štofko, S. (2013). The research of the utilization of
strategic management methods. In: Advances in business-related scientific research
conference - ABSRC 2013 [elektronický zdroj] : Rome, Italy, October 2-4, 2013. Piran: GEA COLLEGE - Faculty of Entrepreneurship, 2013. - ISBN 978-961-634752-5. - CD-ROM, [7] s.
Boc, K., Vidriková, D. (2013). Právna úprava kritickej infraštruktúry v Slovenskej
republike. In: Bezpečnostní technologie, Systémy a Management 2013 [elektronický
zdroj] : sborník příspěvků 4. mezinárodní konference, Zlín 11.-12. září 2013. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati, 2013. - ISBN 978-80-7454-289-3. - CD-ROM, [9] s.
Mach, V., Veľas, A. (2013). Porovnanie a zjednotenie metodiky zisťovania
prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov obvodovej ochrany. In:
Bezpečnostní technologie, Systémy a Management 2013 [elektronický zdroj] :
sborník příspěvků 4. mezinárodní konference, Zlín 11.-12. září 2013. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati, 2013. - ISBN 978-80-7454-289-3. - CD-ROM, [6] s.
Madara, M., Veľas, A. (2013). Prehľad o investíciách do bezpečnosti v krajských
mestách Slovenskej republiky. In: Bezpečnostní technologie, Systémy a Management
2013 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 4. mezinárodní konference, Zlín 11.-12.
září 2013. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2013. - ISBN 978-80-7454-289-3. - CDROM, [7] s.
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Kategória

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

Bibliografický odkaz
Mariš, L. (2013). Risk management in selected international standards of project
management = Riadenie rizík vo vybraných medzinárodných štandardoch
projektového manažmentu. In: Bezpečnostní technologie, Systémy a Management
2013 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 4. mezinárodní konference, Zlín 11.-12.
září 2013. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2013. - ISBN 978-80-7454-289-3. - CDROM, [5] s.
Mariš, L., Januš, P. (2013). Selected aspects of software support of project
management = Vybrané aspekty softvérovej podpory projektového manažmentu. In:
POSTER 2013 [elektronický zdroj] : 17th international student conference on
electrical engineering : May 16, 2013, Prague, Czech Republic. - Prague: Czech
Technical University in Prague, 2013. - ISBN 978-80-01-05242-6. - CD-ROM, [5] s.
Kampova, K. (2013). Expert judgement within the framework of risk assessmant of
industrial processes = Expertné hodnotenie v rámci posudzovania rizík priemyselných
procesov. In: Recent advances in industrial & manufacturing technologies :
proceedings of the 1st international conference on industrial and manufacturing
technologies (INMAT ´13) : Vouliagmeni, Athens, Greece, May 14-16, 2013. - [S.l.]:
WSEAS, 2013. - ISBN 978-1-61804-186-9. - S. 216-220.- (Recent advances in
mechanical engineering, 5. - ISSN 2227-4596).
Kampová, K., Mäkká, K. (2013) Manažment ľudskej bezpečnosti = Human security
management.
In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security
management and society : sborník příspěvků mezinárodní konference pořádané 22. a
23. května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN 978-80-7231-9282. - CD-ROM, s. 190-196.
Mäkká, K., Kampová, K. (2013). Implementácia smernice Seveso III do právneho
rámca SR = Implementation of directive Seveso III into the legal framework SR.
In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security
management and society : sborník příspěvků mezinárodní konference pořádané 22. a
23. května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN 978-80-7231-9282. - CD-ROM, s. 303-310.
Štofková, K., Štofko, S. (2013). Use of e-learning support for education at university.
In: The future of education : conference proceedings : 3rd conference edition,
Florence, Italy 13-14 June 2013. - Padova: liberiauniversitaria.it edizioni, 2013. ISBN 978-88-6292-386-6. - S. 127-131.
Mach, V., Veľas, A. (2013). Skúšanie prielomovej odolnosti vybratých prvkov
obvodovej ochrany = Testing of breakthrough resistance of selected elements in
perimeter protection. In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj]
= Security management and society : sborník příspěvků mezinárodní konference
pořádané 22. a 23. května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN
978-80-7231-928-2. - CD-ROM, s. 286-294.
Štofková, Z., Štofko, S. (2013). Some aspects of quality of life survey in regions =
Niektoré aspekty výskumu kvality života v regiónoch. In: Advanced in businessrelated scientific research conference - ABSRC 2013 [elektronický zdroj] : Venice,
Italy, March 20-22, 2013 : conference proceedings. - Piran: Gea College - Faculty of
Entrepreneurship, 2013. - ISBN 978-961-269-957-4. - CD-ROM, [8] s.
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Kategória

AFC

AFC

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

Bibliografický odkaz
Januš, P., Mariš, L. (2013). Information security management system = Systém
riadenia informačnej bezpečnosti. In: POSTER 2013 [elektronický zdroj] : 17th
international student conference on electrical engineering : May 16, 2013, Prague,
CzechRepublic. - Prague: Czech Technical University in Prague, 2013. - ISBN 97880-01-05242-6. - 2013
Madara, M. (2013). Využitie metód korelačnej a regresnej analýzy pri hodnotení
investícií do ochrany osôb a majetku na úrovni miestnych samospráv. In: Bezpečnost,
Rizika a Krizové Situace 2013 [elektronický zdroj]: sborník přednášek X. ročníku
mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků konanej dňa 23.10.2013 v
Ostrave. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta
bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-248-3226-5, s. 91-95.
Hofreiter, L. (2013). Ochrana kritickej infraštruktúry ako problém národnej
bezpečnosti. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 [elektronický zdroj] : 4.
medzinárodná vedecká konferencia, Liptovský Mikuláš, 16.-17. októbra 2013 :
zborník vedeckých a odborných prác. - Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2013. - ISBN 978-80-8040-475-8. - CD-ROM, s. 216-225.
Reitšpís, J., Mendel, R., Slovíková, Z. (2013). Expertné systémy v projektovaní
bezpečnosti.
In: IBS ES 2013 [elektronický zdroj] : interdisciplinárny medzinárodný vedecký
workshop o hodnotení účinnosti integrovaných bezpečnostných systémov pomocou
expertných systémov : 17.9.2013 [Žilina], Slovenská republika. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0777-7. - CD-ROM, [8] s.
Mach, V. (2013). Testy prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov
obvodovej ochrany. In: IBS ES 2013 [elektronický zdroj] : interdisciplinárny
medzinárodný vedecký workshop o hodnotení účinnosti integrovaných
bezpečnostných systémov pomocou expertných systémov : 17.9.2013 [Žilina],
Slovenská republika. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0777-7. CD-ROM, [12] s.
Ligasová, Z. (2013). Meranie účinnosti výbušnín. In: IBS ES 2013 [elektronický
zdroj] : interdisciplinárny medzinárodný vedecký workshop o hodnotení účinnosti
integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných systémov : 17.9.2013
[Žilina], Slovenská republika. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-5540777-7. - CD-ROM, [14] s.
Januš, P. (2013). Analýza kriminality na území Slovenskej republiky. In: IBS ES
2013 [elektronický zdroj] : interdisciplinárny medzinárodný vedecký workshop o
hodnotení účinnosti integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných
systémov : 17.9.2013 [Žilina], Slovenská republika. - Žilina: Žilinská univerzita,
2013. - ISBN 978-80-554-0777-7. - CD-ROM, [6] s.
Boc, K., Jangl, Š., Vidriková. D. (2013). Optimalizácia matematického modelu
výpočtu účinnosti rázových vĺn. In: IBS ES 2013 [elektronický zdroj] :
interdisciplinárny medzinárodný vedecký workshop o hodnotení účinnosti
integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných systémov : 17.9.2013
[Žilina], Slovenská republika. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-5540777-7. - CD-ROM, [18] s.
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Kategória

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

Bibliografický odkaz
Vidriková, D., Boc, K. (2013). Simulačné technológie v systéme edukácie osôb
poverených ochranou kritickej infraštruktúry. In: Riešenie krízových situácií
prostredníctvom simulačných technológií [elektronický zdroj] : zborník vedeckých
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Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou:
• podiel na organizácii 18. medzinárodnej konferencie Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí v samostatnej sekcii Bezpečnostný manažment,
• účasť na „Noci výskumníkov“ dňa 27. 9. 2013, kde boli prezentované výsledky výskumu
katedry,
• podiel na organizácii „Deň pracovných príležitostí“ organizovaný dňa 31. 10. 2013.
Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu medzi prevádzkovateľmi služieb
súkromnej bezpečnosti a zástupcami štátnej správy ako potenciálnymi zamestnávateľmi
a študentmi Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ako
potenciálnymi uchádzačmi o zamestnanie,
• účasť na konferencii Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov MLADÁ VEDA, Ostrava Česká republika,
• účasť a participácia na konferencii 9. pyrotechnická konferencia s medzinárodnou
účasťou,
• organizácia IBS ES 2013: interdisciplinárny medzinárodný vedecký workshop
o hodnotení účinnosti integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných
systémov: 17. 9. 2013 Žilina,
• participácia na organizácii akcie „Žilinská detská univerzita“.
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Spolupráca s praxou
Katedra v roku 2013 pokračovala v spolupráci s viacročnými partnermi ako Jablotron Slovakia,
s.r.o. v Žiline, Signal Centrum s.r.o. Brezno, Sherlock Security Systems, ANTES a. s. Trenčín,
APIS s.r.o. Banská Bystrica, M2C Praha, Eurosat CS Brno, VTSÚ Záhorie, Národné centrum
EOD v Novákoch, DIS Žilina, Koval Systems Beluša, Argo-A Security EU Košice, Coca Cola
HBC Lúka, CERTEST, Revimont DG a ďalšími.
Za účelom zvýšenia odbornej pripravenosti študentov katedry a ich uplatniteľnosti v praxi po
skončení štúdia založila katedra podľa zákona 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti neziskovú
organizáciu pod názvom Academia Security – KBM, n. o.. Účelom založenia organizácie je
odborná príprava študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe
ochrana osôb a majetku na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu „P“ (spôsobilosť
na prevádzkovanie súkromnej bezpečnosnej služby). V zimnom semestri bola prvýkrát začatá
príprava študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
V roku 2013 došlo k dalšiemu rozvoju aktivít so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti
(SKSB), kde je možnosť participovať na tvorbe prijímaných opatrení v rámci bezpečnostného
priemyslu. Katedra sa v spolupráci so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti podieľala na
odbornej príprave absolventov, na zvýšení ich uplatniteľnosti v oblasti bezpečnostného
priemyslu. V rámci tejto spolupráce boli využívané stáže študentov druhého stupňa
vysokoškolského štúdia vo spoločnosti RAVI s. r. o. Bratislava, DIS s. r. o. Žilina a pod. V rámci
činnosti SKSB sa katedra zapojila do súťaže o najlepšiu záverečnú prácu za akademický rok
2012/13 v oblasti súkromnej bezpečnosti. Absolventi našej katedry na súťaži obsadili 2. a 3.
miesto. Spolupráca v tejto oblasti sa nasledujúci rok rozšíri i o brannú prípravu.
Na základe zmluvy pokračuje spolupráca s Explosive ordinace disposal center of excelent.
V súčasnej dobe sa pripravuje účasť katedry na NATO EOD DEMOSTRATIONS & TRIALS
2014 „Nové technologie – EOD podpora a obmedzenia v období po ISAF“.
Významný je rozvoj spolupráce s Úradom súkromných bezpečnostných služieb MV SR,
predovšetkým v oblasti úloh, postavenia a miesta bezpečnostných služieb v spoločnosti a s MO
SR pri riešení otázok ochrany objektov v pôsobnosti MO SR.
Naďalej je rozvíjaná spolupráca s NBÚ. Na základe zmluvy o dielo, ktorej predmetom plnenia
bol výskum a vývoj v oblasti zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností podľa špecifikácie
predmetu plnenia zmluvy, katedra vypracovala štúdiu, ktorá bola odovzdaná v decembri 2013. Je
predpoklad, že spolupráca s NBÚ bude pokračovať i v nasledujúcom roku.
Priestor je vytváraný i v rámci normalizácie v oblasti noriem súvisiacich s ochranou majetku
a osôb.
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4. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Katedra bezpečnostného manažmentu sa v medzinárodnej spolupráci zameriavala na
vysokoškolské pracoviská s podobným zameraním a s podobnými študijnými odbormi
a programami. Spolupráca sa odvíja predovšetkým od výmeny skúseností v oblasti pedagogickej,
ale predovšetkým v oblasti vedeckovýskumnej. Cieľom je vyhľadávanie spoločných záujmových
oblastí a následné zapájanie do projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým
o rôzne zahraničné univerzity a vysoké školy v ČR, Poľsku, Nemecku, Slovinsku, Portugalsku
a Turecku:
• Polytechnic Institute of Leiria, School of Maritine Technology, (study program: Civil
Protection – Disaster protection), Portugalsko,
• School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Beja, (study
program: Civil Protection – Disaster protection), Portugalsko,
• Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco, (study program: Civil
Protection – Disaster protection), Portugalsko,
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, (študijný odbor:
Bezpečnostní technologie, systémy a management), ČR,
• University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Slovinsko,
• Faculty of Security Scienses Polis Akademisi Gölbasi Ankara, Turecko
• Policejní akademie České republiky v Praze, ČR,
• Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, ČR,
• Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, (študijný odbor: Bezpečnostní inženýrství), ČR,
• Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im. prezydenta Stanislawa Wojciechows, Poľsko,
• Akademia wychowania fizycznego Katowice, Poľsko,
• Fachhochschule Darmstadt, Nemecko,
• Academy of safety and bases of health Kyjev - Ukrajina,
• Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Poľsko,
• Technische Universitat Dresden, Nemecko a ďalšie.
S jednotlivými pracoviskami sú uzatvorené dohody o vzájomnej spolupráci buď v oblasti
realizácie medzinárodných projektov (MVTS, centralizovaný projekt LLP - ERASMUS), vedy
a výskumu, výmeny študentov alebo vedecko–pedagogických pracovníkov (LLP - ERASMUS,
rámcové zmluvy atď.).
Katedra bezpečnostného manažmentu ďalej spolupracovala v zahraničí s Asociáciou technických
bezpečnostných služieb Grémium Alarm, o.s. Praha, European Asscociation for Security,
Krakow, Institut ochrany obyvatelstva MV ČR, Instytut Organizacji i Zarzadzania v Przemysle
“ORGAMASZ“ vo Varšave, AMBO združení v Prahe, F.S.C. a.s. Praha, Národní bezpečnostní
úrad ČR atď.
Študent doktorandského študia Ing. Vladimir Kavický je členom Horizontálneho akreditačného
výboru Slovenskej národnej akreditačnej služby ako posudzovateľ európskych projektov v rámci
PR7 -EU a projektov vedy a výskumu MO SR- APVV.
V máji absolvoval návštevu katedry prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. z Univerzity obrany Brno
z Českej republiky. V decembri navštívil katedru zástupca firmy M2C - riaditeľ obchodu Václav
Elman, s ktorým boli konzultované ďalšie možnosti spolupráce v prijímaní študentov na
praktické stáže v zahraničí.
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Zahraničné mobility a prijatí hostia zo zahraničia umožňujú učiteľom katedry zapájať sa
do spoločných projektov a iných medzinárodných aktivít.
Prehľad zahraničných pracovných ciest a mobilít študentov a učiteľov je uvedený v tab. 16, 17,
18.
Tab. 16

Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2013
Účastník
prof. Ing. Josef
Reitšpís, PhD.
prof. Ing. Josef
Reitšpís ,PhD.
doc. Ing. Libor
Gašpierik, CSc.
doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
Ing. Katarína
Kampová, PhD.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
Ing. Vlastimil Mach,
PhD.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas,
PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Katarína
Kampová, PhD.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
Ing. Peter Januš
Ing. Ladislav Mariš
doc. Ing. Ladislav
Hofreiter,CSc.
doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Petr Selinger,
PhD.

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet dní

Účasť v komisii pre št.skúšky
VŠB TU Ostrava

ČR

23.1.2013

1

Medzinárodná konferencia:
„Bezpečnost firmy a podnikání“

ČR

17.-18.2.2013

2

Bialsko-Biala , príprava
konferencie

PL

25.2.2013

1

Venice - konferencia

IT

18.-22.3.2013

5

kurz Nástroje pro dodavatele
automobilového průmyslu –
FMEA, FTA, APQP a PPAP ,
Praha

ČR

7.-10.4.2013

4

Workshop k medzinárodnému
projektu PACITA

ČR

24.-25.4.2013

2

Rokovanie o spolupráci s VŠB
–TU Ostrava

ČR

26.4.2013

1

WSEAS INMAT '13, Atény

GR

13.-16.5.2013

4

ČR

15.-16.5.2013

2

PL

15.-17.5.2013

3

PL

24.5.2013

1

ČR

28.-30.5.2013

3

Medzinárodná vedecká
konferencia POSTER 2013
Medzinárodná konferencia „VII
Interdyscyplinárne Sadeckie
Dysputy Naukowe“
Medzinárodná konferencia
„Rola spravwozdaczošci
finansowej“
Účasť v komisii na vykonanie
št.záv.skúšok VŠB-TU Ostrava

139

doc. Ing. Andrej Veľas,
PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.

doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.

doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
Ing. Vlastimil Mach,
PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas,
PhD.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
Ing. Milan Madara
Ing. Ladislav Mariš
doc. Ing.Stanislav
Štofko, CSc.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
doc. Ing. Ladislav
Hofreiter, CSc.
Ing. Petr Selinger,
PhD.
doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
Ing. Peter Januš
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
Ing. Ladislav Mariš
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.

Účasť v komisii na vykonanie
št.záv.skúšok VŠB-TU Ostrava

ČR

3.-5.6.2013

3

Florencia-konferencia

IT

11.-14.6.2013

4

ČR

13.-14.6.2013

2

PL

26.7.2013

1

ČR

11.-12.9.2013

2

PL

13.9.2013

1

RO

22.-25.9.2013

4

Konferencia Wroclaw

PL

23.-24.9.2013

2

Účasť na valnom zhromaždení
„Komory podnikov komerčnej
bezpečnosti ČR“

ČR

25.-27.9.2013

3

Rím - konferencia

IT

30.9-4.10..2013

5

CO

7.-14.10.2013

6

ČR

7.-9.10.2013

3

PL

21.-22.10.2013

2

ČR

23.10.2013

1

ČR

27.11.2013

1

Medzinárodná konferencia
bezpečnostného manažmentu,
Praha
Rokovanie k riešeniu projektov
VEGA

Konferencia „Bezpečnostní
technologie, systémy
a managment 2013“

Pracovné stretnutie v spolupráci
spoločne realiz. projektov
Stretnutie komisie NATO,
Bukurešť

IEEE International Carnahan
Conference on Security
Technology – ICCST 2013,
Medelin
Účasť na konferencii „Možnosti
řešení bezpečnosti na úrovni
měst a obcí“
Rokovanie o vzájomnej
spolupráci - Miedzynarodowa
Wyzsza Szkola Logistyki i
Transportu we Wroclawiu
Účasť na konferencii mladých
vedeckých pracovníkov
„Bezpečnost,rizika a krízové
situace“
Vyžiadaná prednáška pre
doktorandov FAI UTB Zlín
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Tab. 17

Medzinárodná mobilita študentov za rok 2013
Meno a priezvisko

Termín
pobytu
(semester)

dĺžka pobytu

Druh pobytu

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina
pobytu

Ing. Milan Madara

Z
2013/2014

3 mesiace

Erasmus
mobilita

Technická
univerzita
Drážďany

Nemecko

3 mesiace

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

3 mesiace

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

Erasmus
mobilita
Erasmus
mobilita
Erasmus
mobilita

Univerzita
obrany
University of
Maribor
University of
Maribor
Coca-Cola HBC,
s.r.o.

Beata Dičková
Jana Bieliková
Pavol Sagál
Róber Bušo
Michal Balek
Viktor Repaský
Tomáš Maliňák
Jakub Minár
Lenka Ťapáková
Michaela
Zavadilová

Z
2013/2014
Z
2013/2014
Z
2013/2014
Z
2013/2014
Z
2013/2014
L
2012/2013
L
2012/2013
L
2012/2013
L
2012/2013
L
2012/2013

4,5 mesiaca
4 mesiace
4 mesiace
3 mesiace

Erasmus stáž

6 mesiacov

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

6 mesiacov

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

6 mesiacov

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

6 mesiacov

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2013
Meno a priezvisko
doc. Ing. Stanislav Štofko,
CSc.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.

Termín
mobility
12.18.5.2013
7.11.10.2013
18.22.11.20013

ČR

Tab. 18

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

ERASMUS

TU Dresden

DE

ERASMUS
ERASMUS

Policajná akadémia
ČR-Praha
VŠB-TU Ostrava,
FBI

ČR
ČR
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Tab. 19

Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko

Časopis

Krajina

ISSN

prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.

Trilobit

ČR

1804 - 1795

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Crimanal Justice and Security
Studies

Slovinsko

1580 - 0253

5. ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Pri riešení otázok rozvoja katedry je vychádzané z „Dlhodobého zámeru rozvoja vo vzdelávacej,
vedeckovýskumnej a ostatnej činnosti FŠI ŽU v Žiline na obdobie rokov 2014 – 2020“,
zo záverov akreditačnej komisie v rámci komplexnej akreditácie, zo záverov manažérstva
kvality, ale tiež z priestorových a materiálovo - technických možností katedry. Z týchto pohľadov
je možné hlavné činnosti a opatrenia katedry vymedziť následne:

Vo vzdelávacej činnosti
V súlade so študijným odborom, študijným programom a manažérstvom kvality udržiavať úzku
súčinnosť s bezpečnostnými zložkami v SR s dôrazom na súkromný sektor. V tejto súvislosti
pokračovať čiastkovým výskumom o uplatnení sa absolventov študijného odboru v praxi.
Na základe takéhoto zamerania a výskumu je potrebné zamerať pozornosť predovšetkým na tieto
sféry spoločenskej praxe:
• nové technológie v technickej službe na ochranu osôb a majetku,
• príprava vyššieho a stredného manažmentu v oblasti riadenia strážnej službz na ochranu
osôb a majetku,
• organizácia a riadenie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou,
• využívania foréznych kriminalistických metód v detektívnej službe,
• ochrana citlivých údajov, (osobných údajov, kritickej infraštruktúry, utajovaných
skutočností) ,
• bezpečnosť informačných systémov,
• organizácia a riadenie bezpečnosti vo verejnej správe a v súkromnom sektore,
• prevencia protispoločenskej činnosti prostredníctvom poisťovníctva,
• odborná príprava a poradenstvo v oblasti bezpečnosti,
• bezpečnostné štúdie a projekty ochrany osôb a majetku vo významných hospodárskych
subjektoch SR,
• hľadanie nových prvkov na zvýšenie prielomovej odolnosti objektov v súvislosti
s teroristickými útokmi (použitie NVS),
• systémové riadenie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Odbornú prípravu študentov smerovať najmä do technickej oblasti v jednotlivých sférach
spoločenskej praxe, ako i do oblasti manažérstva. K tomu využívať súčinnosť s podnikateľskými
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subjektmi i subjektmi štátnej a verejnej správy pri organizovaní odbornej praxe a pri spracovaní
bakalárskych prác, diplomových prác a doktorandských prác. Zadania týchto prác musia
vychádzať z požiadaviek jednotlivých subjektov, ktoré by sa podieľali na ich vedení
a oponovaní.
Ďalej na vyššej kvalitatívnej úrovni rozvinúť aktivity a spoluprácu s jednotlivými subjektmi
spoločenskej praxe formou ich ďalšieho vzdelávania v akreditovaných kurzoch. Komerčne
ponúknuť odborné kurzy v dennej i externej forme štúdia cielene pre jednotlivé úseky
bezpečnostnej praxe v rámci programu celoživotného vzdelávania.
Rozvíjať študijné programy tak, aby boli flexibilnejšie a umožňovali medziodborové štúdium,
boli kompatibilné so štandardmi Európskej únie, aby sa zabezpečila cezhraničná mobilita
študentov. Pokračovať v príprave predmetov na problémovú a e-lerningovú výučbu. Vo výučbe
využívať nové techniky s cieľom zabezpečenia jej efektívnosti a kvality.
Študijný program bezpečnostný manažment a študijný odbor ochrana osôb a majetku sú novými
rozvíjajúcimi sa smermi vzdelania a z tohto dôvodu je aktuálny zámer pripraviť do výučby nové
predmety, ktoré sa doteraz nevyučovali, pripraviť a skvalitniť lekčný fond, rozširovať
a zdokonaľovať odborné učebne a laboratória v interiéri a v exteriéri.
Zabezpečiť kvalifikačný rast učiteľov katedry. Postupovať v súlade s Plánom rastu kvalifikácie.
Pre jeho plnenie vytvárať podmienky. Kvalifikačný rast docieliť najmä prípravou súčasných
učiteľov, ale tiež personálnym obsadením prostredníctvom výberového konania.
Budovať materiálne technické zabezpečenie výučby na báze moderných vyučovacích
prostriedkov.

Vo vedeckovýskumnej činnosti:
Nosným smerom rozvoja katedry bezpečnostného manažmentu vo vedeckovýskumnej činnosti je
ochrana osôb a majetku. Prvoradým cieľom je zapájanie sa do medzinárodných i domácich
vedeckých projektov. Ochranu osôb a majetku riešiť najmä v technickej a technologickej oblasti.
Nosný zámer podporiť čiastkovými riešeniami z oblasti kriminológie, kriminalistiky, právnych
a ekonomických vedných disciplín, detektívnych služieb, manažérstva, analýzy rizík,
projektovania, technických predmetov so zameraním na technológie zabezpečenia ochrany osôb
a majetku .
Hlavný dôraz položiť na publikovanie výsledkov vedeckej práce v zahraničných periodikách so
zameraním na karentované a indexované publikácie a na využitie pri skvalitňovaní lekčného
fondu katedry.
Čiastkové problémy na riešenie nosného smeru rozvoja sú:
• analýza a posudzovanie bezpečnostných rizík v prostredí chráneného objektu
v nadväznosti na aplikáciu do bezpečnostných projektov (bezpečnostné posúdenia
objektov, analýza rizík, bezpečnostné štúdie),
• rozvoj teórie bezpečnostného manažmentu vrátane vypracovania odbornej terminológie,
• riešenie kritických situácií v bezpečnostnom prostredí,
• softvérová podpora, modelovanie a projektovanie bezpečnostných systémov
(bezpečnostné projekty),
• projekty smerujúce na prepojenie bezpečnostnej praxe a bezpečnostnej teórie,
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• skúmanie spoľahlivosti prvkov bezpečnostných systémov.
Na podporu nosného smeru rozvoja katedry vo vedeckovýskumnej činnosti je nutné rošíriť
existujúce laboratórne priestory s príslušným technickým, technologickým i personálnym
zabezpečením.
Pre najbližšie obdobie je žiaduce laboratórium budovať so zameraním na vybavenie:
• softvérovú podporu,
• testovacie aparatúry a sústavy pre overovanie spoľahlivosti technických zabezpečovacích
prostriedkov,
a to pri sledovaní prepojenia s výučbou a v rámci možností i s potrebami vedeckého smerovania
katedry.
Predpokladanými zdrojmi sú výnosy z projektov APVV, samotného vedeckého výskumu
a podnikateľskej činnosti ale i dotačné prostriedky. Práve vyvíjaním aktivít v týchto oblastiach je
možné postupné budovanie pracoviska
Zvýšiť nároky na výber uchádzačov o doktorandské štúdium a kvalitu dizertačných prác
vedených školiteľmi katedry. Dizertačné práce na katedre zamerať do týchto oblasti:
• prevencia kriminality v systéme bezpečnostného manažmentu,
• stanovanie prioritných postupov manažérskeho riadenia pre minimalizáciu rizík
v bezpečnostnom prostredí,
• dimenzovanie krokov systémovej bezpečnostnej politiky pri ochrane objektov s vyššími
rizikami,
• aplikovanie kvalitatívnych metód bezpečnostného manažmentu ako stimulátora rozvoja
ochrany chránených aktív,
• optimalizácia vývoja a aplikácie elektrickej zabezpečovacej signalizácie v konkrétnych
podmienkach ako súčasti ochrany chránených aktív spoločnosti,
• ekonomické aspekty efektívnosti ochrany objektov,
• personálne riadenie v súkromnej bezpečnosti,
• identifikácia demaskujúcich príznakov vzniku a smerovania novodobého terorizmu,
• problémy rozvoja a využitia súkromných detektívnych služieb v SR,
• podnikateľská etika v súkromnej bezpečnosti.
Rozvíjať ŠVOČ v rámci vymedzených oblastí, zapájať študentov do tvorivej vedecko-odbornej
činnosti, spolupracovať s ostatnými domácimi i zahraničnými inštitúciami.
Medzinárodná spolupráca
Smery rozvoja:
• rozšírenie spolupráce so zahraničnými univerzitami, ktoré majú rovnaké alebo podobné
zameranie,
• zapájanie sa do medzinárodných projektov,
• vytvorenie podmienok pre zahraničné mobility študentov študijného odboru a pedagógov
katedry na základe dvojstranných dohôd alebo existujúcich programov,
• zapájanie katedry do medzinárodného bezpečnostného vzdelávania v rámci rozvíjajúcich
sa programov,
• vytvárať medzinárodné študijné programy (zapájanie sa do týchto programov),
• výučba v svetových jazykoch.
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Katedra pokračuje v spolupráci so stálou misiou SR pri NATO. Cieľom spolupráce je účasť
pracovníkov fakulty na podávaní a riešení projektov financovaných NATO.
Všetky aktivity smerovať na budovanie vzdelávacieho a vedeckého pracoviska s vysokým
vedeckým, technickým, etickým a spoločenským kreditom.
V Žiline 28. 1. 2014
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY TECHNICKÝCH VIED
A INFORMATIKY za rok 2013

1.

Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav

Katedra technických vied a informatiky (KTVI) ako pracovisko Fakulty špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FŠI ŽU) prešla v roku 2013 zásadnými zmenami
v oblasti poskytovania vzdelávania, zameraním vedy a výskumu, ale aj personálnej štruktúry.
Katedra technických vied a informatiky bola od roku 2004 až do súčasnosti profilovou katedrou
akreditovaného študijného programu „doprava v krízových situáciách“. Katedra v súlade
s plánovanou inováciou výučby na FŠI ŽU ukončila v roku 2011 prijímanie študentov do prvých
ročníkov študijného programu „doprava v krízových situáciách“. V akademickom roku
2013/2014 sú zapísaní v 3. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia poslední 4 študenti študijného
programu „doprava v krízových situáciách“. Katedra sa v roku 2013 aktívne podieľala
na spracovaní nového študijného programu v študijnom odbore 8.3.6 „občianska bezpečnosť“,
ktorý bol Akreditačnou komisiu Slovenskej republiky akreditovaný. Katedra týmto spôsobom
reagovala na aktuálne požiadavky odbornej praxe v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry
s dôrazom na dopravu a energetiku. V oblasti vedy, výskumu a publikačnej činnosti, ktorá bola
zameraná na dopravné služby dochádzalo postupne k prechodu na problematiku bezpečnostných
služieb.
Aj v personálnom zložení katedry nastali v roku 2013 zmeny. Od 1. januára 2013 nastúpila
po úspešnom výberovom konaní na pozíciu vedeckého pracovníka Ing. Katarína Mäkká, PhD.
V priebehu roka 2013 boli v súlade s vysokoškolským zákonom vypísané výberové konania
na obsadenie miesta odborného asistenta, profesora a docenta. Na základe úspešného výberového
konania v júni 2013 bola prijatá Ing. Eleonóra Benčíková, PhD. Na funkčné miesto profesora bol
prijatý prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. a na miesto docenta doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.,
ktorej bol po úspešnom habilitačnom konaní od 15. 2. 2013 udelený titul docent v odbore 8.3.6
občianska bezpečnosť. Personálne zloženie KTVI, štruktúra vedecko-pedagogických titulov
a organizačná štruktúra so stavom k 31.12. 2013 sú uvedené v tabuľkách číslo 1 až 3.
Personálne zloženie katedry technických vied a informatiky
Funkcia

Počet
plán. skut.

Tab.1

Poznámka

Profesor

2

1

1x PhD.

Docent

4

3

3x PhD.

Odborný asistent

8

5

5 x PhD.

Asistent

1

-

-

Výskumný pracovník

2

1

1x PhD.

Odborná sekretárka

1

1

1 x Ing.

Celkom

18

11
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Tab. 2

Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Poznámka

Profesor

1

1 x PhD.

Docent

3

3 x PhD.

PhD. (CSc.)

6

6 x PhD.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

10

Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)

10

Organizačná štruktúra katedry technických vied a informatiky
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry:

Tab. 3

Personálne obsadenie
doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD.

Oddelenie informatiky :
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD.
Ing. Eleonóra BENČÍKOVÁ, PhD.
Ing. Vladislav KAŠPAR, PhD.

Oddelenie technických vied:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

Pracovník výskumu:
Odborná sekretárka:

2.

Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
Ing. Júlia MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, PhD.
Ing. Lucia FIGULI, PhD.
Ing. Katarína MÄKKÁ, PhD.
(začiatok pracovného pomeru od 01.01.2013)

Ing. Monika PENTEKOVÁ

Vzdelávacia činnosť

Spôsobilosť katedry a pedagogická činnosť
Okrem výučby predmetov v záverečných ročníkoch študijného programu „doprava v krízových
situáciách“ sa zamestnanci katedry podieľali aj na zabezpečovaní predmetov pre študijné
programy „bezpečnostný manažment“, „krízový manažment“ a „záchranné služby“:
• základy technických vied 1,
• logistika,
• informatika 1,
• informatika 2,
• aplikovaná informatika,
• ochrana spoločnosti – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
• operačná analýza,
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• riešenie krízových situácií v infraštruktúre,
• doprava v krízových situáciách.
Katedra technických vied a informatiky sa od začiatku kalendárneho roka 2013 podieľala
na spracovaní akreditačných spisov nového študijného programu „bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry“ v študijnom odbore 8.3.6 „občianska bezpečnosť“, ktorý FŠI ŽU predložila
Akreditačnej komisii SR. Akreditačné spisy boli spracované s akceptovaním nových pravidiel
vysokoškolského vzdelávania vyplývajúcich z novelizácie zákona 131/2002 Z. z. o vysokých
školách.
Akreditačná komisia na svojom 71. zasadnutí v dňoch 1.-3. júla 2013 odporučila priznať FŠI ŽU
spôsobilosť na štandardnú dĺžku štúdia podľa § 83 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Uznesenie 71.2.1) v prvom a druhom stupni
štúdia v dennej a externej forme. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo svoje
rozhodnutie 12.8.2013 pod číslom 2013/P13033/36771:4-071. Uvedený študijný program bude
otvorený v akademickom roku 2014/2015 a KTVI sa od roku 2014 stane jeho profilovou
katedrou. Spôsobilosť katedry zabezpečiť vzdelávacie aktivity vyplývajúce z platnej akreditácie
je uvedená v tabuľke číslo 4.
Spôsobilosť katedry technických vied a informatiky
P. č.

Študijný
odbor

1.
2.

dopravné služby

3.
4.
5.

občianska
bezpečnosť

Tab. 4

Študijný
program

Stupeň
VŠ vzdelania

Rok
akreditácie

doprava v krízových situáciách

1.

2008

doprava v krízových situáciách

2.

2008

doprava v krízových situáciách
bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry
bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry

3.

2008

1.

2013

2.

2013

Zamestnanci KTVI sa v priebehu roka 2013 podieľali aj na zabezpečení výučby v kurzoch
organizovaných FŠI ŽU a na iných domácich a zahraničných vysokých školách v rámci
programu ERASMUS. V rámci krátkodobých pobytov sa zúčastnili na konferenciách,
workshopoch a odborných konzultáciách. Za účelom skvalitňovania výučby a prepojenia teórie
a praxe zhromažďovali potrebné podklady pre výučbu predmetov aj v súvislosti s riešením
vedeckých úloh, ďalej pôsobili ako členovia vedeckých rád a komisií pre štátne skúšky. V roku
2013 bolo zo strany zahraničných a domácich organizácií od zamestnancov KTVI vyžiadaných
6 prednášok.
Pracovníci KTVI zabezpečovali výučbu predmetov Logistics in Civil Protection (doc. Ing. Eva
Sventeková, PhD.) a Informatics (doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.) v anglickom jazyku
pre zahraničných študentov.
Významnú úlohu zohrával pri riešení problémov, ktoré súviseli so štúdiom študentov študijného
programu „doprava v krízových situáciách“ aj študijný poradca (doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.).
V priebehu roka 2013 bola v súlade so stanovenými normami zabezpečovaná spolupráca
v oblasti plánovania a koordinácie výučby katedry s referátom pre vzdelávanie FŠI a s oddelením
pre vzdelávanie na rektoráte ŽU (Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.).
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Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
KTVI v súlade so zámerom transformácie študijného programu „doprava v krízových
situáciách“ od roku 2011 neprijímala uchádzačov do prvého ročníka v bakalárskom stupni
štúdia. Katedra však bola aktívne zapojená do organizácie a zabezpečenia prijímacieho konania
v bakalárskom stupni štúdia do ostatných akreditovaných študijných programov na fakulte.
Z titulu svojej funkcie bola hlavným organizátorom prijímacích konaní na 1. a 2. stupeň
vysokoškolského vzdelávania prodekanka doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. Na vyhodnotení
testov uchádzačov o štúdium na FŠI ŽU sa podieľal Ing. Vladislav Kašpar, PhD. V jednotlivých
pracovných komisiách pre prijímacie konanie aktívne pôsobili Ing. Lucia Figuli, PhD.
a doktorandky KTVI Ing. Silvia Čičmancová a Ing. Lucia Ďuranová.
Štátne a záverečné skúšky – príprava, priebeh skúšok a vedenie záverečných prác
Štátne skúšky v akademickom roku 2012/2013 prebiehali podľa harmonogramu stanoveného
pokynu dekana č. 9/2013.
Administratívne spracovanie štátnych skúšok sa už druhý rok realizovalo výlučne elektronicky
prostredníctvom informačných systémov univerzity a fakulty. Na zjednodušenie, sprehľadnenie
a zjednotenie činností tajomníkov komisií pre štátne skúšky bol vytvorený manuál činností
tajomníkov pred, počas a po ukončení štátnej skúšky. Monitorovalo sa priebežné napĺňanie
informačného systému na zabezpečenie plynulého spracovania štátnych skúšok podľa
akademického kalendára FŠI ŽU.
Na štátnu skúšku v bakalárskom stupni štúdia sa v študijnom programe „doprava v krízových
situáciách“ celkovo prihlásilo 15 študentov (12 denné štúdium a 3 externé štúdium)
a v inžinierskom stupni štúdia 31 diplomantov (18 denné štúdium a 13 externé štúdium).
Tab. 5 uvádza detailnejšiu štatistiku štátnych skúšok.
Tab. 5
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie
prospel
s vyznamenaním

prospel

neprospel

Denná

30

0

28

2

Externá

16

0

13

3

Celkom
ukončilo

46

0

41

5

Poznámka

Bc.+ Ing.

Tematické zameranie záverečných prác vychádzalo zo zamerania študijného programu „doprava
v krízových situáciách“. Ich obsahom bola problematika riešenia mimoriadnych udalostí
a krízových situácií v doprave, riadenia bezpečnostných rizík pri preprave nebezpečných vecí
a nebezpečných odpadov, ochrana prvkov kritickej infraštruktúry, bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci a pod. V záujme zvyšovania kvalitatívnej úrovne záverečných prác využívala KTVI
potenciál externých organizácií a jednotlivcov (expertov z praxe) najmä pri konzultačnej činnosti
počas spracovávania záverečných prác i ako oponentov záverečných prác. Odborníci z praxe
(domáci i zahraniční) sa podieľali na štátnych záverečných skúškach aj ako členovia skúšobných
komisií. Prostredníctvom garanta študijného programu sa kládol dôraz na presnú formuláciu
cieľa a rámcového obsahu v zadaní záverečných prác v snahe o konkretizáciu a špecifickosť.
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Záverečné práce boli spracované na dobrej odbornej, grafickej a jazykovej úrovni. Študenti
pri štátnych záverečných skúškach preukázali veľmi dobrú úroveň teoretických vedomostí.
Záverečné práce obsahovali akceptovateľné námety na praktickú aplikáciu. Študenti pri ústnej
skúške v odpovediach preukázali, že získali potrebný rozsah teoretických poznatkov
v študovanom programe „doprava v krízových situáciách“. Pri odpovediach sa prejavili
čiastočné nedostatky v komplexnosti odpovede (obsah, štruktúra, prvky, praktické uplatnenie
poznatkov a pod.).
Predsedovia komisií pre štátne skúšky vo svojich správach pozitívne hodnotili využívanie
väčšieho počtu výskumných metód pri spracovaní záverečných prác, overovanie správnosti
a opodstatnenosti navrhovaných riešení, či využívanie poznatkov zahraničných autorov.
V súvislosti s obhajobami záverečných prác bol disciplinárne riešený študent zo študijného
programu „doprava v krízových situáciách“, ktorý porušil zásady dodržiavania autorských práv
a etiky.
Prehľad počtu záverečných prác študijného programu „doprava v krízových situáciách“
predložených na obhajobu v roku 2013 je uvedený v tabuľke č. 6.
Informácie o záverečných prácach predložených na obhajobu v roku 2013
Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
prác
prác bez PhD.

Tab. 6

Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)

Typ práce

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

Bakalárska
Diplomová
Dizertačná

15
31
1

13
28
1

9
10
1

2
0
0

0
0
0

Spolu

47

42

20

2

0

Potenciál zamestnancov KTVI využívali aj ďalšie pracoviská fakulty pri vedení a konzultačnej
činnosti k záverečným prácam študijných programov „krízový manažment“ a „bezpečnostný
manažment“ a v intenciách pokynu dekana FŠI ŽU na zabezpečenie štátnych skúšok v roku 2013
boli zamestnanci KTVI (Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková,
PhD., doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. a Ing. Dagmar Vidríková, PhD.) vymenovaní aj za členov
komisií pre štátne skúšky pre študijné programy „krízový manažment“, „bezpečnostný
manažment“ a „záchranné služby“.
Zamestnanci KTVI pôsobili v komisiách pre štátne skúšky aj v zahraničí na Dopravnej fakulte
Jana Pernera Univerzita Pardubice (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.), Fakulte vojenských
technológií Univerzity obrany Brno (doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.).
E–vzdelávanie
Katedra technických vied a informatiky zabezpečovala popri prezenčnej forme vzdelávania aj
kurzy v systéme Moodle. Oblasť e-vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou skvalitnenia
vzdelávania študentov FŠI ŽU. Za pozitívne v tejto oblasti možno považovať skutočnosť, že
väčšina zamestnancov KTVI v roku 2013 aktívne pracovala s e-learningovou podporou výučby.
Prehľad predmetov, ktoré sú zabezpečované aj formou e – vzdelávania je uvedený v tabuľke
číslo 7.
150

Tab. 7

Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

1.
2.

Aplikovaná informatika
Operačná analýza
Komplexná technická
starostlivosť o dopravnú
techniku
Informatika II.
Seminár k záverečnej práci
Preddiplomový seminár
Základy technických vied I.
Logistika
Intermodálna preprava
Ochrana dopravných
objektov
Koncepčné riešenie
dopravných projektov
Základy dopravného
inžinierstva
Riešenie krízových situácií
infraštruktúrnych

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zabezpečuje
BENČÍKOVÁ Eleonóra, Ing., PhD.

LEITNER Bohuš, doc. Ing., PhD.

SVENTEKOVÁ Eva, doc. Ing., PhD.

VIDRIKOVÁ Dagmar, Ing., PhD.

Špeciálne prepravy
Dopravné a odborné
zabezpečenie evakuácie II.
Ochrana spoločnosti 1 –
Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Informatika I., II.
Dopravné a odborné
zabezpečenie evakuácie I.

Poznámka

TOMEK Miroslav, doc. Ing., PhD.

s prof. Ing. Miloslavom
SEIDLOM, PhD. a Ing.
Júliou MIHOKOVOU
JAKUBČEKOVOU,
PhD.
s Ing. Júliou
MIHOKOVOU
JAKUBČEKOVOU,
PhD.

KAŠPAR Vladislav, Ing., PhD.
Ing. Júlia MIHOKOVÁ
JAKUBČEKOVÁ, PhD.

Edičná činnosť na podporu vzdelávania – učebnice, monografie a skriptá
V porovnaní s minulým rokom tvorba študijných fondov KTVI v roku 2013 zaznamenala mierny
pokles. K zlepšeniu v tejto oblasti prekážali najmä veľké finančné náklady na vydanie publikácií.
Prehľad publikačných aktivít v roku 2013 je uvedený v tabuľke číslo 8.
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Tab. 8
Prehľad publikačných aktivít v roku 2013
Kategóri
a

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

0

AAB

Vedecké monografie v SR

0

BAB

Odborné knižné publikácie

0

BCI

Skriptá, učebné texty

2

ACB

VŠ učebnice v SR

0

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

2

V oblasti vzdelávania, dotazníky o kvalite pedagogického procesu
V záujme zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania na FŠI ŽU sa aktualizovala databáza
dotazníkov, ktoré môžu pedagogickí zamestnanci KTVI využívať pri zisťovaní názorov
študentov na kvalitu vzdelávania. Kvalita pedagogického procesu bola dotazníkmi skúmaná
predovšetkým v predmetoch „aplikovaná informatika“, „soprava v krízových situáciách“,
„intermodálna preprava“, „logistika“, „ochrana spoločnosti 1 – BOZP“, „operačná analýza“
a „riešenie krízových situácií 4 – infraštruktúrnych“. Výstupy z dotazníkových prieskumov boli
aj predmetom programu pracovných porád katedry. Z prieskumov nevyplynuli zásadné
nedostatky vo vzdelávacom procese. Vo všeobecnosti respondenti ocenili dodržiavanie časového
a obsahového plánu predmetu, orientáciu na prax i pedagogické zručnosti vyučujúcich.
Negatívne pripomienky sa vyskytovali iba ojedinele.
Na poradách KTVI alebo jednotlivých oddelení boli pravidelne hodnotené aj:
- plánované a skutočne odučené hodiny,
- operatívne zmeny výučby a spôsob ich zabezpečenia s dôrazom na zabezpečenie výučby
v prípade neprítomnosti vyučujúceho v dôsledku choroby,
- výsledky priebežného hodnotenia štúdia v predmetoch,
- stav skúšok s analýzou problémov a návrhmi na riešenie.
Katedra technických vied a informatiky v roku 2013 pravidelne monitorovala úspešnosť štúdia
v študijnom programe „Doprava v krízových situáciách“ i úspešnosť študentov zapísaných na
predmety, ktoré boli zabezpečované pracovníkmi KTVI podľa jednotlivých ročníkov a odborov.
Audit systému manažérstva kvality
Novelizáciou zákona o vysokých školách sa stal funkčný vnútorný systém kvality povinnou
súčasťou každej vysokej školy a zároveň podmienkou na získanie akreditácie. V prostredí
Žilinskej univerzity v Žiline je uplatňovanie systému kvality a jej hodnotenie riešené v rámci
niekoľkých výskumných úloh, na ktorých sa podieľali aj zamestnanci KTVI.
V priebehu hodnoteného obdobia sa uskutočnil plánovaný dvojdňový interný audit preskúmania
zhody s STN EN ISO 9001, ktorého cieľom bolo zostavenie SWOT analýzy stavu systému
manažérstva kvality (SMK) na KTVI. V súlade s uplatňovanou metodikou boli na KTVI
vyhodnotené silné stránky - schopnosť plniť požiadavky rozsahu dokumentácie, platnosť,
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umiestnenie, využívanie, manipulácia formulárov na pracovisku a ich vypĺňanie v súlade
s kvalifikačnými požiadavkami učiteľov na prednáškach, seminároch a pri skúšaní v predmetoch
katedry (Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.). Oblasti, v ktorých boli identifikované príležitosti
na trvalé zlepšovanie sa týkajú napríklad označovania neplatných dokumentov a záznamy zmien
dokumentov katedry. Príprava zamestnancov bola riadená v rámci plánov osobného rozvoja,
kvalifikačná úroveň učiteľov sa zvyšovala (výskumná činnosť prepojená s praxou, certifikáty
na medzinárodnej úrovni a pod.). V období od predchádzajúceho auditu nedošlo ku zmenám,
ktoré by ovplyvnili funkčnosť zavedeného SMK a zavedené procesy SMK boli vyhodnotené ako
vyhovujúce.
3. Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť KTVI nadväzovala na oblasti výskumu a vývoja v oblasti
dopravných a bezpečnostných služieb. Predmetom vedeckovýskumnej činnosti bolo riešenie úloh
súvisiacich s ochranou kritickej infraštruktúry, dopravnými systémami v krízových situáciách
a dopravnou logistikou.
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Zamestnanci KTVI riešili projekty podporované domácimi grantovými agentúrami (napr. VEGA,
APVV, IGP, EŠF) a medzinárodnými fondmi (Visegrad Fund). V rámci spolupráce s inými
pracoviskami fakulty a univerzity bola katedra zapojená aj do väčších projektov, kde boli
koordinátormi partneri. Výsledky z riešenia projektov boli publikované v renomovaných
domácich a zahraničných časopisoch a prezentované na domácich a zahraničných konferenciách.
Hlavné oblasti zamerania vedeckovýskumnej činnosti:
− riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí v cestnej doprave,
− logistická podpora riešenia krízových situácií,
− bezpečnosť a ochrana zdravia v doprave počas krízových situácií,
− bezpečnosť prepravy nebezpečných vecí,
− systémy a služby inteligentnej dopravy počas krízových situácií,
− bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry.
Väčšina vedeckých úloh bola súčasne motivovaná využiteľnosťou v odborných predmetoch
študijného programu „doprava v krízových situáciách“ a novo akreditovaného študijného
programu „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ a riešením čiastkových úloh v rámci
dizertačných prác.
Grantové projekty APVV, VEGA, KEGA a iné
Zamestnanci KTVI reagovali aj na výzvy agentúr VEGA a KEGA na podávanie žiadostí
o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014. V roku 2013 boli
podané dva projekty v rámci výzvy VEGA a jeden projekt v rámci výzvy KEGA.
Doktorandi KTVI (Ing. Silvia Čičmancová, Ing. Lucia Ďuranová) podali návrhy
na inštitucionálne grantové projekty, ktoré boli zároveň riešené a úspešne obhájené
v hodnotenom roku.
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Katedra technických vied a informatiky sa podieľala na príprave medzinárodného projektu
RIPEDS „Requirements for the critical road infrastructure protection from the effects of
dangerous goods“ (Požiadavky na ochranu kritickej infraštruktúry pred účinkami nebezpečných
vecí prepravovaných po cestách) predkladaného v rámci európskeho dotačného programu CIPS
(Program pre prevenciu, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných
rizík ). Hlavným koordinátorom bola spoločnosť DEKRA Automobil, a.s. Ďalej sa podieľala
na spracovaní podkladov univerzitného projektu podávaného v rámci výzvy OPVaV2013/1.1/02-SORO Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.
Časť zamestnancov KTVI (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.,
doc. Ing. Bohuš Leitner, doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. a Ing. Dagmar Vidriková,
PhD.) v spolupráci s vedúcim pracoviska výskumu krízového riadenia (prof. Ing. Zdeněk
Dvořák, PhD.) spracovala návrh Slovenského obranného štandardu SOŠ 2495 Formáty dát
na sledovanie pohybu zdrojov. Spolupráca vznikla na základe zmluvného vzťahu ŽU v Žiline,
FŠI ŽU a Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Ministerstva obrany SR (MO SR). Predložený návrh bol úradom prijatý.
Katedra technických vied a informatiky reagovala na výzvu Ministerstva vnútra SR v rámci
operačného programu OPVI a spracovala projektové zámery Procesný model riadenia
bezpečnosti kritickej infraštruktúry (projektový manažér doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.)
a Núdzové zásobovanie obyvateľstva a vybraných subjektov pitnou vodou (projektový manažér
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.).
Prehľady schválených a riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2013 a prehľad podaných
vedeckých a odborných úloh v roku 2013 sú uvedené v tabuľkách číslo 9 až 11.
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Tab. 9

Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2013

Číslo
projektu

IGP

Doba
riešenia

1/201312/2013

Grantová
agentúra

-

Názov projektu

Metódy pre výber
a hodnotenie
prvkov kritickej
infraštruktúry
v sektore doprava

Acronym

Cieľ projektu

Hlavné výstupy projektu

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)

-

Identifikácia
a analýza
dostupných metód
a postupov
vhodných pre
predbežný výber,
posudzovanie
a kategorizovanie
objektov dopravnej
infraštruktúry za
účelom ich
zaradenia do
systému prvkov
kritickej
infraštruktúry

Identifikovanie metód,
ktoré sa používajú na
riešenie problematiky
kritickej infraštruktúry.
Selekcia metód vhodných
pre dopravnú
infraštruktúru. Určenie
metód pre jednotlivé kroky
posudzovania dopravnej
infraštruktúry. Návrh
procesu posudzovania
dopravnej infraštruktúry
a stanovenie predbežných
kritérií.

FŠI/KTVI

-

920 €

Spolufinancovanie
(%)

-
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IGP201306

1/201312/2013

-

Zhodnotenie
aplikovateľnosti
metódy CSM
(Common Safety
Method) pri
posudzovaní rizík
v podmienkach
železničnej
dopravy

-

Analýza a
posúdenie
aplikovateľnosti
metódy CSM na
posudzovanie rizík
v podmienkach
železničnej
dopravy a
posúdenie
predností
a nedostatkov tejto
metódy,
definovanie
obmedzení pri jej
aplikovateľnosti
a prijateľnej miere
objektivity

Analýza súčasného stavu
v oblasti plánovania a
realizácie procesu
posudzovania rizík
v podmienkach železničnej
dopravy SR.
Analýza a zhodnotenie
možností využitia CSM
metódy a jej prínos pre
zvýšenie bezpečnosti
železničnej dopravy. Návrh
a verifikácia použiteľnosti
CSM metódy, príp. vhodná
modifikácia pre konkrétny
proces, príp. funkčné
zaradenie.

FŠI/KTVI

-

880 €

-
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Tab. 10

Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2013
Číslo
projektu

Názov projektu

−

IGP

Metódy pre výber a
hodnotenie prvkov
kritickej infraštruktúry
v sektore doprava

−

−

−
−

IGP

Zhodnotenie
aplikovateľnosti metódy
CSM (Common safety
method) pri posudzovaní
rizík v podmienkach
železničnej dopravy

Rozpočet
projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový manažér

Riešitelia

identifikovanie metód, ktoré sa
používajú na riešenie problematiky
kritickej infraštruktúry,
vyselektované metódy, ktoré sú vhodné
pre dopravnú infraštruktúru, určenie
metód pre jednotlivé kroky
posudzovania dopravnej infraštruktúry,
návrh procesu posudzovania dopravnej
infraštruktúry a stanovenie predbežných
kritérií.

920 €

ĎURANOVÁ (D)

-

FOJTÍKOVÁ (D)
ČIČMANCOVÁ (D)

teoretické zásady všeobecného postupu
posudzovania rizík,
analýza súčasného stavu v oblasti
plánovania a realizácie procesu
posudzovania rizík v podmienkach
železničnej dopravy SR,
analýza a zhodnotenie možností
využitia CSM metódy pre zvýšenie
bezpečnosti železničnej dopravy,
návrh a verifikácia použiteľnosti CSM
metódy, príp. vhodná modifikácia pre
konkrétny proces, príp. funkčné
zaradenie.

880 €

ČIČMANCOVÁ

-

FOJTÍKOVÁ (D)
ĎURANOVÁ (D)

Dosiahnuté výsledky v sledovanom období

−

−

Poznámka: (D) – doktorand
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Tab.11

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2013
Číslo
projektu

033ŽU4/2014

1/0492/14

1/0163/14

Doba
riešenia

20142015

20142016

20142016

Grantová
agentúra

KEGA

VEGA

VEGA

Názov projektu
Aplikácia
alternatívnych
foriem praktickej
výučby s využitím
počítačového
modelovania pre
predmety
krízového,
bezpečnostného
manažmentu a
sektor
zdravotníctva
Hodnotenie miery
ohrozenia
mestských
aglomerácií
vplyvom účinkov
podlimitných
zdrojov rizík
Modelovanie
personálnych
kompetencií
s využitím
expertných
systémov
a matematických
nástrojov
rozhodovania
v súkromných
bezpečnostných
službách

Cieľ projektu

Hlavné výstupy projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Integrácia
novovytvorenej
metodiky do stávajúceho
vyučovacieho procesu

Metodická príručka výberu a
implementácie IT nástrojov do
výučby predmetov študijných
programov.

BENČÍKOVÁ

-

FŠI/KTVI

-

Návrh modelu pre
hodnotenie miery
ohrozenia príp. miery
bezpečnosti
nezaradených zdrojov
rizík

Konzistentný viacstupňový
metodologický postup na
hodnotenie zdrojov rizík a jeho
overenie na vybraných
prevádzkach s prítomnosťou
nebezpečných látok.

MÄKKÁ

-

FŠI/KTVI

-

Vytvorenie nástroja
umožňujúceho
modelovanie
personálnych
kompetencií uchádzačov
o poskytovanie služieb
súkromnej bezpečnosti
v závislosti od
požiadaviek
bezpečnostného
prostredia a chráneného
záujmu

Návrh modelu nástroja pre
modelovanie personálnych
kompetencií s využitím
expertných systémov
a matematických nástrojov
rozhodovania v súkromných
bezpečnostných službách.

VIDRIKOVÁ

-

FŠI/KTVI

-
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Stanovenie možných scenárov
ohrozenia prvkov kritickej
infraštruktúry (KI), s ohľadom
na požadovaný stupeň ich
ochrany.

40000050
63

20142016

CIPS

Požiadavky na
ochranu kritickej
infraštruktúry
pred účinkami
nebezpečných
vecí
prepravovaných
po cestách

Minimalizácia rizík
poškodenia prvkov
kritickej infraštruktúry v
súvislosti s prepravou
nebezpečných
chemických látok po
cestných komunikáciách
a zvýšenie ochrany
obyvateľstva, životného
prostredia a majetku

Metodika stanovenia
bezpečných odstupových
vzdialeností prvkov KI od
prepravných trás.
Mapy potenciálneho ohrozenia
prvkov KI v okolí prepravných
trás.
Súborné odporučenia pre zložky
integrovaných záchranných
systémov s ohľadom na
bezpečnosť efektívnosť zásahov.

MÄKKÁ

-

FŠI/KTVI

DEKRA
Automobil
a.s.

Súborné odporučenia pre
pracovníkov krízového riadenia
vo vzťahu k ohrozeniu prvkov
KI prepravou nebezpečných
látok po cestných
komunikáciách vrátane
úmyselného poškodenia prvkov
KI.
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V rámci spolupráce s inými pracoviskami fakulty a univerzity boli zamestnanci KTVI
zapojení do riešenia nasledujúcich projektov a výskumných úloh:
− APVV číslo 0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava so začiatkom
riešenia máj 2011 (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.,
doc. Ing. Bohuš Leitner, doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.,
Ing. Vladislav Kašpar, PhD. a Ing. Dagmar Vidriková, PhD.),
− 011/2012/1.2/OPV Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality
Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore. (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.,
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD., doc. Ing. Bohuš Leitner, doc. Ing. Eva Sventeková,
PhD., Ing. Katarína Mäkká, PhD. a Ing. Dagmar Vidriková, PhD.),
− OPVaV - 2008/2.1/02 - SORO 26220120050 Centrum Excelentnosti pre systémy a služby
inteligentnej dopravy II. (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., doc. Ing. Miroslav Tomek,
PhD., doc. Ing. Bohuš Leitner, doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. a Ing. Katarína Mäkká,
PhD.),
− ESF číslo 2611023004 OPV-2009/1.2/01-SORO Systematizácia transferu pokrokových
technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím (doc. Ing.
Miroslav Tomek, PhD., doc. Ing. Bohuš Leitner, doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., Ing.
Vladislav Kašpar, PhD. a Ing. Dagmar Vidriková, PhD.),
− ESF číslo 26110230005 Flexibilné a atraktívne štúdium na ŽU pre potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti (doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.),
− ESF číslo 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych
štandardov vysokoškolského vzdelávania (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. a doc. Ing. Eva
Sventeková, PhD.),
− VEGA 1/0945/11/2011 Model identifikačného biometrického algoritmu detekcie tvárí
a jeho prenos v reálnom čase akceptujúci právnu ochranu osobnosti (Ing. Dagmar
Vidriková, PhD.),
− VEGA 1/0981/11 Model sústavy optimalizácie integrovaného bezpečnostného systému
ochrany typových objektov realizovaný za pomoci expertného systému (Ing. Lucia Figuli,
PhD. a Ing. Dagmar Vidriková, PhD.),
− VEGA 1/1089/11 Výskum a návrh nových hypotéz pre posúdenie kumulácie únavového
poškodenia strojných súčiastok založených na aplikácii kombinovaného cyklického
namáhania ohyb – krut. (doc. Ing. Bohuš Leitner, v spolupráci so SjF ŽU),
− VEGA č.1/0234/13 Implementácia optimalizačných algoritmov do experimentálnej
a numerickej analýzy medzných stavov viacosovo namáhaných konštrukčných prvkov
(doc. Ing. Bohuš Leitner v spolupráci so SjF ŽU),
− Projekt podporovaný fondom V4 - Visegrad Fund Project 21310075- The National
Qualifications Framework NQF in V4 Countries- The Analysis of the implementation
level (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. a doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.)
− Projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0224 Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných
událostí (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.).
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Medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu
Katedra technických vied a informatiky sa v rámci medzinárodnej spolupráce v roku 2013
zamerala na vysokoškolské pracoviská s podobným zameraním a s podobnými študijnými
odbormi a programami. Išlo predovšetkým o rôzne zahraničné univerzity a vysoké školy
tradične s dôrazom na Českú republiku (ČR), Poľskú republiku (Poľsko) a Bulharskú
republiku (Bulharsko), a to konkrétne na:
− Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (ČR),
− Fakultě bezpečnostního inženýrství a Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy
baňske –Technické univerzity Ostrava (ČR),
− Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati (UTB), Zlín (ČR),
− Fakultě logistiky a krizového řízení (so sídlom v Uherskom Hradišti) UTB, Zlín (ČR),
− Fakultě biomedicínskeho inženýrství, ČVUT Praha (so sídlom v Kladně) (ČR),
− Międzynarodowej Wyższej Szkołe Logistyki i Transportu (MWSLiT), Wroclaw
(Poľsko),
− Policajní akadémii ČR, Praha (ČR),
− Wyższej Szkołe Oficerskej (WSO), Wroclaw (Poľsko),
− Univerzitě obrany, Brno (ČR),
− Univerzitě dopravy, Sofia (Bulharsko).
Spolupráca s uvedenými pracoviskami sa uskutočňovala na základe uzatvorených dohôd
o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, výskumu, výučby alebo výmeny študentov
a vedecko - pedagogických pracovníkov.

Doktorandské štúdium
Odborová komisia študijného programu 3. stupňa „doprava v krízových situáciách“ v roku
2013 pracovala aktívne pod vedením predsedu odborovej komisie prof. Ing. Miloslava
Seidla, PhD. Okrem toho bol prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. členom odborovej komisie
študijného programu „krízový manažment“ a členom odborovej rady doktorandského štúdia
na Dopravnej fakulte Jana Pernera Univerzity Pardubice .
V auguste roku 2013 úspešne ukončila denné doktorandské štúdium Ing. Veronika Chladná.
Prehľad doktorandov študijného programu „doprava v krízových situáciách“ je uvedený
v tabuľke číslo 12.
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Tab. 12
Prehľad doktorandov študijného programu doprava v krízových situáciách
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

1.

Ing. Silvia ČIČMANCOVÁ

2.

denná

2.

Ing. Lucia ĎURANOVÁ

2.

denná

3.

Ing. Jana FOJTÍKOVÁ *

3.

denná

4.

Mgr. Vladimír LAŠTÍK

nadštandard

denná

5.

Ing. Luboš HALAMA

4.

externá

6.

Ing. Martin FRANKOVIČ

5.

externá

7.

JUDr. Ivan BARANČÍK

nadštandard

externá

8.

Ing. Stanislav KRIŽAN

nadštandard

externá

9.

Ing. Blanka TITKOVÁ

nadštandard

externá

Školiteľ

* prerušené štúdium od 01.5.2013-31.8.2014

doc. Ing. Bohuš
LEITNER, PhD.
doc. Ing. Bohuš
LEITNER, PhD.
prof. Ing. Miloslav
SEIDL, PhD.
prof. Ing. Miloslav
SEIDL, PhD.
doc. Ing. Miroslav
TOMEK, PhD.
doc. Ing. Eva
SVENTEKOVÁ, PhD.
prof. Ing. Ladislav
ŠIMÁK, PhD.
doc. Ing. Miroslav
TOMEK, PhD.
prof. Ing. Zdeněk
DVOŘÁK, PhD.

Prehľad využitia školiteľov z pracoviska KTVI vo vedení doktorandov ku dňu 31. 12. 2013 je
spracovaný v tabuľke číslo 13.

Prehľad využitia školiteľov z katedry technických vied a informatiky
Školiteľ
LEITNER Bohuš,
doc. Ing., PhD.
SEIDL Miloslav,
prof. Ing., PhD.
SVENTEKOVÁ
Eva, doc., Ing., PhD.
TOMEK Miroslav,
doc. Ing., PhD.

Doktorand
ČIČMANCOVÁ
Silvia, Ing.
ĎURANOVÁ
Lucia, Ing.
FOJTÍKOVÁ
Jana, Ing.
LAŠTÍK
Vladimír, Mgr.

FRANKOVIČ
Martin, Ing.
HALAMA
Luboš, Ing.
KRIŽAN
Stanislav, Ing.

Tab. 13

Forma

Rok štúdia

Program

denná

2.

DKS

denná

2.

DKS

denná

3.

DKS

denná

nadštandard

DKS

externá

5.

DKS

externá

3.

DKS

externá

nadštandard

DKS
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Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V hodnotenom období sa zamestnanci KTVI podieľali na spoluorganizovaní vedeckých
a odborných podujatí formou spolugarantovania, členstvom vo vedeckom výbore
a organizačnom výbore:
- 18. medzinárodnej vedeckej konferencii „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“ organizovanej FŠI ŽU v Žiline v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR
(prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., Ing. Dagmar Vidriková, PhD. a Ing. Lucia Figuli, PhD.),
- 10. Európskej konferencii mladých vedeckých a výskumných pracovníkov „Transcom
2013“ (doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.),
- „Dňom otvorených dverí“ organizovanej FŠI ŽU v Žiline v spolupráci s Ministerstvom
práce sociálnych vecí a rodiny SR a Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti (Ing.
Dagmar Vidriková, PhD.),
- „IBSES 2013“ medzinárodným vedeckým workshopom organizovaným v rámci projektu
VEGA (Ing. Dagmar Vidriková, PhD.).
Spolupráca s praxou
Katedra prehlbovala v roku 2013 spoluprácu s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), MO SR a Ministerstvom vnútra SR (MV SR).
Katedra úzko spolupracovala so spoločnosťou DGSA Consulting Žilina, najmä v oblasti
zameranej na prípravu odborníkov na prepravu nebezpečných vecí, s Národným
inšpektorátom práce v Košiciach a Inšpektorátom práce v Žiline v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Za pozitívne možno považovať ďalšie rozvíjanie kontaktov v oblasti špeciálnych prepráv
s Industrie – und Handelskammer Magdeburg v SRN a nadviazanie spolupráce so
spoločnosťou DEKRA Automobil a.s. v ČR v rámci prípravy spoločného projektu RIPEDS.
Ďalšia spolupráca s praxou bola zabezpečovaná so Slovenskou komorou súkromnej
bezpečnosti (SKSB). Ing. Dagmar Vidriková, PhD. ako viceprezidentka získavala
a uplatňovala vo svojej činnosti poznatky získané z osobných rokovaní so zástupcami
spoločností bezpečnostného priemyslu, ktorí sú organizovaní v SKSB. Jej poznatky boli
využité aj pri tvorbe štruktúry študijného programu „bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry“ alebo pri príprave vedeckých projektov a riešených vedeckých úloh.
Spolupráca s SKSB v roku 2013 sa okrem iného rozšírila aj do oblasti hodnotenia
záverečných prác študentov katedry v oblasti ochrany osôb a majetku. Jej vyvrcholením bolo
vyhodnotenie najlepšej záverečnej práce v akademickom roku 2012/2013, kde medzi
nominovanými bola aj absolventka druhého stupňa študijného programu „doprava
v krízových situáciách“ (Ing. Katarína Škatuliaková).
V rámci prehlbovania spolupráce KTVI sa podieľala na spracovaní štúdie prekonávania
mechanických zábranných prostriedkov neštandardnými prostriedkami pre potreby
Národného bezpečnostného úradu (Ing. Dagmar Vidriková, PhD.). Je predpoklad, že táto
spolupráca bude pokračovať a ďalej sa rozvíjať aj v roku 2014. Naďalej bolo pokračované
v riešení teoretických i praktických úloh v oblasti ochrany prvkov kritickej infraštruktúry
v spolupráci s MV SR. V rámci riešenia tejto oblasti sa spolupráca rozšírila do oblasti novo
zavádzaného portálu zameraného na ochranu obyvateľstva (Varovná informačná sieť ochrany
kritickej infraštruktúry).
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Študentská vedecká odborná činnosť
Fakultného kola študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ) organizovanej dňa 11.4.2013
sa v samostatnej sekcii „Doprava v krízových situáciách“, ktorú zabezpečovala KTVI,
zúčastnilo 16 súťažiacich študentov s 13 prácami (o 7 prác viac ako v roku 2013). Z toho tri
práce prezentovali šiesti autori zo zahraničia študujúci na fakulte v rámci programu Erasmus.
Na vedení študentov sa podieľali zamestnanci KTVI (doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.,
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., Ing. Lucia Figuli, PhD., Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková,
PhD., Ing. Dagmar Vidriková, PhD. a doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.). Témy študentských
prác boli zamerané na riešenie čiastkových vedeckých úloh katedry s možnosťou vyústenia do
záverečných bakalárskych alebo diplomových prác. Hodnotiaca komisia (doc. Ing. Miroslav
Tomek, PhD, doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. a Ing. Lucia Ďuranová a tajomníčka Ing. Lucia
Figuli, PhD.) v čele s jej predsedom (doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.) konštatovala
všeobecne dobrú úroveň súťažných prác po stránke obsahovej a formálnej úpravy. Ocenila
aktuálnosť, samostatnosť a originalitu predložených prác.
Súťaž bola uskutočnená s podporou Lifelong Learning Programme of the European Union,
v rámci projektu Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering - eSEC
(502092-LLP-1-2009-1-SK-ERASMUS-EMHE).
Publikačná činnosť
Jednou z rozhodujúcich oblastí vedeckej práce bolo publikovanie výsledkov ktoré boli
dosiahnuté v oblastiach vedeckej a odbornej činnosti katedry. Publikačná činnosť
zamestnancov a doktorandov katedry sa sústreďovala na publikovanie výsledkov
vedeckovýskumnej práce v domácich i zahraničných časopisoch a na vybraných domácich
i zahraničných konferenciách. Časť publikačných výstupov sa týkala aj poznatkov z výstupov
výskumu z oblastí výučby predmetov, ktoré zabezpečovala KTVI v prospech iných katedier.
Súhrnný prehľad publikačných aktivít katedry je uvedený v tabuľke číslo 14.
4.

Medzinárodná spolupráca

Katedra venovala mimoriadnu pozornosť aj rozvoju medzinárodnej spolupráce predovšetkým
formou účasti na konferenciách a iných odborných a vedeckých podujatiach a výmenných
pobytov pedagogických zamestnancov.
Charakteristika medzinárodnej spolupráce katedry a konkrétne aktivity
Medzinárodná spolupráca bola zameraná na rozšírenie a zintenzívnenie existujúcej spolupráce
a na nadviazanie novej medzinárodnej spolupráce.
V priebehu roku 2013 pokračovala aktívna spolupráca s Univerzitou Pardubice a Univerzitou
obrany Brno. Pozornosť bola zameraná aj na upevnenie spolupráce s Fakultou logistiky
a krízového riadenia UTB v Zlíne (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.), ďalej Technickej
univerzity – Vysokej školy banskej (TU-VŠB) v Ostrave (Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.),
a to najmä v oblasti vedecko – pedagogickej a publikačnej činnosti.
Prostredníctvom zahraničných mobilít zamestnancov KTVI sa podarilo nadviazať spoluprácu
s Polytechnickým inštitútom v Leirii v Portugalsku. Na základe získaných kontaktov sa
nadviazala spolupráca s Policajnou akadémiou ČR (doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.)
a spoločnosťou DEKRA Automobil a.s. v ČR (Ing. Katarína Mäkká, PhD.).
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Prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. bol v roku 2013 členom Vedeckej rady Dopravnej fakulty
Jana Pernera Univerzity Pardubice, členom Vedeckej rady Fakulty logistiky a krízového
riadenia (FLKŘ) UTB v Uhorskom Hradišti a členom Akademickej rady Vysokej školy Karla
Engliša, a.s. v Brne.
Zahraničné pracovné cesty
Zahraničné pracovné cesty zamestnancov katedry sa uskutočňovali na partnerských
inštitúciách v rámci vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít. Prehľad zahraničných
pracovných ciest, mobilít študentov a učiteľov za rok 2013 je uvedený v tabuľkách číslo 15 až 17.

Prehľad publikačných aktivít katedry

Tab. 14

Kategória

Bibliografický odkaz

AAA

Mechanics: Dynamics. MÜLLEROVÁ, J.:. Lambert Academic Publishing,
GmbH & Co. 2013, 144s.,ISBN 978-3-659-40560-0

ACB

ADE

ADE

ADF

ADF

ADM

ADN

AEC

Hasičská technika - Vysokoškolská učebnica / Mikuláš Monoši ... [et al.] ; vedecký
redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 402 s., [31,26
AH; 31,94 VH]. - ISBN 978-80-554-0705-0
[Spoluautori: Sloboda, Aurel ; Palúch, Branislav ; Hajduová, Zuzana ]
Situational approaches to leading people in the fire services [Situačné prístupy
vedenia ľudí v hasičských jednotkách] / Mária Hudáková, Jozef Svetlík. In: MEST
journal [elektronický zdroj]. - ISSN 2334-7058. - 2013. - Vol. 1, no. 1 (2013), online,
s.
94-102.
Popis
urobený
13.3.2013.
Spôsob
prístupu: http://mest.meste.org/MEST_1_2013/_10.pdf
Fire safety of heat treated wood. MÜLLEROVÁ, J.: Research Journal of Recent
Sciences, ISSN 2277-2502. - Vol. 2, no. 12 (2013), s. 80-82. (ISI Thomson Reuters,
MJL)
Posudzovanie a testovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v HaZZ / Linda
Makovická Osvaldová, Adelaida Fanfarová. In: Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax
bezpečnosti práce. - ISSN 0322-8347. - Roč. 44, č. 2 (2013), s. 27-30.
Poznámka: Publ. aj v zborníku Ochrana osôb a majetku = Protection of persons and property. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2013. - ISBN 978-80-228-2460-6. - S. 6-18
On equivalent fire exposure / K ekvivalentnému požiarnemu namáhaniu / Mózer,
V. In: European Journal of Environmental and Safety Sciences, ISSN 1339-472X. Roč. 1, č. 1 (2013), s. 18-23.
Modifications of pyrolysis boilers to reduce harmful flue gas emissions.
MÜLLEROVÁ, J. [et al.]. In: Defect and diffusion forum. - ISSN 1012-0386. - Vol.
336 (2013), s. 29-38. (20%) (SCOPUS) [Spoluautori: Kuběna, Vlastimil ; Valíček,
Jan ; Harničárová, Marta ; Koštial, Pavol ]
Modelling fire severity and evacuation in tunnels / Modelovanie intenzity požiaru
a evakuácie v tuneloch / Mózer, V. In: Communications – Scientific letters of the
University of Žilina, ISSN 1335-4205. Roč. 2013 č. 15 (2013)
A new procedure for the determination of the main technology parameters of
rolling mills VALÍČEK, J. [et al.]. In: Design and analysis of materials and
engineering structures. - Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. - ISBN 978-3642-36694-5. - S. 15-25. - (Advanced structured materials, 32. - ISSN 1869-8433).
[Spoluautori: Müllerová, Jana (13 %) Szarková, Veronika ; Rokosz, Krzysztof ;
Łukianowicz, Czesłav ; Kozak, Dražan ; Koštial, Pavol ; Harničárová, Marta ]
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AFC

AFC

AFC

Zásahová činnosť pri lesnom požiari v lokalite Nižná Boca = Hit forest operation in
location Nižná Boca / Jaroslav Kapusniak, Mikuláš Monoši.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-807385-127-9. - CD-ROM, s. 98-101.
Bezpečnostné opatrenia pri vyslobodzovacích prácach = Safety measures for
cleaning works / Mikuláš Monoši, Jaroslav Kapusniak.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 [elektronický zdroj] : XIII. ročník
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB-TU, 15.-16. května 2013 : sborník přednášek.
- [Ostrava: VŠB - TU], 2013. - ISBN 978-80-7385-125-5. - CD-ROM, s. 82-85.

A new approach to surface tension according to the surface topographical
features in laser cutting technology HARNIČÁROVÁ, M.[et al.].
In: Defect and diffusion forum. - ISSN 1012-0386. - Vol. 334-335 (2013), s.
65-70. (SCOPUS)
[Spoluautori: Valíček, Jan ; Müllerová, Jana (20%); Kušnerová, Milena ;
Grznárik, Radovan ; Koštial, Pavol ]

Fire, testing methods and their history VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ, J. FANFAROVÁ, A.: In: POSTER 2013 [elektronický zdroj]: 17th international student
conference on electrical engineering : May 16, 2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2013. - ISBN 978-80-01-05242-6. CD-ROM, [4] s.
Pomôcka pre vymedzenie povinností v oblasti havarijného plánovania = Tool for
the responsibilities definition within the emergency planning. Mária Šimonová Vladimír Šebest: In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] =
Security management and society : sborník příspěvků mezinárodní konference
pořádané 22. a 23. května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN
978-80-7231-928-2. - CD-ROM, s. 498-505.
Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; s. 82
Návrh metodiky na odhad významnosti havárie v procese prepravy nebezpečných
látok = Proposal of methodology to estimate the risk significance of accidents in the
process of dangerous substances transport.Mária Šimonová - Dávid Polorecký: In:
Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security management
and society : sborník příspěvků mezinárodní konference pořádané 22. a 23. května
2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN 978-80-7231-928-2. - CDROM, s. 390-406. Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; s. 72
Hodnotenie povrchových úprav dreva retardérmi horenia = Assessment of wood
modifications by fire retardants / Adelaida Fanfarová, Anton Osvald.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-807385-127-9. - CD-ROM, s. 31-33.
Testovanie retardérov horenia / Adelaida Fanfarová, Anton Osvald.
In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013 : X. ročník mezinárodní konference
mladých vědeckých pracovníků : 23.10.2013 Ostrava : sborník přednášek. - Ostrava:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-248-3226-5. - S.
41-46.
Fire safety in tunnels forming part of critical infrastructure [Požiarna bezpečnosť
tunelov tvoriacich súčasť kritickej infraštruktúry] / Vladimir Mozer ... [et al.].
In: ICCST 2013 [elektronický zdroj] : the 47th annual international carnahan
conference on security technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2013. - ISBN 978958-8790-65-7. - CD-ROM, [5] s. [Spoluautori: Osvald, Anton ; Loveček, Tomáš ;
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Fanfarová, Adelaida ; Vráblová, Ľubica ]
The historical development of fire retardants and their application for cable systems
protection [Historický vývoj retardérov horenia a ich aplikácia na ochranu
káblových systémov] / Adelaida Fanfarová, Ľubica Vráblová.
In: POSTER 2013 [elektronický zdroj] : 17th international student conference on
electrical engineering : May 16, 2013, Prague, Czech Republic. - Prague: Czech
Technical University in Prague, 2013. - ISBN 978-80-01-05242-6. - CD-ROM, [5] s.
Flame retardation of wood [Retardácia dreva proti ohňu] / Linda Makovická
Osvaldová, Anton Osvald.
In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 690-693, (2013), s. 13311334.
Fire safety in tunnels forming part of critical infrastructure [Požiarna bezpečnosť
tunelov tvoriacich súčasť kritickej infraštruktúry] / Vladimir Mozer ... [et al.].
In: ICCST 2013 [elektronický zdroj] : the 47th annual international carnahan
conference on security technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2013. - ISBN 978958-8790-65-7. - CD-ROM, [5] s.
[Spoluautori: Osvald, Anton ; Loveček, Tomáš ; Fanfarová, Adelaida ; Vráblová,
Ľubica ]
Kontaminácia pôdy ropnými látkami a následná dekontaminácia za pomoci
sorbentu = Soil contamination with oil and subsequent decontamination the help
sorbent / Iveta Coneva. In: Ochrana obyvatelstva - DEKONTAM 2013 [elektronický
zdroj] : sborník přednášek XII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU
29. - 30. leden 2013. - ISSN 1803-7372. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-80-7385-122-4. - CD-ROM, s. 14-18.
Problematika bezpečného skladovania rastlín = The issue of safe storage plants /
Iveta Coneva. In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] =
Security management and society : sborník příspěvků mezinárodní konference
pořádané 22. a 23. května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN
978-80-7231-928-2. - CD-ROM, s. 83-93.
Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov, s. 26
Porovnanie sorbentov ECO DRY PLUS, LITE DRI a VAPEX pri likvidácii
motorového oleja z pôdy = Comparison sorbents ECO DRY PLUS, LITE DRI and
VAPEX on liquidation engine oil from soil / Iveta Coneva.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-807385-127-9. - CD-ROM, s. 12-17.
Terorizmus a možnosti zneužitia CBRN látok = Terrorism and the possibility of
CBRN agents misuse / Miroslava Vandlíčková. In: Bezpečnostní management a
společnost [elektronický zdroj] = Security management and society : sborník
příspěvků mezinárodní konference pořádané 22. a 23. května 2013 v Brně. - [Brno]:
Univerzita obrany, 2013. - ISBN 978-80-7231-928-2.-CD-ROM,s.537-541.
Nebezpečenstvo výbuchu horľavých priemyselných prachov = Danger of
combustible
industrial
dust
explosion
/
Miroslava
Vandlíčková.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-807385-127-9. - CD-ROM, s. 301-303.
Cumulative probability of detecting an intruder by alarm systems / Kumulatívna
pravdepodobnosť detekcie narušiteľa zabezpečovacím systémom / Loveček, T.,
Veľas, A., Kampová, K. Mózer, V., Mariš L.: In: ICCST 2013 : 47th IEEE
International Carnahan Conference on Security Technology: Medellin, 2013,
Colombia. 978-958-8790-65-7.
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Porovnanie vybraných výpočtových metód pre stanovenie požiadaviek na
požiarnu odolnosť konštrukcií / Comparison of selected calculation methods for
determination of fire resistance requirements / Mózer, V. In: Požární ochrana 2013
[elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference :
Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního
a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-80-7385-127-9. - CD-ROM,
Požiare osobných automobilov v hromadných podzemných garážach a opatrenia na
elimináciu škôd / Mikuláš Monoši - Jozef Svetlík. In: Bezpečnosť, extrémizmus,
terorizmus 2013 : medzinárodná vedecká konferencia : 13.-14. decembra 2012
Podhájska, Slovenská republika : zborník prednášok. - Bratislava: Požiarnotechnický
ústav MV SR, 2013. - ISBN 978-80-89608-08-9. - S. 145-151.
Hasičský a záchranný zbor pomáha v nebezpečenstve občanom Euroregiónu
„Beskydy” / Jaroslav Kapusniak, Mikuláš Monoši, Anton Osvald.
In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII [elektronický zdroj] : poznávanie a diagnostika
spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká
konferencia : zborník : Žilina, 28. február 2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0768-5. - CD-ROM, s. 147-153.
Likvidácia požiarov v objektoch národných kultúrnych pamiatok - technické
zabezpečenie / Mikuláš Monoši ... [et al.]. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013,
Žilina.: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0700-5. - S. 397-404.
[Spoluautori: Rubis, Pavol ; Balcová, Barbora ; Kapusniak, Jaroslav ]
Taktika zásahovej činnosti pri požiari zámku Kunerad / Mikuláš Monoši, Jaroslav
Kapusniak. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná
vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0700-5. - S. 391-396.
Obecné hasičské zbory a niektoré aspekty v ochrane pred požiarmi obcí / Jozef Svetlík. In:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII [elektronický zdroj] : poznávanie a diagnostika
spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká
konferencia : zborník : Žilina, 28. február 2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0768-5. - CD-ROM, s. 189-196.
Strata tlaku v hadicovom rozdeľovači / Jozef Svetlík. In: Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0701-2. - S. 585-590.

Hidden fire risks in indoor spaces [Požiar v uzatvorenom priestore a jeho
skryté riziká VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ, J.:] In: TRANSCOM 2013 :
10-th European conference of young research and scientific workers : Žilina,
June 24-26, 2013, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2013. ISBN 978-80-554-0698-5. - S. 109-112. (50%)

Nelineárne formy šírenia požiaru a ich skryté riziká. VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ
J.: / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká
konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80554-0701-2. - S. 697-702. ( 50 %)

Combustion products and its danger for human [Produkty horenia a ich
nebezpečenstvá pre človeka] VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ, J.: In:
TRANSCOM 2013 : 10-th European conference of young research and
scientific workers : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. - Žilina:
University of Žilina, 2013. ISBN 978-80-554-0698-5. - S. 105-108. (30%)

Zriadenie a činnosť subjektov ochrany pred požiarmi v obciach. Mária Šimonová:
In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII [elektronický zdroj] : poznávanie a diagnostika
spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká
konferencia : zborník : Žilina, 28. február 2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0768-5. - CD-ROM, s. 197-206.
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Retardačná úprava konopných tepelných izolácií / Adelaida Fanfarová, Anton
Osvald.
In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II. international
scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013, Žilina. - Žilina:
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. - ISBN 978-8088829-80-5. - CD-ROM, s. 12-15.
Heterogeneous combustion of materials and their traces for forensic process
[Heterogénne horenie materiálov a ich stopy pre forénznu činnosť] / Adelaida
Fanfarová, Anton Osvald, Linda Makovická Osvaldová.
In: TRANSCOM 2013 : 10-th European conference of young research and scientific
workers : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina,
2013. - ISBN 978-80-554-0698-5. - S. 27-30.
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti historických stavieb v SR a zahraničí / Olšar
Ladislav ... [et al.].
In: Fireco 2013 : X. medzinárodná konferencia : ochrana pred požiarmi : Trenčín,
Slovenská republika, 2.-3. máj 2013 : zborník prednášok. - Bratislava:
Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, 2013. - S. 359-370.
[Spoluautori: Mózer, Vladimír ; Fanfarová, Adelaida ; Osvald, Anton ]
Požiarna odolnosť obvodových plášťov s tepelnou izoláciou z prírodných
materiálov / Starovičová Barbora ... [et al.].
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká
konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 97880-554-0701-2. - S. 559-564.
[Spoluautori: Fanfarová, Adelaida ; Osvald, Anton ; Makovická Osvaldová, Linda ;
Zachar, Martin ]
Hodnotenie retardérov horenia dreva doplnkovými metódami / Osvald Anton ... [et
al.]. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná
vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0700-5. - S. 451-456.
[Spoluautori: Fanfarová, Adelaida ; Šmíra, Pavel ; Dušková-Smrčková, Miroslava ]
Likvidácia požiarov v objektoch národných kultúrnych pamiatok – špecifiká
zásahov Jaroslav Flachbart, Jozef Svetlík, Ľubica Vráblová, In: Zborník prednášok
z X. medzinárodnej konferencie FIRECO 2013: Trenčín, Požiarnotechnický
a expertízny ústav MV SR, 2013. ISBN. s. 87-94.
Systém riadenia bezpečnosti = Safety management system / Makovická Osvaldová,
L. & Makovický, P. & Pethö, M. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce [elektronický
zdroj] = New trends in safety and health : 26. medzinárodná konferencia : Štrbské
Pleso - Vysoké Tatry, 12.-13.11.2013. - Košice: TU, 2013. - ISBN 978-80-553-14648. - CD-ROM, [6] s.
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti historických stavieb v SR a zahraničí / Olšar
Ladislav ... [et al.]. In: Fireco 2013 : X. medzinárodná konferencia : ochrana pred
požiarmi : Trenčín, Slovenská republika, 2.-3. máj 2013 : zborník prednášok. Bratislava: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, 2013. - S. 359-370.
Nebezpečenstvo
požiarov
v
poľnohospodárstve
/
Coneva
Iveta.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká
konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 97880-554-0699-2. - S. 81-89.
Poznámka:Vyšlo aj na CD-ROM-e s ISBN 978-80-554-0702-9
Aplikácia simulačného programu pri vyhodnotení úniku chemických nebezpečných
látok / Michal Orinčák. In: Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných
technológií [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Liptovskom Mikuláši 22. októbra 2013. - Liptovský Mikuláš: AOS gen.
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M. R. Štefánika, 2013. - ISBN 978-80-8040-481-9. - DVD-ROM, s. 133-141.
Experimentálne overenie účinkov nebezpečných látok na nechránenú kožu / Michal
Orinčák. In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II.
international scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013,
Žilina. - Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISBN 978-80-88829-80-5. - CD-ROM, s. 91-99.
Predicting fire severity in tunnels / Predikcia intenzity požiaru v tuneloch /
Mózer, V. In: Transcom 2013 – 10th European conference of young researchers and
scientists, ISBN 978-80-554-0698-5, 2013
Model fire of two storey wooden - frame building [Požiarny model dvojpodlažnej
drevenej stavby] / Linda Makovická Osvaldová, Anton Osvald, Martin Petho.
In: IRF 2013 : Recent advances in integrity-reliability-failure : proceedings of the 4th
international conference on integrity-reliability-failure : Funchal, Portugal, 23-27 June
2013. - Porto: INEGI, 2013. - ISBN 978-972-8826-27-7. - S. 653-654.
Retarding modifications of native wood [Retardačné modifikácie natívneho dreva] /
L. Makovicka Osvaldova, Anton Osvald.
In: ICWSE 2013 : international conference "wood science and engineering in the third
millennium" : November 7-9, 2013 Braşov - Romania : proceedings. - ISSN 18432689. - [Braşov: Universităţii Transilvania din Braşov], 2013. - S. 945-949.
Reakcia stavebných materiálov a výrobkov na oheň / Miroslava Netopilová, Anton
Osvald, Danica Kačíková ; vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina :
Žilinská univerzita, 2013. - 147 s., [AH 12,30; VH 12,74] : obr., tab. - ISBN 978-80554-0735-7
Projekt SALIANT – spoločné rokovanie partnerov na pôde ŽU : Jaroslav Flachbart.
In: Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline. – MK SR EV 4394/11 - Roč. 31, č. 6
(2013), s. 13.
Obytné drevené stavby : II. - súčasnosť / Anton Osvald, Jaroslav Flachbart.
In: Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba. - ISSN 1335-9975. - Roč.
43, č. 4 (2012), s. 14-17.
Obytné drevené stavby : III. – ochrana dreva / Anton Osvald, Jaroslav Flachbart. In:
Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba. - ISSN 1335-9975. - Roč.
44, č. 1 (2013), s. 22-25.
Obytné drevené stavby : IV. – požiar drevenej stavby / Anton Osvald, Jaroslav
Flachbart. In: HASIČI Spravodajca protipožiarnej ochrany a záchrannej služby. ISSN 1335-9975. - Roč. 44, č. 2 (2013), s. 33-37.
Fire fighting in cultural historic buildings - technical security [Technické zabezpečenie hasenia
požiarov historických pamiatok] / Mikuláš Monoši, Barbora Balcová, Jaroslav Kapusniak. In: Ochrona
dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe : materiały z
ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 25-27 września 2013 r. w Krakowie. - Kraków:
Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 2013. - ISBN 978-83-89877-45-1. - S.
171-176.- (Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie).
Možnosti vzniku rizík vyplývajúcich z nesprávneho prevádzkovania kotlov/ Balcová, B. In: II.
medzinárodná vedecká konferencia, Advances in Fire & Safety Engineering, Žilina, 3. – 4. október
2013. Žilina 2013. FŠI – ŽU. ISBN 978-80-88829-80-5. s. 164-169.
Rozbor vplyvu rôznych činiteľov na veľkosť požiarnych úsekov vo výrobných stavbách/ Mitrenga, P.
In: II. medzinárodná vedecká konferencia, Advances in Fire & Safety Engineering, Žilina, 3. – 4. október
2013. Žilina 2013. FŠI – ŽU. ISBN 978-80-88829-80-5. s. 191-194.
Modernizácia technickej infraštruktúry výskumného pracoviska požiarnochemického laboratória / Iveta Coneva.
In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II. international
scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013, Žilina. - Žilina:
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. - ISBN 978-8088829-80-5. - CD-ROM, s. 170-173.
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Výbušnosť
horľavých
prachov
/
Miroslava
Vandlíčková.
In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II. international
scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013, Žilina. - Žilina:
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. - ISBN 978-8088829-80-5. - CD-ROM, s. 209-212.
K problematike stupňa požiarnej bezpečnosti stavebných objektov / On the topic of
building fire safety degrees / Vladimír Mózer, In: Ochrana osôb a majetku 2013:
Technická univerzita vo Zvolene, 978-80-228-2460-6

Katedra má v evidencii 63 publikácií a 2 dizertačné práce.

Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2013
Účastník
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
doc. Ing. Bohuš
Leitner, PhD.
doc. Ing. Miroslav
Tomek, PhD.
Ing. Dagmar
Vidriková, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
doc. Ing. Bohuš
Leitner, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
doc. Ing. Bohuš
Leitner, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.

Tab. 15

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet dní

rokovanie akademickej rady

ČR

7.1.2013

1

rokovanie odborovej rady

ČR

17.-19.1.2013

3

ČR

14.-17.2.2013

4

ČR

13.3.2013

1

ČR

4.4.-5.4.2013

2

ČR

24.4.2013

1

vyžiadaná prednáška

ČR

25.4.2013

1

konzultácie k projektu

ČR

26.4.2013

1

rokovanie odborovej rady

ČR

23.-24.4.2013

2

účasť na konferencii
„TRANSBALTICA 2013“

Litva

8.-11.5.2013

4

rokovanie vedeckej rady

ČR

2.5.2013

1

rokovanie vedeckej rady

ČR

14.5.2013

1

ČR

6.-11.6.2013

6

Poľská
republika

13.-14.6.2013

2

ČR

16.-21.6.2013

6

ČR

15.-17.7.2013

3

ČR

5.-6.9.2013

2

člen komisie na dizertačnú
skúšku
rokovanie k študijným
programom
člen komisie obhajoby
dizertačnej práce
účasť na prezentácii
pracovísk VŠB TUO

člen komisie obhajoby
dizertač. práce, štátnej
skúšky
účasť na konferencii
„Optymalizacja transportu
publicznego na Dolnym
Śląsku”
člen komisie na štátne
skúšky
člen komisie na štátne
skúšky
člen komisie obhajoby
dizertačnej práce

171

prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
doc. Ing. Eva
Sventeková, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
doc. Ing. Eva
Sventeková, PhD.

účasť na konferencii
„Logistyka i transport w
dobie globalizacji XXI.
wieku”

Poľská
republika

23.-24.9.2013

2

rokovanie odborovej rady

ČR

3.-4.10.2013

2

ČR

30.10.2013

1

ČR

30.10.2013

1

rokovanie vedeckej rady

ČR

12.-13.11.
2013

2

rokovanie vedeckej rady

ČR

5.12.2013

1

Poľská
republika

4.-6.12.2013

3

služobné rokovanie k
projektu
služobné rokovanie k
projektu

účasť na konferencii
„Security Research
Paradigms“

Tab. 16

Medzinárodná mobilita študentov
Meno
a priezvisko

Termín
pobytu
(semester)

dĺžka pobytu

Druh pobytu

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina
pobytu

Ing. Silvia
Čičmancová

ZS
2013/2014

3 mesiace

VisegradFundMobility

VŠB - TU
Ostrava

ČR

Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2013
Meno a priezvisko

Termín
mobility

doc. Ing. Miroslav Tomek,
PhD.
Ing. Dagmar Vidriková,
PhD.
doc. Ing. Eva Sventeková,
PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner,
PhD.

15.-19.4.
2013
5.12.5.2013
5.12.5.2013
28.5.-4.6.
2013

prof. Ing. Miloslav Seidl,
PhD.
Ing. Eleonóra Benčíková,
PhD.

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Tab. 17

Krajina pobytu

Policajná akadémia
ČR v Prahe
Institiuto politecnico
de Leiria
Institiuto politecnico
de Leiria

Česká republika

ERASMUS

UO Brno

Česká republika

24.-28.10.
2013

ERASMUS

Poľská republika

4.7.11.2013

Vysoká vojenská
škola pozemného
vojska Wroclaw

ERASMUS

VŠB -TU Ostrava

Česká republika

ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS

Portugalsko
Portugalsko

Katedra v priebehu roku prijala hostí z Univerzity Pardubice, UO Brno, Univerzity dopravy
v Sofii, MWSLiT Wroclaw a FLKŘ UTB Zlín. Prijatie zahraničných hostí na KTVI bolo
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vykonané v rámci ich programov ERASMUS, konferencií organizovaných na FŠI ŽU,
riešenia vedeckých úloh a rôznych iných pracovných a spoločenských návštev.
Podiel na organizovaní medzinárodných konferencií
Za pozitívne v prospech rozvoja katedry možno považovať aj garancie a členstvo jej
zamestnancov vo výboroch vedeckých, odborných konferencií a seminárov. Prof. Ing.
Miloslav Seidl, PhD. bol členom programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
II. International symposium Engineering management and competitiveness (EMC 2013),
Technical faculty, Zrenjanin (Srbsko), členom vedeckého výboru konferencie
„Międzynarodową Konferencję Naukową „Optymalizacja transportu publicznego na Dolnym
Śląsku”, Wroclaw (Poľsko), členom vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
„I Ogólnoświatową Konferencję Naukową „Logistyka i transport w dobie globalizacji XXI.
wieku“, Wroclaw (Poľsko) a členom vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
II. Konferencję Naukową „Techniczne i ekologiczne wyzwania logistyki surowców skalnych“
Wroclaw (Poľsko).
Doc. Ing. Bohuš Leitner bol členom vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Transport
Means 2013“, Kaunas (Litva).
Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
Za prínos a zviditeľnenie pracoviska je možné považovať aj členstvo prof. Ing. Miloslava
Seidla, PhD. v redakčných radách rôznych zahraničných časopisov (tabuľka číslo 18).
Tab. 18

Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko

Časopis

Krajina

ISSN

Poľsko

1734-2015

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Logistics and Transport

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Perner´s Contact

ČR

1801-674X

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Reliant Logistic News

ČR

1802-3746

5.

Rozvojové zámery katedry

Rozvojový zámer vo vzdelávacej činnosti
Základným cieľom rozvoja katedry v nastávajúcom období bude naplňovanie nového
akreditovaného študijného programu „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“. Dôraz
bude položený na prípravu obsahovej náplne nových predmetov.
Pre rozvoj pracoviska bude naďalej potrebné:
− zvyšovať teoretické a odborné znalosti zamestnancov katedry najmä v oblasti ochrany
kritickej infraštruktúry s dôrazom na sektory energetiky a dopravy,
− vypracovať e-learningovú podporu na výučbu nových predmetov študijného programu
„bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ a aktualizovať existujúcu elearningovú výučbu v ostaných predmetoch zabezpečovaných katedrou pre ostatné
katedry FŠI ŽU,
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− témy záverečných prác študijného programu „bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry“, výraznejšie zamerať do oblasti ochrany prvkov kritickej infraštruktúry
v už uvedených sektoroch a na ich praktickú využiteľnosť,
− vytvárať podmienky pre materiálno-technické zabezpečenie výučby nových
predmetov (existujúcu spoluprácu katedry s organizáciami patriacimi do sektoru
energetika a doprava zamerať na externú výučbu, na možnosti vykonania exkurzií
a odbornej praxe študentov),
− nadviazať spoluprácu s odbornými strednými školami (energetika a doprava),
− mobility zamestnancov katedry zamerať na organizácie a školy zaoberajúcimi sa
najmä ochranou kritickej infraštruktúry.
Rozvojový zámer v riešení vedeckých úloh
Hlavným smerom rozvoja vedeckovýskumnej činnosti KTVI je oblasť bezpečnosti a ochrany
kritickej infraštruktúry. Na rozvoj vedeckovýskumnej činnosti je potrebné:
− naďalej pokračovať v riešení prebiehajúcich projektov,
− zamerať sa na prípravu nových projektov medzinárodných aj domácich orientovaných
na oblasť ochrany kritickej infraštruktúry,
− prehlbovať spoluprácu s ostatnými pracoviskami fakulty a univerzity pri príprave
nových projektov,
− nadviazať spoluprácu s novými partnermi v oblasti bezpečnosti a ochrany kritickej
infraštruktúry,
− prehlbovať existujúcu spoluprácu s organizáciami, verejnými a štátnymi orgánmi
a túto orientovať aj na riešenie spoločných vedeckých úloh využiteľných v ich
praktickej činnosti,
− publikačnú činnosť orientovať na vedecké a odborné časopisy (indexované,
karentované) zamerané na bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry,
− zapájať doktorandov do riešenia vedeckovýskumných úloh a vytvárať podmienky
na zvýšenie počtu a kvality ich publikačnej činnosti,
− prepájať témy doktorandských prác s témami vedeckovýskumných projektov.

Rozvojový zámer v oblasti medzinárodnej spolupráce
Za základný cieľ KTVI v nastávajúcom období v oblasti medzinárodnej spolupráce
považovať udržiavanie a ďalšie prehlbovanie súčasnej spolupráce a jej možné rozšírenie
v rámci v oblasti ochrany a bezpečnosti kritickej infraštruktúry. Na naplnenie uvedených
cieľov je potrebné:
− rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s pedagogickými a vedeckovýskumnými
pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou ochrany kritickej infraštruktúry,
− pokračovať v úzkej spolupráci s WSO Wroclaw a MWSLiT Wroclaw, Univerzitou
dopravy v Sofii, ČVUT Praha, s DF Univerzity Pardubice, FLKŘ UTB v Zlíne a TU –
VŠB v Ostrave pri plnení úloh vo vede a výskume ako aj účastiach v komisiách pre
štátne skúšky, aj v ostatných vhodných formách spolupráce,
− pokračovať v spolupráci s Industrie – und Handelskammer Magdeburg
a spoločnosťou DEKRA Automobil a.s.,
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− zamerať úsilie o nadviazanie ďalších kontaktov nielen s verejnou, ale aj so súkromnou
sférou,
− vyhľadať a osloviť zahraničné univerzity, s ktorými katedra zatiaľ nemá nadviazané
kontakty a ktoré svojim odborným zameraním tvoria potenciál na spoluprácu,
− v zmysle uzatvorených zmlúv medzi FD ČVUT Praha, FLKŘ UTB Zlín, MWSLiT
Wroclaw, WSO Wroclaw, Univerzitou Pardubice a UO Brno využívať krátkodobé
prednáškové pobyty na rozvoj vzťahov a propagáciu KTVI a nového študijného
programu „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“,
− na rozvoj medzinárodných vzťahov využiť aj dlhodobé zahraničné študijné pobyty
zamestnancov a doktorandov katedry,
− zúčastniť sa na zahraničných konferenciách a seminároch s cieľom prezentácie
činnosti katedry a jej odborných aktivít a nadviazania spolupráce.

V Žiline 28. januára 2014

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY POŽIARNEHO INŽINIERSTVA
za rok 2013
1 Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Katedra požiarneho inžinierstva (KPI) je organizačne usporiadaná do dvoch oddelení:
− oddelenie protipožiarnej bezpečnosti,
− oddelenie záchranných služieb.
Základné zameranie činnosti katedry požiarneho inžinierstva je dané predovšetkým profilom
absolventa študijného programu záchranné služby. Katedra pripravuje vysokoškolsky
kvalifikovaných odborníkov pre jednotlivé organizačné stupne štátnej správy a verejnej
správy, pre výskumné pracoviská, vzdelávacie zariadenia jednotlivých zložiek Integrovaného
záchranného systému, pre výrobné a nevýrobné organizácie, pre profesionálne hasičské
jednotky a záchranné služby vykonávajúce záchranné práce pri požiaroch, dopravných
nehodách, haváriách a živelných pohromách. Absolventi študijného programu záchranné
služby sú pripravení i pre oblasť preventívnych činností zabezpečujúcich ochranu obyvateľov,
výrobnej a nevýrobnej sféry pred účinkami a dôsledkami požiarov, havárií a mimoriadnych
udalostí veľkého rozsahu, vrátane následkov teroristických útokov.
Absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelávania sú pripravovaní na vykonávanie nižších
riadiacich a technických funkcií v organizačnej štruktúre Hasičského a záchranného zboru,
úradov miestnej štátnej správy a úradov územnej samosprávy. Nevyhnutnou podmienkou na
vykonávanie uvedených činností je však získanie osobitnej odbornej spôsobilosti príslušníka
Hasičského a záchranného zboru po prijatí do štátnej služby, resp. získanie odbornej
spôsobilosti „Technika požiarnej ochrany“ a následné plnenie vymedzených úloh a povinností
právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi. Činnosti
Technika požiarnej ochrany môžu absolventi zabezpečovať aj podnikateľskou formou na
viazanú živnosť, čím sa rozširujú hranice ich uplatnenia na trhu práce.
Absolventi I. stupňa VŠ vzdelávania získajú v priebehu štúdia dostatočné vedomosti
a zručnosti na to, aby po absolvovaní prípravnej štátnej služby v Hasičskom a záchrannom
zbore mohli vykonávať špecializované činnosti pri výkone štátnej správy na úseku ochrany
pred požiarmi. Môžu sa uchádzať o funkcie operátorov na operačných strediskách
jednotlivých záchranných služieb, alebo na koordinačných strediskách Integrovaného
záchranného systému, pri zabezpečovaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním
pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach.
Absolventi II. stupňa VŠ vzdelávania majú znalosti a schopnosti, ktoré ich predurčujú na
postupné prevzatie riadiacich funkcií v záchranných jednotkách, ktoré sú spojené
so zodpovednosťou za ich odbornú prípravu, komplexné vybavenie a činnosti na mieste
zásahu. Dokážu sa zaradiť do pracovných tímov, ktorých úlohou je odhaľovať riziká
a ohrozenia, analyzovať ich a navrhovať opatrenia na ich eliminovanie. V priebehu štúdia
získajú dostatočné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre tvorbu koncepcií v oblasti
preventívnych činností a expertíznej činnosti pri zložitých haváriách alebo požiaroch. Sú
schopní analyzovať stav a príčiny stavu a navrhovať opatrenia a organizovať ich realizáciu.
Majú schopnosti formulovať hypotézy, experimentálne ich overovať a analyzovať získané
výsledky. Dokážu vykonávať samostatnú odbornú činnosť pri zložitých experimentoch
v oblasti hodnotenia požiarno-technických vlastností materiálov a technických prostriedkov.
V súlade s platnou legislatívou sa absolventi II. stupňa môžu podrobiť overeniu odborne
spôsobilosti a získať osobitné oprávnenie Špecialistu požiarnej ochrany. Uvedené oprávnenie
im opäť rozširuje hranice uplatnenia na trhu práce, keď dodávateľským spôsobom môžu
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spracovávať vybranú časť projektovej dokumentácie „Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
stavby“ a analýzy požiarneho nebezpečenstva výrobných technológií a stavieb s vysokým
rizikom ohrozenia zamestnancov, okolia výrobného podniku alebo užívateľov stavieb so
zložitými podmienkami evakuácie osôb. Početná skupina absolventov našla uplatnenie
vo výcvikových zariadeniach zložiek Integrovaného záchranného systému, v orgánoch štátnej
správy a v jednotlivých organizačných útvaroch ústredných orgánov štátnej správy
a samosprávy.
V III. stupni VŠ vzdelávania vytvára katedra podmienky na uplatnenie svojich absolventov
najmä v oblasti výskumu, výkonu expertíznej činnosti, koncepčnej činnosti ústredných
orgánov štátnej správy a v oblasti celoživotného vzdelávania príslušníkov a zamestnancov
záchranných služieb.
Toto zameranie napĺňa katedra vlastnou pedagogickou činnosťou, zabezpečením spolupráce v
pedagogickej činnosti s ďalšími fakultami ŽU a s odbornými externými spolupracovníkmi a
rozvojom vedeckej práce vlastných pedagógov, ako aj smerovaním študentskej vedeckej
odbornej činnosti.
Nevyhnutným predpokladom na získanie potrebných zručností je absolvovanie odbornej
praxe vo vybraných výrobných podnikoch, realizáciou experimentov v reálnych podmienkach
a praktického výcviku, ktorý katedra zabezpečuje na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci
s útvarmi Hasičského a záchranného zboru dislokovanými na území Žiliny a Žilinského kraja
(Stredná škola požiarnej ochrany MV SR, Záchranná brigáda HaZZ, Okresné riaditeľstvo
a Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline).
V priebehu roku 2013 došlo k zmene v personálnom obsadení katedry. Pracovný pomer
ukončil doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD. ku dňu 31. 12. 2013 – odchodom do dôchodku. V roku
2013 čerpala rodičovskú dovolenku Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. (jej miesto
nebolo obsadené). Štruktúra a personálne obsadenie katedry, sú uvedené v tabuľkách č. 1, 2,
3.

Personálne zloženie katedry požiarneho inžinierstva
Funkcia

Počet
plán. skut.

Tab. 1

Poznámka

Profesor

1

1

CSc.

Docent

3

3

3 x PhD.

Odborný asistent

8

8

8 x PhD. (z toho 1 rodičovská dovolenka)

Asistent

0

0

Výskumný pracovník

0

0

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

13

13
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Tab. 2

Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Profesor

1

Docent

3

PhD. (CSc.)

8

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

0

Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)

12

Poznámka

Organizačná štruktúra katedry požiarneho inžinierstva
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry

Tab. 3

Personálne obsadenie
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Oddelenie záchranných služieb :
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

Ing. Jozef Svetlík, PhD
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Oddelenie protipožiarnej bezpečnosti:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

Ing. Mária Polorecká, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Pracovník výskumu

neobsadené

Odborná sekretárka

Michaela Coloňová

Zmeny v personálnom obsadení očakávame v obsadení miesta výskumného pracovníka, ktorý
by bol poverený vybavením a riadením laboratória horenia. Postupným dovybavením
laboratória horenia bude umožnené študentom, doktorandom ale aj vedecko-pedagogickým
pracovníkom katedry riešiť experimentálne práce a tak získavať nové poznatky,
publikovateľné aj v karentovaných časopisoch.

2 Vzdelávacia činnosť
V oblasti vzdelávania je KPI jedna zo štyroch profilových katedier fakulty. Spolupodieľa sa
na zabezpečení výučby vo všetkých štyroch študijných programoch. Prioritným študijným
odborom katedry je odbor záchranné služby, kde poskytuje vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v študijnom programe 8.3.6 záchranné služby. Študijné programy sú
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akreditované do 16. 9. 2014. Fakulta má právo uskutočňovať aj habilitačné a inauguračné
konanie v odbore záchranné služby.
Tab. 4
Spôsobilosť katedry požiarneho inžinierstva
Študijný
odbor

P.č.
1.
2.
3.
4.

záchranné služby

Študijný
program

Stupeň
VŠ vzdelania

Rok
akreditácie

8.3.6 záchranné služby
1.
8.3.6 záchranné služby
2.
8.3.6 záchranné služby
3.
právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie

2009
2009
2009
2009

K 31. 10.2013 študovalo v 1. a 2. stupni študijného programu záchranné služby 215 denných
a 63 externých študentov (tabuľka 5). Počet študentov v odbore kopíruje požiadavky
pracovného trhu a zvyšuje ich uplatnenie v praxi (záchranných zložkách IZS).
Počty študentov študijného programu 8.3.6 záchranné služby
Stupeň

Ročník

1.
2.
Celkom

1.
2.
3.
1.
2.

denného štúdia
57
53
55
24
26
215

Počet študentov
externého štúdia
10
15
12
15
11
63

Tab. 5

Celkom
67
68
67
39
37
278

V rámci štúdia prebiehali na katedre štátne záverečné skúšky v prvom a druhom stupni
vysokoškolského vzdelávania. Úspešnosť absolventov pri týchto skúškach predstavovala
spolu (v 1. aj 2. stupni) 98,26%.
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

prospel s
vyznamenaním

Hodnotenie
prospel

neprospel

Denná

36

10

23

3

Externá

19

1

18

0

Celkom
ukončilo

55

11

41

3

Tab. 6

Poznámka
3 študenti prospeli
v druhom náhradnom
termíne

Štátne skúšky prebiehali v týchto termínoch:
- 20. - 21. 5. 2013
– Ing. denné štúdium,
- 27. 5. 2013
- Ing. externé štúdium,
- 28. 5. 2013
- Bc. externé štúdium,
- 12. - 14. 6. 2013
– Bc. denné štúdium,
- 17. 9. 2013
- Bc. náhradný termín.
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V rámci jednotlivých štátnicových komisií boli, okrem zamestnancov katedry a iných
katedier, zaradení aj zamestnanci iných vysokých škôl a organizácií. Jednalo sa
o nasledujúcich:
- Ing. Jozef Martinka, PhD. – STU Bratislava,
- Ing. Martin Zachar, PhD. – TU Zvolen.
Členmi dizertačných komisií boli:
prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.
doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Ing. Branislav Palúch, PhD.

FŠI ŽU Žilina
FŠI ŽU Žilina
FŠI ŽU Žilina
VŠB-TU Ostrava
dôchodca
MTF STU Trnava
HZS MSK Ostrava-Zábřeh
SVF TUKE Košice
FŠI ŽU Žilina
VŠB-TU Ostrava
SŠPO MV SR Žilina

Celkový prehľad predložených a obhájených
vysokoškolského štúdia predstavuje tabuľka 7.

prác

vo

všetkých

troch

stupňoch
Tab. 7

Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2013

Fyzický počet
Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
školiteľov
prác
prác
prác bez PhD.
(odborníci
z praxe)

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

bakalárska
diplomová
dizertačná
rigorózna

31
24
2
0

29
24
2
0

8
8
2
0

4
0
0
0

0
0
0
0

spolu

57

55

18

4

0

Typ práce

V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, zapojila katedra do vedenia bakalárskych prác aj
doktorandov, ktorí boli vedúci prác 6 študentom.
V rámci modernizácie a zefektívnenia výučby využívajú univerzitný portál e-vzdelávanie.
V rámci neho otvorili značné množstvo kurzov (predmetov). Celkový prehľad za katedru je
v tabuľke 8.
Využívanie portálu je prevažne v oblasti statického zverejňovanie syláb a podkladov
k vyučovaciemu procesu v rámci predmetu a zadávania známok do elektronického systému.
V roku 2013 bolo vypisovanie termínov skúšok cez tento portál, čo sa osvedčilo. Elektronické
vzdelávanie na katedre prebieha pre dennú aj externú formu štúdia.
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Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

1.

Riešenie krízových situácií I - prírodných

2.

Technológia záchranných prác

3.

Informačné systémy v HaZZ

4.
5.

Hasičská technika
Spoľahlivosť hasičskej techniky
Technické zabezpečenie v krízových
situáciách
Zásobovanie hasiacimi látkami
Taktika pri zásahoch a požiaroch
Taktika vedenia zásahov
Ochrana spoločnosti IV. – PO
Protipožiarna bezpečnosť stavieb
Požiarnotechnické zariadenia
Základy protipožiarnej bezpečnosti stav.
Konštrukcie pozemných stavieb
Riešenie krízových situácií
environmentálnych
Analýza nebezpečenstva a prevencia
závažných priemyselných havárií
Environmentalistika
Integrovaná priemyselná bezpečnosť
Požiarna prevencia
BOZP v ZS
Organizácia Integrovaného záchranného
systému
Manažment záchranných služieb
Fyzikálna chémia a kinetika explózií
Radiačná, chemická a biologická ochrana
Nebezpečné látky
Topografia,
kartografia,
geografia
a informačné systémy
Ochrana spoločnosti 2 - RCHBO
Požiarna bezpečnosť v technologických
procesoch

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zabezpečuje
Ing. Orinčák

Tab. 8

doc. Monoši
doc. Monoši
doc. Monoši

Poznámka
cez osobnú webovú
stránku
cez osobnú webovú
stránku
cez osobnú webovú
stránku
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé

Ing. Svetlík
Ing. Svetlík
Ing. Svetlík
Ing. Svetlík
doc. Olšar + Ing. Mózer
Ing. Mózer
Ing. Mózer
doc. Olšar + Ing. Mózer
Ing. Polorecká, PhD.

Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé

Ing. Polorecká, PhD.

Denné a externé

Ing. Polorecká, PhD.
Ing.Polorecká, PhD.
Ing. Flachbart, PhD.
Ing. Flachbart, PhD.
Ing. Flachbart, PhD.

Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé

Ing. Flachbart, PhD.
Ing.Vandlíčková
Ing.Vandlíčková
Ing.Vandlíčková
Ing. Orinčák, PhD.

Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé

Ing. Coneva, PhD.
prof. Ing. Osvald, CSc.

Denné a externé
Denné a externé

Ing. Orinčák
Ing. Orinčák

Katedra v roku 2013 opätovne získala akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy
preventivárov obcí, technikov a špecialistov požiarnej ochrany. V rámci výučby bola a je
odborná príprava zabezpečovaná i pre študentov študijného programu záchranné služby, ktorí
na základe tejto prípravy môžu požiadať Krajské riaditeľstvo HaZZ, resp. Prezídium HaZZ
o udelenie Technika PO a Špecialistu PO.
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Edičná činnosť
V edičnom pláne na rok 2013 katedra nemala zaradenú žiadnu publikáciu. Bola vydaná
publikácia s ročným oneskorením – Netopilová a kol.: Reakcia stavebných materiálov
a výrobkov na oheň a učebnica doc. Ing. Mikuláša Monošiho, PhD.: Hasičská technika.
Tab. 9

Prehľad publikačných aktivít v roku 2013
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

1

AAB

Vedecké monografie v SR

0

BAB

Odborné knižné publikácie

1

BCI

Skriptá, učebné texty

0

ACB

VŠ učebnice v SR

1

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

3

3 Vedeckovýskumná činnosť
Katedra sa v oblasti vedeckej a výskumnej činnosti zamerala na riešenie prebiehajúcich
a končiacich projektov. V rámci riešenia išlo o projekty 7. RP a dofinancovanie projektu
Saliant v rámci APVV. Riešiteľmi sú prevažne pracovníci katedry.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti nie je možné nespomenúť riešené inštitucionálne
projekty doktorandov katedry. Jednalo sa o tri projekty s celkovou sumou 1730 €.
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Tab. 10

-

-

IGP201309

2013

IGP

Experimentálne
skúmanie
účinnosti
retardačných
úprav materiálu

IGP201312

2013

IGP

Riziká pri
skladovaní
pevných palív

ŽU/FŠI/KPI

N/A

680 €

0%

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

ŽU/FŠI/KPI

N/A

580 €

0%

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

ŽU/FŠI/KPI

N/A

470 €

0%

Spolufinan
covanie
(%)

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

Celkový
rozpočet
projektu za
všetkých
partnerov

Partneri
projektu

-

Cieľ
projektu

Acronym

Názov
projektu

Grantová
agentúra
IGP

Koordináto
r projektu

2013

Modelovanie
vzniku a
priebehu
nelineárnych
foriem šírenia
požiaru a ich
vplyv na
bezpečnosť

Vedecký projekt sa
zaoberá
modelovaním
vzniku a priebehu
nelineárnych foriem
šírenia požiaru.
Primárne budú
hodnotené faktory
ovplyvňujúce vznik
a priebeh
fenoménov požiaru
ako napr. flashover.
Vedecký projekt sa
zaoberá
experimentálnym
skúmaním a
modelovým
testovaním vzoriek
s retardačnou
úpravou materiálu.
Hlavným cieľom
projektu je
vytvorenie reálne
využiteľného
katalógu
skladovania pevného
paliva, rozdeleného
podľa rizikovosti
s návrhmi
požiarnych
bezpečnostných
opatrení pre
skladovanie.

Hlavné
výstupy
projektu

IGP201308

Doba
riešenia

Číslo
projektu

Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2013
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APVV0000-12

1.10.201330.9.2016

APVV

Model na
zvyšovanie
ekonomickej
efektívnosti
protipožiarnych
opatrení

-

Cieľom projektu je
skvalitniť
a zjednodušiť
hodnotenie
ekonomickej
efektívnosti
protipožiarnych
opatrení,
prostredníctvom
prakticky
aplikovateľného
modelu.
Rozhodnutia
podložené
výsledkami modelu
umožnia dosiahnutie
adekvátnej úrovne
ochrany života
a majetku pri
optimálnych
nákladoch, čím
model priamo
prispeje k zvýšeniu
úrovne
protipožiarnej
bezpečnosti a
zlepšeniu využívania
finančných
prostriedkov
potrebných na jej
dosiahnutie.

model, štúdia,
publikácie
ISBN/ISSN

ŽU/FŠI/KPI

Pyrology ltd

13 888 €

0%
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Tab. 11

Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2013
Číslo projektu

SEC-2009-1.304
7 RP

Názov projektu

Saliant- Selective
antibodies limited
immuno assay novel
technology

Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období

Finančné prostriedky

Zodpovedný riešiteľ/koordinátor

Projektový manažér

Riešitelia

V laboratórnych
podmienkach sa overili
vopred pripravené
vzorky so známymi
hodnotami výbušnín,
čím sa nakalibroval celý
systém. Boli vykonané
vlastné experimenty
v priestoroch strelnice
Kamenná Poruba a vo
vojenskom výcvikovom
priestore Lešť. Všetky
tieto experimenty boli
vyhodnotené a výsledky
zaslané partnerom. Na
požiadanie partnerov bol
v rámci stretnutia
zorganizovaný
Workshop, ktorého sa
zúčastnili pracovníci
záchranných služieb,
hasičov a polície. Boli
zastúpení riaditelia
Požiarnotechnického
a expertízneho ústavu a
Kriminalistického
a expertízneho ústavu.
Zorganizovanie
Workshopu bolo
pozitívne hodnotené
partnerskými
organizáciami. Získal sa
súhlas na spracovanie
monografie v roku 2014
z výsledkov, ktoré boli

31764,52 €

Anton Osvald/Mária Lusková

Mária Lusková

Osvald, Lusková,
Svetlík, Makovická,
Dvořák, Šimák

Poznámka
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DO7RP-002610
APVV

Saliant- Selective
antibodies limited
immuno assay novel
technology

IGP201308

Modelovanie vzniku
a priebehu nelineárnych
foriem šírenia požiaru
a ich vplyv na
bezpečnosť

IGP201309

Experimentálne
skúmanie účinnosti
retardačných úprav
materiálu

merané pracovníkmi
Žilinskej univerzity.
spolufinancovanie
projektu SALIANT
Výstup navrhovaného
projektu je vyhodnotenie
experimentálneho
modelovania
nelineárnych foriem
šírenia požiaru v
navrhnutom simulátore
vytvoreného
prostredníctvom metódy
zmenšovania
bezrozmerných
dimenzionálnych πskupín.
Experimentálne
skúmanie a modelové
testovanie skúšobných
vzoriek s retardačnou
úpravou materiálu
dreva. Zostavenie
skúšobnej metodiky pre
testovanie retardérov
horenia a retardačných
úprav – skúšky reakcie
na oheň. Vyhodnotenie
experimentálneho
skúmania účinnosti
retardačných úprav.
Identifikácia
najúčinnejšieho
retardéra horenia a
spôsob retardačnej
úpravy materiálu dreva.
Návrh odporúčaní a
možnosti využitia
retardérov horenia v
praxi.

9295 €

680 €

580 €

Anton Osvald

Mária Lusková

Osvald, Lusková,
Svetlík,
Makovická, Dvořák,
Šimák

Ľubica Vráblová

Ľubica Vráblová

Fanfarová,
Michalovič, Mózer

Adelaida Fanfarová

Adelaida Fanfarová

Vráblová, Mózer
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IGP201312

Riziká pri skladovaní
pevných palív

Celkom

Výstupom projektu je
spracovanie hodnotenia
pevných palív z
hľadiska možnosti
vzniku požiaru a
následkov po požiari a
taktiež hodnotenie
kvality paliva. Analýza
vlastností jednotlivých
pevných palív, z ktorých
bolo vytvorené
hodnotenie palív na
základe ich vlastností a
vhodnosti pre
koncového užívateľa
ako aj spracovanie
tabuľky (softvéru) na
overenie kvality a rizík
konkrétnych vybraných
palív pre spotrebiteľa, o
ktorých majú relevantné
údaje. Sú spracované
karty pevných palív, kde
sú stručne opísané
jednotlivé pevné palivá
a ich základné
vlastnosti. Ďalším
výstupom projektu je
zoznam zásad, ako
vhodne zaobchádzať s
palivami pri ich
skladovaní, aby sa
predišlo vzniku
nežiaducich udalostí ako
je požiar.

470 €

Barbora Balcová

Barbora Balcová

Rubis, Gál

42789,52 €
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V rámci spolupráce s inými pracoviskami fakulty a univerzity je katedra zapojená aj do
projektov, kde sú koordinátormi partneri. Osobitným úspechom je ukončenie projektu 7RP
s pracovným názvom SALIANT, kde sa výraznou mierou na riešení podieľali pracovníci
katedry, ako jediný zo SR. Celkový prehľad riešených projektov a pridelené finančné
prostriedky sú uvedené v tabuľke 11.
Okrem spomínaných projektov sú zamestnanci katedry ako riešitelia zapojení aj do riešenia
fakultných, či univerzitných projektov z Európskych štrukturálnych fondov. Aktuálne riešené
projekty z európskych štrukturálnych fondov, do ktorých sú zapojení zamestnanci: Ing. Mária
Polorecká, PhD. a Ing. Jozef Svetlík, PhD. - 26110230079 - Inovácia a internacionalizácia
vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom
priestore“, pričom všetky tri projekty sú zaradené v operačnom programe vzdelávanie a Ing.
Vladimír Mózer, PhD. - „Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych
štandardov vysokoškolského vzdelávania“, pričom všetky riešené projekty sú zaradené
v operačnom programe vzdelávanie.
Katedra požiarneho inžinierstva v spolupráci s katedrou krízového manažmentu riešia projekt
APVV Hodnotenie ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení (FIREFF), ktorý bol
schválený v roku 2013. Na projekte sa spolupodieľa 17 zamestnancov katedier a zároveň bolo
v rámci projektu vytvorené nové miesto pracovníka výskumu.
Ing. Vladimír Mózer, PhD. sa okrem činnosti na projekte AVPP FIREFF aktívne podieľal na
riešení úloh v rámci dvoch ďalších projektov APPV. Prvým bol projekt Ochrana kritickej
infraštruktúry v sektore doprava APVV-0471-10 a druhým Komplexný model posudzovania
rizík priemyselných procesov APVV-0043-10.
Príslušníci katedry podali v roku 2013 štyri projekty: jeden projekt VEGA, jeden projekt
KEGA a dva inštitucionálne projekty (tabuľka 12). Vo všetkých podaných projektoch
vystupuje katedra ako koordinátor (vedúci projektu).
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Tab. 12

IGP

Experimentálne skúmanie
účinnosti retardačných
úprav materiálu

IGP201312

2013

IGP

Riziká pri skladovaní
pevných palív

APVV0000-12

1.10.201330.9.2016

APVV

Model na zvyšovanie
ekonomickej efektívnosti
protipožiarnych opatrení

Hlavným cieľom projektu je
skvalitniť
a zjednodušiť
hodnotenie
ekonomickej
efektívnosti protipožiarnych
opatrení, prostredníctvom
prakticky aplikovateľného
modelu.
Rozhodnutia
podložené
výsledkami
modelu
umožnia
dosiahnutie
adekvátnej

Partneri
projektu

2013

Koordinátor
projektu

IGP201309

Projektový
manažér

IGP

Zodpovedný
riešiteľ/koor
dinátor

2013

Vedecký projekt sa zaoberá
modelovaním
vzniku
a priebehu
nelineárnych
foriem šírenia požiaru.
Primárne budú hodnotené
faktory ovplyvňujúce vznik
fenoménov
a priebeh
požiaru ako napr. flashover.
Vedecký projekt sa zaoberá
experimentálnym skúmaním
a modelovým
testovaním
vzoriek
s retardačnou
úpravou materiálu.
Hlavným cieľom projektu je
vytvorenie
reálne
využiteľného
katalógu
skladovania pevného paliva,
rozdeleného
podľa
rizikovosti
s návrhmi
požiarnych bezpečnostných
opatrení pre skladovanie.

Hlavné
výstupy
projektu

IGP201308

Modelovanie vzniku a
priebehu nelineárnych
foriem šírenia požiaru a ich
vplyv na bezpečnosť

Cieľ
projektu

Názov
projektu

Grantová
agentúra

Doba
riešenia

Číslo
projektu

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2013

Publikácie
ISBN/ISSN, Štúdia

Ľubica Vráblová

Ľubica
Vráblová

ŽU/FŠI/KPI

nie sú

Publikácie
ISBN/ISSN, Štúdia

Adelaida
Fanfarová

Adelaida
Fanfarová

ŽU/FŠI/KPI

nie sú

Publikácie
ISBN/ISSN, Štúdia

Barbora Balcová

Barbora
Balcová

ŽU/FŠI/KPI

nie sú

model, štúdia,
publikácie
ISBN/ISSN

Jozef Kľučka,
Vladimír Mózer

Katarína
Buganová,
Vladimír
Mózer

ŽU/FŠI/KPI

Pyrology
ltd
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APVV0261-12

-

1.10.2013–
30.9.2017

10/201311/2014

APVV

ASFEU

Požiarna bezpečnosť
materiálov a konštrukčných
celkov aplikovaných v
osobných motorových
vozidlách

Obnova výskumnej a
vývojovej infraštruktúry
Požiarno-chemického
laboratória (PCHL) so
zameraním na požiarnu
a protivýbuchovú
bezpečnosť v doprave

úrovne
ochrany
života
a majetku pri optimálnych
nákladoch,
čím
model
priamo prispeje k zvýšeniu
úrovne
protipožiarnej
bezpečnosti
a zlepšeniu využívania
finančných
prostriedkov
potrebných
na
jej
dosiahnutie.
Projekt sa bude zaoberať
testovaním a posudzovaním
vplyvu požiarov a výbuchov
na materiály a konštrukčné
celky
používaných
motorových
v osobných
vozidlách.
Cieľom
je
vytvorenie
zoznamu
(katalógu) materiálov, ktoré
sú vhodné na zvýšenie
požiarnej
bezpečnosti
vozidla a tým aj posádky
(používateľa).
Hlavným cieľom aktivity je
modernizácia
súčasného
Požiarno-chemického
laboratória zameraná na:
technické
a prístrojové
vybavenie
laboratória
zahŕňajúce vybavenie na
testovanie
horľavých
vlastností
a výbušných
širokého spektra materiálov,
podporné
príslušenstvo
a vybavenie nevyhnutné pre
prevádzku
jednotlivých
testovacích
zariadení,
modernizáciu informačnokomunikačnej
technologickej
základne
potrebnej
na
zber,
spracovanie
a vyhodnocovanie

metodika, štúdia,
publikácie
ISBN/ISSN

Osvald Anton

Jozef
Svetlík

ŽU/FŠI/KPI

nie sú

Inovácia a
dobudovanie
technickej
infraštruktúry
s cieľom vytvorenia
unikátneho
vedeckovýskumného
pracoviska jediného
svojho druhu
v Slovenskej
republike a jedného
z mála v Európe,
umožňujúceho
komplexný výskum
požiarnotechnických
a výbuchových
parametrov látok
a materiálov
vyskytujúcich sa

Ing. Katarína
Mäkká, PhD., Ing.
Vladimír Mózer
PhD., Ing. Iveta
Coneva, Ph.D., ,
Ing. Miroslava
Vandlíčková,
Ph.D.

Katarína
Mäkká

ŽU/FŠI/KPI

nie sú
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experimentálne získaných
údajov, a to za účelom
zvýšenia
bezpečnosti,
predchádzania
a riešenia
krízových situácií v doprave
(napr. únik nebezpečnej
látky
pri
preprave,
skladovanie
horľavých
pohonných látok, atď.).

v oblasti dopravy.
Výskum bude
zameraný na nové,
ako aj prevádzkovo
opotrebované
materiály, za účelom
overovania ich
vlastností počas
celej doby
životnosti.
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V roku 2013 ukončili štúdium v odbore záchranné služby 2 doktorandi v dennej forme
doktorandského štúdia. V súčasnosti sú na katedre 4 interní a 6 externí doktorandi. Priebeh
doktorandského štúdia je u 9 študentov v rámci odporúčanej dĺžky štúdia, 1 doktorandka bola
nad rámec odporúčanej dĺžky štúdia a na vlastnú žiadosť štúdium ukončila (Ing. Jesenská).
Ing. Rubis a Ing. Gál štúdium úspešne ukončili v štandardnej dĺžke štúdia.
Celkový prehľad za katedru a vyťaženosť školiteľov je v tabuľke 13 a 14.

Tab. 13

Prehľad doktorandov študijného programu 8.3.6 záchranné služby
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Patrik Mitrenga

1.

denná

prof. Osvald

Ing. Bc. Danka Boguská

1.

externá

doc. Monoši

Ing. Adelaida Fanfarová

2.

denná

prof. Osvald

Ing. Ľubica Vráblová

2.

denná

doc. Müllerová

Ing. Slawomir Baluszynski

2.

externá

prof . Osvald

Ing. Andrea Majlingová, PhD.

2.

externá

doc. Monoši

Ing. Roman Michalovič

2.

externá

doc. Müllerová

Ing. Barbora Balcová

3.

denná

doc. Műllerová.

Ing. Jozef Lysík

3.

externá

prof. Osvald

10.

Ing. Pavol Rubis

ukončené
štúdium v roku
2013

denná

prof. Poledňák

11.

Ing. Michal Gál

ukončené
štúdium v roku
2013

denná

doc. Olšar.

12.

Ing. Jesenská

ukončené
štúdium v roku
2013

externá

doc. Lábaj

Prehľad využitia školiteľov z katedry požiarneho inžinierstva
Školiteľ

doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.

doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.

Doktorand
Ing. Kapusniak –
FBI Ostrava
Ing. Jánošík –
FBI Ostrava
Ing. Majlingová
Ing. Bc. Danka
Boguská
Ing. Barbora
Balcová
Ing. Ľubica
Vráblová

Tab. 14

Forma

Rok štúdia

Program

externá

5.

PO

externá

6.

PO

externá

2.

ZS

externá

1.

ZS

denná

3.

ZS

denná

2.

ZS

192

prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.

Ing. Roman
Michalovič
Ing. Jozef Lysík
Ing. František
Bartko - TUZVO
Ing. Marián Furi TUZVO
Ing. Zuzana
Horvátová
TUZVO
JUDr. Elena
Vávrová TUZVO
Ing. Peter Ivan –
TUZVO
Ing. Baluszynski

externá

2.

ZS

externá

3.

ZS

externá

5.

POaB

externá

4.

POaB

externá

4.

POaB

externá

5.

POaB

externá

5.

POaB

externá

2.

ZS

Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
Katedra zorganizovala 4 samostatné podujatia. Prvým bolo pracovné stretnutie riešiteľov
projektu SALIANT, na ktorom sa zúčastnili všetci partneri a riešitelia zo siedmych krajín.
Okrem pracovného stretnutia bol zorganizovaný Workshop za účasti zástupcov
Požiarnotechnického a expertízneho ústavu a Kriminalistického a expertízneho ústavu.
Samotný Workshop bol spoluriešiteľmi pozitívne hodnotený.
Katedra bola v roku 2013 aj hlavným organizátorom II. medzinárodnej vedeckej konferencie
Advances in Fire & Safety Engineering, na ktorej sa spolupodieľali aj Slovenská technická
univerzita, Technická univerzita vo Zvolene a Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR.
Na dvojdňovom podujatí sa zúčastnili domáci a zahraniční odborníci z akademickej sféry,
štátnej správy a praxe.
Na požiadanie pracovníkov Knauf Insulation boli zorganizované dva Workshopy pod názvom
Požiarna bezpečnosť stavieb pre pracovníkov HaZZ, špecialistov PO a pracovníkov
stavebného dozoru v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Workshopy sa konali v dňoch
12.9. Žilina a 6.12. vo Zvolene.
Katedra tiež zorganizovala ako každoročne aj Deň darcovstva krvi.
Spolupráca s praxou
Katedra dlhodobo spolupracuje s profesionálnymi hasičskými jednotkami pri vytváraní tém
záverečných prác, ktorými sú následne riešené úlohy vyplývajúce z potrieb praxe. Ďalej je
nadviazaná spolupráca v rôznych oblastiach pôsobenia, najmä s podnikateľskými subjektmi
a organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany života a zdravia a zabezpečovaní záchranných
prác pri mimoriadnych udalostiach. Ide najmä o tieto subjekty:
- REO-AMOS Slovakia s.r.o. – zabezpečenie v oblasti sorpčných materiálov,
- EuroFire SK, s.r.o – v oblasti hasiaci ch látok,
- Tyco Fire Suppression & Builing Producs Neuruppin CZ, s.r.o – v oblasti prípravy
študentov a hasiacich látok,
- VVUÚ a.s. (ČR) – spolupráca v rámci riešenia projektov – experimentálny výskum,
- RSBP s.r.o (ČR) – výučba a spolupráca v rámci riešenia projektov a záverečných prác,
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-

firma Stöbich – protipožiarne uzávery,
KnaufInsulation – protipožiarne obklady a tepelné izolácie,
Vývoj Martin – podpísaná zmluva o spolupráci,
firma Holmatro – vyslobodzovacie zariadenia,
Rockwool – obklady z minerálnej vlny.

Ďalšími inštitúciami, s ktorými katedra spolupracovala a spolupráca pretrváva aj naďalej, je
najmä:
- Prezídium HaZZ – konzultačná činnosť, príprava projektov,
- SŠPO MV SR – hasičský šport, organizovanie konferencií, ukážok odbornej praxe
študentov, spolupráca na projektoch,
- PTEÚ MVSR – výučba, rešeršná činnosť, zisťovanie príčin požiarov,
- Zb HaZZ Žilina – exkurzie, odborné výklady,
- Krajské riaditeľstvo policajného zboru – spolupráca na projekte Saliant,
- Slovenský ústav technickej normalizácie – spolupráca na normotvorbe.
Prehľad publikačných aktivít katedry

Tab. 15

Kategória

Bibliografický odkaz

AAA

Mechanics: Dynamics. MÜLLEROVÁ, J.:. Lambert Academic Publishing,
GmbH & Co. 2013, 144s.,ISBN 978-3-659-40560-0

ACB

ADE

ADE

ADF

ADF

ADM

ADN

Hasičská technika - Vysokoškolská učebnica / Mikuláš Monoši ... [et al.] ; vedecký
redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 402 s., [31,26 AH;
31,94 VH]. - ISBN 978-80-554-0705-0 [Spoluautori: Sloboda, Aurel ; Palúch, Branislav ;
Hajduová, Zuzana ]
Situational approaches to leading people in the fire services [Situačné prístupy vedenia
ľudí v hasičských jednotkách] / Mária Hudáková, Jozef Svetlík. In: MEST journal
[elektronický zdroj]. - ISSN 2334-7058. - 2013. - Vol. 1, no. 1 (2013), online, s. 94-102.
Popis
urobený
13.3.2013.
Spôsob
prístupu: http://mest.meste.org/MEST_1_2013/_10.pdf
Fire safety of heat treated wood. MÜLLEROVÁ, J.: Research Journal of Recent
Sciences, ISSN 2277-2502. - Vol. 2, no. 12 (2013), s. 80-82. (ISI Thomson Reuters,
MJL)
Posudzovanie a testovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v HaZZ / Linda Makovická
Osvaldová, Adelaida Fanfarová. In: Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. ISSN 0322-8347. - Roč. 44, č. 2 (2013), s. 27-30.
Poznámka: Publ. aj v zborníku Ochrana osôb a majetku = Protection of persons and property. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2013. - ISBN 978-80-228-2460-6. - S. 6-18
On equivalent fire exposure / K ekvivalentnému požiarnemu namáhaniu / Mózer, V.
In: European Journal of Environmental and Safety Sciences, ISSN 1339-472X. - Roč. 1,
č. 1 (2013), s. 18-23.
Modifications of pyrolysis boilers to reduce harmful flue gas emissions.
MÜLLEROVÁ, J. [et al.]. In: Defect and diffusion forum. - ISSN 1012-0386. - Vol.
336 (2013), s. 29-38. (20%) (SCOPUS) [Spoluautori: Kuběna, Vlastimil ; Valíček, Jan ;
Harničárová, Marta ; Koštial, Pavol ]
Modelling fire severity and evacuation in tunnels / Modelovanie intenzity požiaru
a evakuácie v tuneloch / Mózer, V. In: Communications – Scientific letters of the
University of Žilina, ISSN 1335-4205. Roč. 2013 č. 15 (2013)
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AEC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

AFC

A new procedure for the determination of the main technology parameters of rolling
mills VALÍČEK, J. [et al.]. In: Design and analysis of materials and engineering
structures. - Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. - ISBN 978-3-642-36694-5. - S.
15-25. - (Advanced structured materials, 32. - ISSN 1869-8433). [Spoluautori:
Müllerová, Jana (13 %) Szarková, Veronika ; Rokosz, Krzysztof ; Łukianowicz,
Czesłav ; Kozak, Dražan ; Koštial, Pavol ; Harničárová, Marta ]
Zásahová činnosť pri lesnom požiari v lokalite Nižná Boca = Hit forest operation in
location Nižná Boca / Jaroslav Kapusniak, Mikuláš Monoši.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-80-7385127-9. - CD-ROM, s. 98-101.
Bezpečnostné opatrenia pri vyslobodzovacích prácach = Safety measures for cleaning
works / Mikuláš Monoši, Jaroslav Kapusniak.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 [elektronický zdroj] : XIII. ročník
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB-TU, 15.-16. května 2013 : sborník přednášek. [Ostrava: VŠB - TU], 2013. - ISBN 978-80-7385-125-5. - CD-ROM, s. 82-85.
A new approach to surface tension according to the surface topographical features in
laser
cutting
technology
HARNIČÁROVÁ,
M.[et
al.].
In: Defect and diffusion forum. - ISSN 1012-0386. - Vol. 334-335 (2013), s. 6570. (SCOPUS)
[Spoluautori: Valíček, Jan ; Müllerová, Jana (20%); Kušnerová, Milena ; Grznárik,
Radovan ; Koštial, Pavol ]
Fire, testing methods and their history VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ, J. FANFAROVÁ, A.: In: POSTER 2013 [elektronický zdroj]: 17th international student
conference on electrical engineering : May 16, 2013, Prague, Czech Republic. - Prague:
Czech Technical University in Prague, 2013. - ISBN 978-80-01-05242-6. - CD-ROM, [4]
s.
Pomôcka pre vymedzenie povinností v oblasti havarijného plánovania = Tool for the
responsibilities definition within the emergency planning. Mária Šimonová - Vladimír
Šebest: In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security
management and society : sborník příspěvků mezinárodní konference pořádané 22. a 23.
května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN 978-80-7231-928-2. CD-ROM, s. 498-505.
Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; s. 82
Návrh metodiky na odhad významnosti havárie v procese prepravy nebezpečných látok
= Proposal of methodology to estimate the risk significance of accidents in the process
of dangerous substances transport.Mária Šimonová - Dávid Polorecký: In:
Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security management and
society : sborník příspěvků mezinárodní konference pořádané 22. a 23. května 2013 v
Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN 978-80-7231-928-2. - CD-ROM, s. 390406. Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; s. 72
Hodnotenie povrchových úprav dreva retardérmi horenia = Assessment of wood
modifications by fire retardants / Adelaida Fanfarová, Anton Osvald.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-80-7385127-9. - CD-ROM, s. 31-33.
Testovanie retardérov horenia / Adelaida Fanfarová, Anton Osvald.
In: Bezpečnost, rizika a krizové situace 2013 : X. ročník mezinárodní konference
mladých vědeckých pracovníků : 23.10.2013 Ostrava : sborník přednášek. - Ostrava:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-248-3226-5. - S. 4146.
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Fire safety in tunnels forming part of critical infrastructure [Požiarna bezpečnosť
tunelov tvoriacich súčasť kritickej infraštruktúry] / Vladimir Mozer ... [et al.].
In: ICCST 2013 [elektronický zdroj] : the 47th annual international carnahan conference
on security technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2013. - ISBN 978-958-8790-65-7. CD-ROM, [5] s.
[Spoluautori: Osvald, Anton ; Loveček, Tomáš ; Fanfarová, Adelaida ; Vráblová, Ľubica
]
The historical development of fire retardants and their application for cable systems
protection [Historický vývoj retardérov horenia a ich aplikácia na ochranu káblových
systémov] / Adelaida Fanfarová, Ľubica Vráblová.
In: POSTER 2013 [elektronický zdroj] : 17th international student conference on
electrical engineering : May 16, 2013, Prague, Czech Republic. - Prague: Czech
Technical University in Prague, 2013. - ISBN 978-80-01-05242-6. - CD-ROM, [5] s.
Flame retardation of wood [Retardácia dreva proti ohňu] / Linda Makovická
Osvaldová, Anton Osvald.
In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 690-693, (2013), s. 13311334.
Fire safety in tunnels forming part of critical infrastructure [Požiarna bezpečnosť
tunelov tvoriacich súčasť kritickej infraštruktúry] / Vladimir Mozer ... [et al.].
In: ICCST 2013 [elektronický zdroj] : the 47th annual international carnahan conference
on security technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2013. - ISBN 978-958-8790-65-7. CD-ROM, [5] s.
[Spoluautori: Osvald, Anton ; Loveček, Tomáš ; Fanfarová, Adelaida ; Vráblová, Ľubica
]
Kontaminácia pôdy ropnými látkami a následná dekontaminácia za pomoci sorbentu =
Soil contamination with oil and subsequent decontamination the help sorbent / Iveta
Coneva. In: Ochrana obyvatelstva - DEKONTAM 2013 [elektronický zdroj] : sborník
přednášek XII. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU 29. - 30. leden
2013. - ISSN 1803-7372. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,
2013. - ISBN 978-80-7385-122-4. - CD-ROM, s. 14-18.
Problematika bezpečného skladovania rastlín = The issue of safe storage plants / Iveta
Coneva. In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security
management and society : sborník příspěvků mezinárodní konference pořádané 22. a 23.
května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. - ISBN 978-80-7231-928-2. CD-ROM, s. 83-93.
Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov, s. 26
Porovnanie sorbentov ECO DRY PLUS, LITE DRI a VAPEX pri likvidácii
motorového oleja z pôdy = Comparison sorbents ECO DRY PLUS, LITE DRI and
VAPEX on liquidation engine oil from soil / Iveta Coneva.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-80-7385127-9. - CD-ROM, s. 12-17.
Terorizmus a možnosti zneužitia CBRN látok = Terrorism and the possibility of CBRN
agents misuse / Miroslava Vandlíčková. In: Bezpečnostní management a společnost
[elektronický zdroj] = Security management and society : sborník příspěvků mezinárodní
konference pořádané 22. a 23. května 2013 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-928-2.-CD-ROM,s.537-541.
Nebezpečenstvo výbuchu horľavých priemyselných prachov = Danger of combustible
industrial
dust
explosion
/
Miroslava
Vandlíčková.
In: Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-80-7385-
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127-9. - CD-ROM, s. 301-303.
Cumulative probability of detecting an intruder by alarm systems / Kumulatívna
pravdepodobnosť detekcie narušiteľa zabezpečovacím systémom / Loveček, T.,
Veľas, A., Kampová, K. Mózer, V., Mariš L.: In: ICCST 2013 : 47th IEEE International
Carnahan Conference on Security Technology: Medellin, 2013, Colombia. 978-9588790-65-7.
Porovnanie vybraných výpočtových metód pre stanovenie požiadaviek na požiarnu
odolnosť konštrukcií / Comparison of selected calculation methods for
determination of fire resistance requirements / Mózer, V. In: Požární ochrana 2013
[elektronický zdroj] : sborník přednášek XXII. ročníku mezinárodní konference :
Ostrava, VŠB - TU, 4.-5. září 2013. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2013. - ISBN 978-80-7385-127-9. - CD-ROM,
Požiare osobných automobilov v hromadných podzemných garážach a opatrenia na
elimináciu škôd / Mikuláš Monoši - Jozef Svetlík. In: Bezpečnosť, extrémizmus,
terorizmus 2013 : medzinárodná vedecká konferencia : 13.-14. decembra 2012
Podhájska, Slovenská republika : zborník prednášok. - Bratislava: Požiarnotechnický
ústav MV SR, 2013. - ISBN 978-80-89608-08-9. - S. 145-151.
Hasičský a záchranný zbor pomáha v nebezpečenstve občanom Euroregiónu
„Beskydy” / Jaroslav Kapusniak, Mikuláš Monoši, Anton Osvald.
In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII [elektronický zdroj] : poznávanie a diagnostika
spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká
konferencia : zborník : Žilina, 28. február 2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0768-5. - CD-ROM, s. 147-153.
Likvidácia požiarov v objektoch národných kultúrnych pamiatok - technické
zabezpečenie / Mikuláš Monoši ... [et al.]. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina.: Žilinská
univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0700-5. - S. 397-404. [Spoluautori: Rubis, Pavol ;
Balcová, Barbora ; Kapusniak, Jaroslav ]
Taktika zásahovej činnosti pri požiari zámku Kunerad / Mikuláš Monoši, Jaroslav
Kapusniak. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná
vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN
978-80-554-0700-5. - S. 391-396.
Obecné hasičské zbory a niektoré aspekty v ochrane pred požiarmi obcí / Jozef Svetlík. In: Rozvoj
Euroregiónu Beskydy VII [elektronický zdroj] : poznávanie a diagnostika spoločensko ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká konferencia : zborník :
Žilina, 28. február 2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0768-5. CD-ROM, s. 189-196.
Strata tlaku v hadicovom rozdeľovači / Jozef Svetlík. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0701-2. - S. 585-590.
Hidden fire risks in indoor spaces [Požiar v uzatvorenom priestore a jeho skryté riziká
VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ, J.:] In: TRANSCOM 2013 : 10-th European
conference of young research and scientific workers : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak
Republic. - Žilina: University of Žilina, 2013. - ISBN 978-80-554-0698-5. - S. 109-112.
(50%)
Nelineárne formy šírenia požiaru a ich skryté riziká. VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ, J
/ In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká
konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554
0701-2. - S. 697-702. ( 50 %)
Combustion products and its danger for human [Produkty horenia a ich
nebezpečenstvá pre človeka] VRÁBLOVÁ,Ľ. - MÜLLEROVÁ, J.: In: TRANSCOM
2013 : 10-th European conference of young research and scientific workers : Žilina, June
24-26, 2013, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2013. ISBN 978-80-5540698-5. - S. 105-108. (30%)
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Zriadenie a činnosť subjektov ochrany pred požiarmi v obciach. Mária Šimonová: In:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII [elektronický zdroj] : poznávanie a diagnostika
spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch : medzinárodná vedecká
konferencia : zborník : Žilina, 28. február 2013. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0768-5. - CD-ROM, s. 197-206.
Retardačná úprava konopných tepelných izolácií / Adelaida Fanfarová, Anton Osvald.
In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II. international
scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013, Žilina. - Žilina:
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. - ISBN 978-8088829-80-5. - CD-ROM, s. 12-15.
Heterogeneous combustion of materials and their traces for forensic process
[Heterogénne horenie materiálov a ich stopy pre forénznu činnosť] / Adelaida
Fanfarová, Anton Osvald, Linda Makovická Osvaldová.
In: TRANSCOM 2013 : 10-th European conference of young research and scientific
workers : Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2013.
- ISBN 978-80-554-0698-5. - S. 27-30.
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti historických stavieb v SR a zahraničí / Olšar
Ladislav ... [et al.].
In: Fireco 2013 : X. medzinárodná konferencia : ochrana pred požiarmi : Trenčín,
Slovenská republika, 2.-3. máj 2013 : zborník prednášok. - Bratislava: Požiarnotechnický
a expertízny ústav MV SR, 2013. - S. 359-370.
[Spoluautori: Mózer, Vladimír ; Fanfarová, Adelaida ; Osvald, Anton ]
Požiarna odolnosť obvodových plášťov s tepelnou izoláciou z prírodných materiálov /
Starovičová Barbora ... [et al.].
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká
konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80554-0701-2. - S. 559-564.
[Spoluautori: Fanfarová, Adelaida ; Osvald, Anton ; Makovická Osvaldová, Linda ;
Zachar, Martin ]
Hodnotenie retardérov horenia dreva doplnkovými metódami / Osvald Anton ... [et al.].
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká
konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80554-0700-5. - S. 451-456.
[Spoluautori: Fanfarová, Adelaida ; Šmíra, Pavel ; Dušková-Smrčková, Miroslava ]
Likvidácia požiarov v objektoch národných kultúrnych pamiatok – špecifiká zásahov
Jaroslav Flachbart, Jozef Svetlík, Ľubica Vráblová, In: Zborník prednášok z X.
medzinárodnej konferencie FIRECO 2013: Trenčín, Požiarnotechnický a expertízny
ústav MV SR, 2013. ISBN. s. 87-94.
Systém riadenia bezpečnosti = Safety management system / Makovická Osvaldová, L. &
Makovický, P. & Pethö, M. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce [elektronický zdroj] =
New trends in safety and health : 26. medzinárodná konferencia : Štrbské Pleso - Vysoké
Tatry, 12.-13.11.2013. - Košice: TU, 2013. - ISBN 978-80-553-1464-8. - CD-ROM, [6]
s.
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti historických stavieb v SR a zahraničí / Olšar
Ladislav ... [et al.]. In: Fireco 2013 : X. medzinárodná konferencia : ochrana pred
požiarmi : Trenčín, Slovenská republika, 2.-3. máj 2013 : zborník prednášok. Bratislava: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, 2013. - S. 359-370.
Nebezpečenstvo
požiarov
v
poľnohospodárstve
/
Coneva
Iveta.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká
konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80554-0699-2. - S. 81-89.
Poznámka:Vyšlo aj na CD-ROM-e s ISBN 978-80-554-0702-9
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Aplikácia simulačného programu pri vyhodnotení úniku chemických nebezpečných
látok / Michal Orinčák. In: Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných
technológií [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Liptovskom Mikuláši 22. októbra 2013. - Liptovský Mikuláš: AOS gen.
M. R. Štefánika, 2013. - ISBN 978-80-8040-481-9. - DVD-ROM, s. 133-141.
Experimentálne overenie účinkov nebezpečných látok na nechránenú kožu / Michal
Orinčák. In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II.
international scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013, Žilina. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. - ISBN 97880-88829-80-5. - CD-ROM, s. 91-99.
Predicting fire severity in tunnels / Predikcia intenzity požiaru v tuneloch / Mózer,
V. In: Transcom 2013 – 10th European conference of young researchers and scientists,
ISBN 978-80-554-0698-5, 2013
Model fire of two storey wooden - frame building [Požiarny model dvojpodlažnej
drevenej stavby] / Linda Makovická Osvaldová, Anton Osvald, Martin Petho.
In: IRF 2013 : Recent advances in integrity-reliability-failure : proceedings of the 4th
international conference on integrity-reliability-failure : Funchal, Portugal, 23-27 June
2013. - Porto: INEGI, 2013. - ISBN 978-972-8826-27-7. - S. 653-654.
Retarding modifications of native wood [Retardačné modifikácie natívneho dreva] / L.
Makovicka Osvaldova, Anton Osvald.
In: ICWSE 2013 : international conference "wood science and engineering in the third
millennium" : November 7-9, 2013 Braşov - Romania : proceedings. - ISSN 1843-2689. [Braşov: Universităţii Transilvania din Braşov], 2013. - S. 945-949.
Reakcia stavebných materiálov a výrobkov na oheň / Miroslava Netopilová, Anton
Osvald, Danica Kačíková ; vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská
univerzita, 2013. - 147 s., [AH 12,30; VH 12,74] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0735-7
Projekt SALIANT – spoločné rokovanie partnerov na pôde ŽU : Jaroslav Flachbart. In:
Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline. – MK SR EV 4394/11 - Roč. 31, č. 6 (2013), s.
13.
Obytné drevené stavby : II. - súčasnosť / Anton Osvald, Jaroslav Flachbart.
In: Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba. - ISSN 1335-9975. - Roč.
43, č. 4 (2012), s. 14-17.
Obytné drevené stavby : III. – ochrana dreva / Anton Osvald, Jaroslav Flachbart. In:
Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba. - ISSN 1335-9975. - Roč. 44, č.
1 (2013), s. 22-25.
Obytné drevené stavby : IV. – požiar drevenej stavby / Anton Osvald, Jaroslav Flachbart.
In: HASIČI Spravodajca protipožiarnej ochrany a záchrannej služby. - ISSN 1335-9975.
- Roč. 44, č. 2 (2013), s. 33-37.
Fire fighting in cultural historic buildings - technical security [Technické zabezpečenie hasenia požiarov
historických pamiatok] / Mikuláš Monoši, Barbora Balcová, Jaroslav Kapusniak. In: Ochrona dóbr kultury
na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe : materiały z ogólnopolskiej
konferencji zorganizowanej w dniach 25-27 września 2013 r. w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 2013. - ISBN 978-83-89877-45-1. - S. 171-176.
- (Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie).
Možnosti vzniku rizík vyplývajúcich z nesprávneho prevádzkovania kotlov/ Balcová, B. In: II.
medzinárodná vedecká konferencia, Advances in Fire & Safety Engineering, Žilina, 3. – 4. október 2013.
Žilina 2013. FŠI – ŽU. ISBN 978-80-88829-80-5. s. 164-169.
Rozbor vplyvu rôznych činiteľov na veľkosť požiarnych úsekov vo výrobných stavbách/ Mitrenga, P. In:
II. medzinárodná vedecká konferencia, Advances in Fire & Safety Engineering, Žilina, 3. – 4. október 2013.
Žilina 2013. FŠI – ŽU. ISBN 978-80-88829-80-5. s. 191-194.
Modernizácia technickej infraštruktúry výskumného pracoviska požiarno-chemického
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laboratória / Iveta Coneva.
In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II. international
scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013, Žilina. - Žilina:
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. - ISBN 978-8088829-80-5. - CD-ROM, s. 170-173.
Výbušnosť
horľavých
prachov/
Miroslava
Vandlíčková.
In: Advances in fire & safety engineering 2013 [elektronický zdroj] : II. international
scientific conference : conference proceedings : 3.-4. October 2013, Žilina. - Žilina:
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. - ISBN 978-8088829-80-5. - CD-ROM, s. 209-212.
K problematike stupňa požiarnej bezpečnosti stavebných objektov / On the topic of
building fire safety degrees / Vladimír Mózer, In: Ochrana osôb a majetku 2013:
Technická univerzita vo Zvolene, 978-80-228-2460-6

Katedra má v evidencii 63 publikácií a 2 dizertačné práce.

4 Medzinárodná spolupráca
-

spolupráca s RSBP s.r.o (ČR),
aktívna účasť na medzinárodných a národných konferenciách a seminároch.

Medzinárodná spolupráca je uzatvorená s tromi vysokými školami v Maďarskej republike, ide o:
- Technická univerzita v Miskolci, Katedra dopravy materiálu a logistiky Strojníckej
fakulty,
- Univerzita Sv. Štefana v Budapešti, Katedra protipožiarnej ochrany a bezpečnostnej
techniky, Fakulta YBL Miklósa,
- Univerzita Széchenyi Istvána v Györi, Katedra Logistiky a prepravy materiálu,
Fakulty strojnej.
Spolupráca je zameraná na riešenie projektu MVTS MŠ SR v nasledujúcich zameraniach:
- technické zabezpečenie záchranných služieb,
- odborná pomoc hasičským a záchranných jednotkám pri logistickom zabezpečení
veľkých požiarov,
- analýza využitia lokalizačných prostriedkov pri zásahovej činnosti v krízových
situáciách.
Spolupráca s vysokými škola v ČR a v Poľsku:
- Univerzita obrany Brno, Katedra bojových a špeciálnych vozidiel,
- Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra
managementu, marketingu a logistiky,
- VŠB - TU Ostrava , FBI, Katedra požiarnej ochrany,
- Szkoła Glówna Slużby Pożiarniczej we Warszawie, Poľská republika,

dopravního

Spolupráca s RSBP s.r.o. Ostrava je veľmi aktívna, pracovníci tejto inštitúcie sa priamo
podieľajú na výučbe, riešení záverečných prác ako aj na ostatných činnostiach katedry.
Na základe podpísanej zmluvy bola realizovaná spolupráca s Sankt-Peterburskou univerzitou
štátnej protipožiarnej služby. V roku 2013 bola na túto univerzitu vykonaná služobná cesta
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kde sa dohodli konkrétne kroky ďalšej spolupráce hlavne v oblasti zisťovania príčin vzniku
požiarov.
Z konkrétnych aktivít so zahraničnými partnermi – vysokými školami sú to napríklad
spolupráca v rámci riešených a pripravovaných projektov, konzultácie študentov na týchto
pracoviskách a realizácia záverečných bakalárskych a diplomových prác v laboratóriách.
Taktiež možno spomenúť realizované exkurzie študentov i zamestnancov, účasť na štátnych
skúškach v rámci komisie, alebo účasť na konferenciách. Podrobný prehľad realizovaných
zahraničných ciest zamestnancov a účel týchto ciest je v tabuľke číslo 16.
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2013
Účastník
Ing. Mária
Polorecká, PhD.
doc. Ing. Ladislav
Olšar, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
Ing. Adelaida
Fanfarová
Ing. Ľubica
Vráblová
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
Ing. Iveta Coneva,
PhD.
doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.
doc. Ing. Ladislav
Olšar, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
Ing. Jaroslav
Flachbart, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.

Účel cesty

Tab. 16

Krajina

Termín

Počet dní

ČR

16.-18.1.2013

3

ČR

29.1.2013

1

ČR

29.1.2013

1

Rakúsko

13.2.2013

1

ČR

27.2.2013

1

25.-27.3.2013

3

ČR

4.4.2013

1

konferencia, BOZP 2013

ČR

14.-16.5.2013

3

konferencia, Poster 2013

ČR

15.-16.5.2013

2

konferencia, Poster 2013

ČR

15.-16.5.2013

2

ČR

17.5.2013

1

ČR

21.-23.5.2013

3

27.-28.5.2013

2

ČR

28.-29.5.2013

2

ČR

3.-4.6.2013

2

ČR

4.-6.6.2013

3

výučba
komisia, obhajoba diz.
práce
konferencia, Ochrana
obyvatel 2013
výstava „Stavať drevom“
vedecká rada
Odborný seminár /
pracovné stretnutie –
firma Stoebich
komisia, štátna dizertačná
skúška

konzultácia s
doktorandom
konferencia,
Bezpečnostní manažment
a společnost
účasť na štátnych
skúškach
účasť na štátnych
skúškach
účasť na štátnych
skúškach
účasť na štátnych
skúškach

Nemecko

pracovné stretnutie

Rusko

20.-24.6.2013

5

pracovné stretnutie

Rusko

20.-24.6.2013

5

27.6.2013

1

obhajoba dizertačnej
práce

ČR
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prof.Ing. Anton
Osvald, CSc.
doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.
doc. Ing. Ladislav
Olšar, PhD.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
Ing. Iveta Coneva,
PhD.
Ing. Jaroslav
Flachbart, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
Ing. Jozef Svetlík,
PhD.
Ing. Jaroslav
Flachbart, PhD.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
Ing. Adelaida
Fanfarová
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
doc. Ing. Ladislav
Olšar, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.

obhajoba dizertačnej
práce

ČR

27.6.2013

1

štátna skúška doktoranda

ČR

27.6.2013

1

ČR

3.-5.9.2013

3

ČR

4.-5.9.2013

2

ČR

3.-5.9.2013

3

ČR

4.-5.9.2013

2

konferencia, Požární
ochrana 2013
konferencia, Požární
ochrana 2013
konferencia, Požární
ochrana 2013
konferencia, Požární
ochrana 2013
pracovné stretnutie

Poľsko

24.-26.9.2013

3

pracovné stretnutie

Poľsko

24.-26.9.2013

3

pracovné stretnutie

Poľsko

24.-26.9.2013

3

1.10.2013

1

Írsko

2.-5.10.2013

4

Írsko

2.-5.10.2013

4

konferencia, ICCST 2013

Kolumbia

7.-14.10.2013

8

konferencia, Bezpečnost,
rizika a krizové situace
2013

ČR

23.10.2013

1

20.-21.11.2013

2

prehliadka výstavby
Centrum Reininghaus Sud
pracovné stretnutie,
projekt Saliant
pracovné stretnutie,
projekt Saliant

pracovné stretnutie

Rakúsko

Poľsko

vedecká rada

ČR

4.12.2013

1

štátna záverečná skúška

ČR

16.12.2013

1

štátna záverečná skúška

ČR

16.12.2013

1

štátna záverečná skúška

ČR

16.12.2013

1

Okrem spomenutých aktivít sa študenti, doktorandi i zamestnanci katedry požiarneho
inžinierstva zapájajú aj do medzinárodnej mobility.
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Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov KPI
Meno
a priezvisko

Termín
pobytu
(semester)

Maria Nemcová

Z
2013/2014
Z
2013/2014
Z
2013/2014

Richard Nemec

dĺžka pobytu

Druh pobytu

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina
pobytu

3 mesiace

Erasmus stáž

firma Videaux

Francúzsko

3,5 mesiaca

Erasmus stáž

Hasiči, Lipsko

Nemecko

3 mesiace

Visegrad Fund
Mobility

ČR

L
2012/2013

4 mesiace

Erasmus
mobilita

Poľsko

Katarína
Matoniaková

L
2012/2013

5 mesiacov

VŠB TU
Ostrava
Szkola Glowna
Služby
Požarniczej
Varšava
VŠB TU
Ostrava

Patrícia Polčová

L
2012/2013

5 mesiacov

VŠB TU
Ostrava

ČR

Dávid Martin

L
2012/2013

4 mesiace

Polytechnický
inštitút Beja

Portugalsko

Róbert Koščak
Ing. Barbora
Balcová

Erasmus
mobilita
Erasmus
mobilita
Erasmus
mobilita

Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2013
Meno a priezvisko
doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Tab. 18

Termín
mobility

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

24.-30.
11.2013

ERASMUS

WSO Wroclaw

Poľská republika

Tab. 19

Členstvo v redakčných radách časopisov
P.č.

ČR

Meno a priezvisko

1.
2.

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

3.

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

4.
5.

prof.Ing. Anton Osvald, CSc.
prof.Ing. Anton Osvald, CSc.

6.

prof.Ing. Anton Osvald, CSc.

7.

Ing. Linda Makovická-Osvaldová, PhD.

8.
9.

doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
doc. Ing. Jana Műllerová, PhD.

10.

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Časopis
Delta
Krízová manažment
Spravodajca – Protipožiarna ochrana
a záchranná služba
Krízová manažment
Delta
European Journal of Environmental and
Safety Sciences
European Journal of Environmental and
Safety Sciences
Delta
Hydraulika a pneumatika
European Journal of Environmental and
Safety Sciences
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Zamestnanci katedry požiarneho inžinierstva neboli v roku 2013 členmi redakčných rád
v zahraničí. Členmi SPBI v Ostrave sú o prof. Osvald, doc. Olšar, doc. Müllerová, doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD., Ing. Jaroslav Flachbart, PhD., Ing. Iveta Coneva, PhD. a Ing. Jozef
Svetlík, PhD.

5 Rozvojové zámery katedry
•

vo vzdelávacej činnosti:

Pokračovať vo zvyšovaní odborných znalostí pedagógov predovšetkým v ochrane pred
požiarmi a v záchranných činnostiach účasťou na cvičeniach HaZZ a absolvovaním
aktuálnych kurzov, školením a stážami na vybraných vysokých školách i vo firmách.
Pokračovať v skvalitňovaní metodiky výučby odborných predmetov. Zvýšiť jazykovú
gramotnosť mladších pedagógov.
Využívať dostupné školiace a výcvikové inštitúcie a priestory pre praktickú výučbu
a overenie vedomostí a zručností študentov mimo učební FŠI ŽU. Zvýšiť kontakt študentov
s praxou. Rozvíjať prepojenie s praxou prostredníctvom školení, seminárov, kurzov.
Poskytnúť pomoc pri riešení úloh a problémov pre inštitúcie z praxe a tým nadviazať nové
kontakty, získať nové poznatky, možno získať nových ľudí pre spoluprácu na projektoch
a pod.
Zvýšené úsilie príslušníkov katedry zamerať:
1. Zabezpečiť realizáciu študijného programu „Záchranné služby“ podľa novelizovanej
učebnej dokumentácie. V rámci prípravy akreditačného procesu pokúsiť sa o ďalšiu
novelizáciu a skvalitnenie tohto študijného programu.
2. Prehodnotiť systém výberu povinne voliteľných predmetov s cieľom na zefektívnenie
tejto činnosti a s dôrazom na kvalitnú výučbu. Výberom povinne voliteľných predmetov
zabezpečiť užšiu špecializáciu absolventov v súlade s odporúčaním Prezídia HaZZ.
3. Zabezpečiť pravidelné hodnotenie kvality vzdelávania študentmi anketovými dotazníkmi.
4. Väčšiu pozornosť venovať zapájaniu študentov do ŠVOČ, zvýšiť účasť študentov na
zahraničných súťažiach ŠVOČ, pokračovať v podporovaní a propagácii študentských
hasičských súťaží.
5. Pokračovať v budovaní požiarno-chemického laboratória v súlade s potrebami výučby
a vedeckej práce katedry.
6. Pokračovať v sledovaní uplatnenia absolventov na trhu práce a v spolupráci s Prezídiom
HaZZ upravovať obsahovú náplň vzdelávania a počet prijímaných študentov.
7. Podstatne zlepšiť edičnú činnosť príslušníkov katedry vo vydávaní vysokoškolských
učebníc a monografií a viac hodnotených vedeckých článkov.
8. Vybrané prednášky zverejniť v systéme „e-vzdelávanie“ v cudzom jazyku.
•

vo vedeckovýskumnej činnosti:

Predpokladom rozvoja vedeckovýskumnej činnosti je dobudovanie požiarno-chemického
laboratória a zvýšené zapojenie sa do riešenia projektov a grantov.
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Vedeckovýskumnú činnosť realizovať v spolupráci s vysokými školami a inštitúciami,
s ktorými už máme nadviazanú spoluprácu a získať pre spoluprácu aj iné inštitúcie a firmy.
V budúcom období zamerať pozornosť na riešenie aktuálnych úloh katedry v nasledujúcich
smeroch:
1. Venovať pozornosť širšiemu zapojeniu učiteľov a doktorandov katedry do grantových
a medzinárodných projektov.
2. Rozširovať vedeckovýskumnú činnosť so zahraničnými vysokými školami a vedeckými
ustanovizňami.
3. Pri riešení vedeckovýskumnej činnosti bude katedra spolupracovať s vysokými školami,
inštitúciami a vedeckými pracoviskami, ako sú:
• Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity
Ostrava, Česká republika,
• Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – Technická
univerzita Ostrava, Česká republika,
• Szkoła Glówna Slużby Pożiarniczej we Warszawie, Poľská republika,
• Chemická fakulta VUT Brno,
• Univerzita Pardubice, Česká republika,
• Univerzita obrany Brno, Česká republika,
• Univerzita Niš, Srbsko,
• Univerzita Novi Sad, Srbsko
• VVUU a.s. Ostrava,
• RBP, s.r.o. Ostrava,
• CEIT s.r.o. Žilina.
•

v medzinárodnej spolupráci:

Katedra požiarneho inžinierstva spolupracuje so všetkými vysokými školami v Slovenskej
republike, ktoré sa zaoberajú problematikou požiarnej ochrany, s vysokými školami v Českej
republike, v Poľskej republike a s ďalšími ústavmi a inštitúciami. Cieľom je rozšíriť
spoluprácu v oblasti výučby i vedeckovýskumnej činnosti.
Zvýšiť spoluprácu s krajinami EÚ, ale aj mimo EÚ - Rusko, Ukrajina, Srbsko.

V Žiline 27. január 2014

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA PRACOVISKA KRÍZOVÉHO RIADENIA
za rok 2013
1. Profil a štruktúra pracoviska výskumu krízového riadenia
Pracovisko výskumu krízového riadenia (ďalej PVKR) bolo zriadené na Fakulte
špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline rozhodnutím dekana fakulty
a po prerokovaní v akademickom senáte fakulty od 1. augusta 2004. Organizačne pracovisko
podlieha dekanovi fakulty, administratívne je začlenené do dekanátu fakulty a metodicky je
riadené prodekanom pre vedu a výskum.
Cieľom pracoviska je koordinovať a podieľať sa na riešení vedeckovýskumných úloh celo
fakultného významu. Pracovníkmi pracoviska sú jeho vedúci a jeden výskumný pracovník.
Personálne sa pracovisko buduje postupne podľa potreby a možností fakulty.
Základné úlohy PVKR boli v roku 2013 smerované do oblasti prípravy medzinárodných
a národných projektov vedy a výskumu. V roku 2013 sa pracovníci PVKR podieľali
na koordinácii projektov riešených na FŠI ŽU:
- projekt 7FP – SALIANT,
- celo fakultný projekt APVV-0471-10 – KDI
- projekt KEGA Integrácia manažmentu kvality a manažmentu rizík.
Vedúcimi PVKR boli:
od 1. 8. 2004 do mája 2009
prof. Ing. Ján Mikolaj, DrSc.,
od 1. 9. 2009 doteraz
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Výskumný pracovník:
od 1. 8. 2004
Ing. Mária Lusková, PhD.
Základné smerovanie PVKR v rámci FŠI ŽU kopíruje všetky fakultou zabezpečované
študijné odbory. Aktuálne požiadavky na pracovisko kladené spoločnosťou a ich vývoj
smeruje k ďalšiemu otváraniu pracoviska smerom k potrebám Žilinskej univerzity. Veľmi
úzko spolupracuje s CETRA a jednotlivými pracovníkmi univerzity pri príprave návrhov
projektov 7FP. V hodnotenom období sa štruktúra a personálne obsadenie pracoviska zmenilo
– tabuľky č. 1, 2, 3.
V roku 2013 zamestnanci pracoviska ďalej pracovali na svojom kvalifikačnom raste. Pani
Ing. Mária Lusková, PhD. ďalej publikovala a riešila projekty v rámci fakulty. V pláne
graduačného rastu jej bol stanovený predbežný termín habilitácie na rok 2015. K tomu je
potrebné vytvoriť podmienky z hľadiska zapojenia do výučby a vedenia záverečných prác.
2. Vzdelávacia činnosť
PVKR nemá vlastné vzdelávacie aktivity vyplývajúca z platnej akreditácie. Obidva
zamestnanci sa podieľajú na zabezpečovaní výučby v prospech KKM, KBM a KTVI.
Prof. Dvořák vyučoval jeden predmet v rámci 2. stupňa VŠ štúdia a zabezpečoval konzultácie
celkom z troch predmetov pre študentov 3. stupňa VŠ štúdia v prospech KTVI, KKM a KPI.
Prof. Dvořák sa pravidelne zúčastňoval štátnych záverečných skúšok v druhom a treťom
stupni štúdia na FŠI ŽU, na FPEDAS a na FRI ŽU v Žiline. V rámci zabezpečovaných
predmetov boli využívané štandardné funkcie informačného systému Vzdelávanie, jednotlivé
predmety boli zabezpečované s podporou e–vzdelávania – tabuľka č. 8.
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3. Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť sa zameriavala najmä na získavanie výskumných a vývojových
projektov pre FŠI ŽU z domácich a zahraničných zdrojov, na podiel na riešení
vedeckovýskumných úloh celo fakultného významu v spolupráci s katedrami FŠI ŽU a inými
mimo fakultnými inštitúciami, na koordinovanie vedeckovýskumných riešení fakultného
a nad fakultného významu s medzinárodnými inštitúciami, predovšetkým však so
zahraničnými univerzitami a zahraničnými výskumnými inštitúciami. Podľa požiadaviek
katedier poskytovala súčinnosti pri tvorbe a riešení projektov a výskumných úloh, ktoré boli
vo výhradnom riešení katedier, ďalej podiel na tvorbe a riešení medzinárodných a národných
výskumných úloh zameraných na problematiku fakultných študijných odborov a iných
príbuzných študijných a vedných odborov. Hlavné smerovanie vedeckovýskumnej činnosti
pracoviska bolo smerované na riešenie východiskových teoretických a metodologických
problémov kritickej infraštruktúry, rizík, kríz a bezpečnosti, ich identifikácie, kvalifikácie
a kvantifikácie.
Najvýznamnejším výsledkom úsilia pracovníkov pracoviska, v spolupráci s katedrou
požiarneho inžinierstva v roku 2013 bolo dokončovanie historicky prvého výskumného
projektu v rámci 7RP s názvom SALIANT. Začiatok riešenia tohto projektu bol od 1.
9. 2010, ukončenie 31. 12. 2013. Celkový podiel na riešení projektu v roku 2013 bol asi 360
hodín.
V priebehu roku 2013 sa pracovisko významne podieľalo na riešení celo fakultného projektu
APVV-0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava. Obaja pracovníci sa
významným spôsobom podieľali na riešení úloh prvej etapy projektu. Celkový podiel na
riešení projektu bol asi 620 hodín. V rámci projektu sa zamestnanci PVKR zúčastnili dvoch
významných medzinárodných konferencií v Slovenskej republike a piatich významných
zahraničných vedeckých konferencií (Bulharsko, Česká republika, Poľsko a Taliansko).
Počas roku 2013 Ing. Lusková dokončovala, ako vedúca projektu KEGA, projekt s názvom:
Integrácia manažmentu kvality a manažmentu rizík. Celkový podiel na riešení projektu bol
600 hodín. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tabuľkách 11 a 12
Z pohľadu rozvoja univerzity mali v roku 2013 nezastupiteľné miesto projekty štrukturálnych
fondov, v rámci operačného programu výskum a vývoj to boli Centrum excelencie pre
systémy a služby inteligentnej dopravy, CE IDS II - odborný riešiteľ prof. Dvořák, aktivita
1.4 s finančným podielom 5 542,56 Eur.
V roku 2013 sa PVKR podieľalo na príprave celkovo 10 projektov. Z toho 6 návrhov boli
medzinárodné projekty a 4 návrhy boli národné projekty.
Podiel na doktorandskom štúdiu v roku 2013 mal najmä prof. Dvořák., Ku dňu 1. 9. 2013 mal
jedného externého doktoranda. Jedna doktorandka dennej formy úspešne ukončila štúdium
v auguste 2013. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v tabuľkách č. 13, 14.
Vzhľadom na počet zamestnancov je 27 publikačných výstupov výrazným podielom na
celkových publikačných výstupoch fakulty. K najvýznamnejším publikáciám patrili jedna
kapitola v domácej vedeckej monografii a päť vedeckých článkov publikovaných
v zahraničných indexovaných časopisoch. Spolupráca pracoviska v publikačných aktivitách je
smerovaná najmä na katedry FŠI ŽU, slovenské a zahraničné univerzity. Podrobnosti sú
uvedené v tabuľke 15.
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4. Medzinárodná spolupráca
Pracovisko výskumu krízového riadenia spolupracovalo v roku 2013 s inštitúciami
z viacerých krajín Európy. K najvýznamnejším partnerom patria:
- Veľká Britania – University of Newcastle upon Tyne, King‘s College London, Kite
Innovation Limited a Selective Antibodies Limited,
- Fínsko - Oy Reagena Ltd,
- Francúzsko – Indicia Biotechnology a LaGrange Innovation,
- Írsko – Forensic Science Laboratory,
- Holandsko – Netherland Forensic Institute a Applikon Analyzers,
- Švédsko – Univesity of Stockhom a Stockholm International Peace Research Institute,
- Taliansko – Joint Research Centre, Politecnico di Torino a Technology & Transportation,
- Rakúsko – World Institute of Nuclear Security, International Atomic Energy Agency
a Energon GmbH,
- Turecko – Gazi University,
- Grécko - Aristotle University of Thessaloniki
- Srbsko - University of Beograd,
- Revenga Ingenieros, S.A, Španielsko
- Four Computing, Fínsko,
- Crisisplan BV, Holandsko,
- Disaster and Emergency Training Center, Turecko,
- Univerzita Tarragona, Španielsko
- a iné
Zahraničné pracovné cesty pracoviska boli v roku 2013 realizované v rámci prebiehajúcich
projektov, vo väčšine boli z projektov financované, ich prehľad je uvedený v tabuľkách 16
a 18.
Zamestnanci pracoviska sa primeraným spôsobom zúčastňujú na príprave priebehu
fakultných medzinárodných konferencií. V súčasnosti pracuje prof. Dvořák v redakčnej rade
zahraničného časopisu E3journals v Zrenjaninu v Srbsku a v redakčnej rade časopisu FBIM
Transaction v Beograde v Srbsku - tabuľka 19. Pracovníci PVKR nie sú členmi
mimovládnych organizácií a združení.
5. Rozvojové zámery pracoviska
Pracovisko výskumu krízového riadenia za osem rokov svojej existencie potvrdilo svoje
opodstatnenie. Vo vzdelávacej činnosti sa do budúcnosti bude zameriavať na výučbu najmä v
treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa bude naďalej
orientovať na prípravu návrhov nových výskumných projektov pre potreby fakulty
a univerzity. V oblasti realizácie projektov bude napĺňať svoje poslanie smerom ku
koordinácii odborných aktivít a komunikácii smerom k partnerom v riešených projektoch.
V medzinárodnej spolupráci chceme ďalej budovať dobré meno pracoviska, aby zahraniční
partneri mali záujem o spoluprácu s nami. Smerovanie zahraničnej spolupráce je otvorené na
všetky svetové strany s prioritou na výskumné aktivity v oblasti bezpečnosti. Snahou
pracoviska je integrácia výskumných pracovníkov FŠI ŽU na jedno miesto a prípadné
doplnenie pracoviska o ďalších zamestnancov.
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Tab. 1
Personálne zloženie PVKR
Počet
plán. skut.

Funkcia

Poznámka

Profesor

1

1

S titulom PhD.

Docent

1

0

Požadovaný titul PhD.

Výskumný pracovník

2

1

S titulom PhD.

Odborná sekretárka

1

0

Celkom

5

2

Tab. 2

Štruktúra vedecko-pedagogických titulov PVKR
Titul

Počet

Profesor

1

Docent

0

PhD. (CSc.)

1

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

2

Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)

2

Poznámka
PhD.

Tab. 3

Organizačná štruktúra PVKR
Organizačná štruktúra
Vedúci pracoviska
Pracovník výskumu

Personálne obsadenie
Prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Ing. Mária Lusková, PhD.

Zabezpečované predmety e-vzdelávania pracovníkmi PVKR
P.č.
1.

Predmet
Manažérske informačné systémy

Zabezpečuje

Tab. 8
Poznámka

Dvořák
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Tab. 11

Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2013
Číslo projektu

Názov projektu

APVV-0471-10

Ochrana kritickej
infraštruktúry v sektore
doprava

077ŽU-4/2011
KEGA

Integrácia manažmentu
kvality a manažmentu
rizík

242377

26110230060

26110230079

SALIANT

Rozvoj kultúry kvality
na Žilinskej univerzite
na báze európskych
štandardov
vysokoškolského
vzdelávania
Inovácia a
internacionalizácia
vzdelávania - nástroje

Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období
20 publikačných
výstupov, vrátane
jednej vedeckej
monografie.
Spracovaná
vysokoškolská
učebnica
„MANAŽÉRSTVO
KVALITY A RIZIKA.
Integrácia, princípy,
metódy“ , jej upravená
verzia v anglickom
jazyku a e-learning
v slovenskom
a anglickom jazyku
Uskutočnenie
a vyhodnotenie
poľných skúšok
vyvinutého zariadenia
na detekciu stôp po
výbušninách

Finančné
prostriedky
Eur

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Riešitelia

60 646

Šimák

Dvořák

Lusková, Dvořák

5 242

Lusková

Lusková

Lusková

41 059

Osvald

Lusková

Lusková, Dvořák

Lusková, Dvořák

Lusková, Dvořák
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zvýšenia kvality
Žilinskej univerzity v
európskom
vzdelávacom priestore

FaME/2013/MSPRISK

Podnikateľské riziká
malých a stredných
firiem v turbulentnom
ekonomickom prostredí

262201220050

CE IDS

262201220028

CE IDS II

1.Teoretická analýza
podnikateľských rizík
SME v turbulentnom
ekonomickom
prostredí.
2.Príprava dotazníka
v spolupráci so
stavovskými
organizáciami v ČR
a SR.
3. Získanie údajov
prostredníctvom
dotazníka, základné
spracovanie výsledkov
dotazníkového
výskumu a
štruktúrované
rozhovory s MSP.
Budovanie laboratória
KDZ

Lusková

Dvořák, koordinátor na FŠI ŽU

Matiaško

Dvořák, odborný riešiteľ

Matiaško

Celo univerzitný
projekt
Celo univerzitný
projekt
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Tab. 12

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2013

Číslo projektu

FP7-608166

Doba
riešenia

3 roky

Grantová
agentúra

FP7

Názov
projektu

Risk Analysis
of
Infrastructure
Networks in
response to
extreme
weather –
RAIN

Cieľ projektu

Poskytnúť rámec
prevádzkovej
analýzy, ktorý
bude
minimalizovať
dopad pohrôm
spôsobených
počasím na
pozemské systémy
infraštruktúry EU
na základe analýzy
siete kritickej
infraštruktúry.

Hlavné
výstupy
projektu

Systematický
risk manažment
rámec, ktorý
explicitne
zvažuje dopady
extrémneho
počasia na
kritickú
infraštruktúru
a vyvíja série
nástrojov pre
zlepšenie
bezpečnosti panEurópskej siete
infraštruktúr.

Zodpovedný
Projektový
riešiteľ/koordinátor manažér

Lusková

Dvořák

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Trinity College
Dublin, Ireland

European Sever
Storms Laboratory
- Germany, ,
Technische
Universiteit Delft –
Netherlands, Gavin
and Doherty
Geosolutions Ltd.Ireland, Dragados
SA- Spain , Freie
Universitaet BerlinGermany, Roughan
& O' Donovan Ltd.Ireland, Hellenberg
International OYFinland, Istituto di
Sociologia
Internazionale di
Gorizia I.S.I.GItaly, PSJ
Netherlands,
Ilmatieteen Laitos –
Finland,
Youris.comBelgium, Union
Fenosa Distribucion
SA-Spain,
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3 roky

6
mesiacov

APVV

Visegrad
Fund

Ochrana
kritickej
infraštruktúry
s podporou
informačno
komunikačných
technológií

Corporate
social
responsibility
in the context
of financial
business
management in
V4 countries

Návrh centrálneho
informačného
systému ochrany
kritickej
infraštruktúry
umožňujúceho
sofistikovanými
nástrojmi zvyšovať
úroveň ochrany
života a zdravia
osôb, majetku
a životného
prostredia a tak
zmierniť následky
narušenia sektorov
a prvkov KI
s podporou
informačnokomunikačných
technológií.

Skúmanie
problematiky
Spoločenskej
zodpovednosti
firiem (CSR)
v krajinách V4

Aplicaciones En
Informatica
Avanzada SL –
Spain, FŠI-ŽU

Centrálny
informačný
systém ochrany
kritickej
infraštruktúry

Reitšpís

Medzinárodná
ved.monografia
v anglickom
jazyku pod
názvom Nové
trendy a prístupy
k aplikácií CSR
praktík vo
podnikateľskom
sektore krajín
V4.
Medzinárodná
vedecká
konferencia

Lusková

AOS GMRŠ LM

Lusková

Lusková

Tomas Bata
University in Zlín,
FŠI ŽU
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1 rok

3 roky

Visegrad
Fund

TEMPUS

European
Qualification
Framework
EQF in the
Visegrad
countries

Enhancing
Higher
Education
Teaching
Practices creating a
system of selfevaluation and
selfimprovement

Skúmanie
aktuálneho stavu
implementácie
ENQF
(European/National
Qualification
Framework) v
krajinách V4

Zlepšenie
kompetencii
učiteľov v Higher
Education
Institutions of
Uzbekistan.

Správa zo
skúmania
aktuálneho stavu
implementácie
ENQF v
krajinách V4
a odporúčania

Metodológie
a kurzy, systém
samohodnotenia,
databázy a
analýzy

Šimák

Lusková

Šimák

Lusková

Šimák

Insituto
Politécnico de
Santarém/Escola
Superior de
Educação

University of
Logistics and
Transport in
Wrocław,
University of
Prerov (Czech
Republic), Karoly
Robert College
(Hungary), School
of Economics and
Management in
Public
Administration in
Bratislava
(Slovakia).
Insituto Politécnico
de Santarém/Escola
Superior de
Educação, Tashkent
Institute of Textile
and Light
Industry,Bukhara
State Medical
Institute, Kokand
State Pedagogical
Institute, National
Institute Of Arts
And Design Named
After K. Bekhzad,
Universiteit Hasselt
UNIVERSITATEA
DIN PITESTI,
Universitat de
Barcelona, Centre
for the
Advancement of
R&D in
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SK-CZ-2013NEWPROJECT-2136

FaME/2013/MSPRISK

2 roky

14
mesiacov

Apvv SRČR

Business risks
of small and
medium-sized
enterprises in
the turbulent
economic
environment

Podnikateľské
riziká malých
a stredných
firiem
v turbulentnom
ekonomickom
prostredí

Vytvorenie
teoretického
modelu na
hodnotenie
finančnej
výkonnosti malých
a stredných
podnikov
Skúmanie
súčasných
významných zmien
v oblasti
podnikateľských
rizík v segmente
malých a stredných
podnikov (MSP)
v Žilinskom,
Trenčianskom
a Zlínskom kraji.

Analýzy
podnikateľských
rizík MSP,
pracovné
návštevy,
vedecké články,
príprava
projektu
Definovanie
aktuálnych
trendov
v podnikateľskej
činnosti MSP vo
vybraných
regiónoch
a návrh
možných
hospodárskopolitických
opatrení na
zlepšenie
podnikateľského
prostredia.

Educational
Technology,
BIALYSTOK
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY,
BIALYSTOK
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
Uzbekistan

Lusková

Lusková

Lusková

Lusková

doc. Ing.
Jaroslav Belás,
PhD., Fakulta
managementu
a ekonomiky

Tomas Bata
University in Zlín,
FŠI ŽU

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíne,
Fakulta
managementu
a ekonomiky, Ústav
podnikovej
ekonomiky,
Žilinská univerzita
v Žiline,
Trenčianska
univerzita A.
Dubčeka,
Paneurópska
vysoká škola
Bratislava

215

Tab. 13

Prehľad doktorandov študijného programu DKS
P.č.

Doktorand
Ing. Veronika Chladná (ukončené
k 31.8.2013)
Ing. Blanka Titková

3.
4.

Rok štúdia
3.
6.

Forma

Školiteľ

denná

Dvořák

externá

Dvořák

Prehľad využitia školiteľov z PVKR (stav k 31.12.2013)
Školiteľ
Dvořák

Doktorand
Ing. Titková

Tab. 14

Forma

Rok štúdia

Program

externá

7.

DKS

Prehľad publikačných aktivít PVKR

Tab. 15

Kategória

Bibliografický odkaz

ABD

Hudáková, M., Lusková, M.: Rizika podnikání na Slovensku v segmentu SME. In:
Řízení úvěrového rizika SME. Žilina. GEORG, 2013. ISBN 978-80-8154-017-2. S. 2146.

ADE

Sventekova, E.,
Dvorak, Z.: Theoretical frame for testing critical transport
infrastructure elements. In: Journal of engineering management and competitiveness
(JEMC). ISSN 2217-8147. 2013. Vol. 3, no. 2.

ADE
ADE
ADE
ADE

Dvořák, Z. et al.: Risk assessment of critical infrastructure elements in road transport
In: Mechanics Transport Communications. ISSN 1312-3823. Vol. 11, iss. 3 (2013), s.
19-25.
Buganová, K., Lusková, M.: Možné prístupy k znižovaniu podnikateľského rizika v
dopravných podnikoch. In: Perner´s Contacts. ISSN 1801-674X. 2013. Roč. 8, č. 3, s. 612.
Sventekova, E., et al.: The importance and tasks of transport provision of solving crisis
situations. In: Mechanics Transport Communications. ISSN 1312-3823. Vol. 11, iss. 3
(2013), II-52-57.
Lusková, M.: The contemporary trends in integration of management system. In:
MEST journal ISSN 2334-7058. 2013. Vol. 1, no. 2 s. 71-79.

ADE

Dvorak, Z., Hruza, P.: Theoretical prerequisites for complex automated information
system for remote management of crisis situation in rail transport. In: Ecology &
Safety. Journal of international scientific publications. ISSN 1313-2563. Vol. 7, part 3
(2013), s. 179-188.

ADE

Sventekova,E., Dvorak, Z.: Medical provision of crises situations solving. In: MEST
journal. ISSN 2334-7058. 2013. Vol. 1, no. 1, s. 82-93.

ADF

Lusková, M., Buganová, K.: Aktuálne trendy a prístupy k integrácii manažérskych
systémov.
In: Podniková ekonomika a manažment. ISSN 1336-5878. 2013. č. 2, s. 41-50.
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ADN

AFC

AFC

AFC

AFC

Dvořák, Z. et al.: Complex automated information system for remote management of
crisis situations in rail transport. In: Communications. Scientific letters of the University
of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 15, no. 3 (2013), s. 83-88.
Lusková, M., Buganová, K.: Creation and innovation of study programmes with
emphasis on the needs of labour market and knowledge society. In: INTE 2013
Proceedings book, Vol. 1/3 international conference on new horizons in education. June,
25-27, 2013, Rome/Italy. ISSN 2146-7358. s. 783-790.
Lusková, M., Hudáková,M.: Approaches to teachers' performance assessment for
enhancing quality of education at universities. In: INTE 2013 Proceedings book, Vol.
1/3 international conference on new horizons in education. June, 25-27, 2013,
Rome/Italy. ISSN 2146-7358. s. 241-253.
Dvořák, Z. Soušek, R.: Methods for processing type threats in railway transport. In:
Transport means 2013. Proceedings of the 17th international conference. October 24-25,
2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2013. s. 278-281.
Leitner, B., Dvořák, Z.: Special railway crane PKP 25/20i – dynamics loads and a
fatigue life prediction of its load-bearing structure. In: Transport means 2013.
Proceedings of the 17th international conference. October 24-25, 2013, Kaunas
University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2013. s. 262-265.

AFC

Dvořák,Z., Čekerevac, Z. Novák, L.: Risk reduction in railway tunnel. In: Transport
means 2013 proceedings of the 17th international conference. October 24-25, 2013,
Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X, 2013. s. 270-273.

AFC

Buganová, K., Lusková, M., Hudáková, M.: Early warning systems in crisis
management. In: ICMIBI 2013. International Conference on Management Innovation
and Business Innovation : April 21-22, Singapore. Singapore Management and Sports
Science Institute, 2013. ISBN 978-981-07-5034-3. s. 217-222.

AFC

Sventekova,E., Dvorak, Z.: Logistics system and logistics chains. In: Engineering
management and competitiveness (EMC 2013). III international symposium. Zrenjanin,
21-22nd June 2013. proceedings. Zrenjanin. University of Novi Sad, Technical faculty
“Mihajlo Pupin”, 2013. ISBN 978-86-7672-202-0. s. 17-22.

AFC

AFC

AFC

AFD

AFD

Lusková, M.: Critical infrastructure protection in the European security research.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 18. medzinárodná vedecká
konferencia. 5.-6. jún 2013, Žilina. Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0700-5.
s. 333-339.
Novak, L. et al.: New approaches to simulation of railway transport in track section. In:
TRANSBALTICA 2013. Proceedings of the 8th international scientific conference : May
9-10, 2013 Vilinius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU
Leidykla TECHNIKA, ISBN 978-609-457-470-2. s. 143-147.
Dvorak, Z., Leitner, B., Novak, L.: The theoretical background for research of road
transport elements vulnerability in Slovakia. In: TRANSBALTICA 2013 : proceedings
of the 8th international scientific conference : May 9-10, 2013Vilinius Gediminas
Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla TECHNIKA, 2013. ISBN
978-609-457-470-2. s. 26-31.
Dvořák, Z., Hruza, P., Soušek, R.: Metodika zpracování konkrétních ohrožení v
železniční dopravě. In: Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných
technológií,
zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie v
Liptovskom Mikuláši 22. októbra 2013. Liptovský Mikuláš: AOS gen. M. R. Štefánika,
2013. ISBN 978-80-8040-481-9. DVD-ROM, s. 31-37.
Leitner, B., Dvořák, Z, Sventeková, E.: Modelovanie dopravného prúdu pri
obmedzujúcich podmienkach na cestnej infraštruktúre. In: ITS 2013 virtual conference.
August 26.-30. 2013. ISSN 1339-4118. Žilina. Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80554-0763-0. CD-ROM, s. 104-111.
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AFD

Dvořák, Z, Raždík J.: Podpora znižovania rizík logistických procesov v cestnej doprave.
In: ITS 2013. virtual conference. August 26-30, 2013. ISSN 1339-4118. Žilina. Žilinská
univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0763-0. CD-ROM, s. 43-46.

AFD

Lusková, M.: Trendy a riziká pracovnej motivácie. In: Rozvoj ľudského potenciálu. 10.
medzinárodná vedecká konferencia. 19.-20. jún 2013, Žilinská univerzita v Žiline,
Slovenská republika. Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0711-1. s. 206-214.

AFD

Novák, L., Dvořák, Z., Leitner, B.: Nové prístupy k simulácii železničnej dopravy v
traťovom úseku. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 18.
medzinárodná vedecká konferencia. 5.-6. jún 2013, Žilina: Žilinská univerzita, 2013.
ISBN 978-80-554-0700-5. s. 435-443.

AFD

Lusková, M.: Critical infrastructure protection in the European security research.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 18. medzinárodná vedecká
konferencia. 5.-6. jún 2013, Žilina: Žilinská univerzita. ISBN 978-80-554-0700-5. s. 333339.

BDF

Jasenovec,J., Dvořák, Z.: Vplyv ukazovateľov rýchlosti na bezpečnosť cestnej
premávky. In: Logistický monitor, internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku.
ISSN 1336-5851. 2013. č. december (2013), online, [5] s.

Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2013
Miesto
Zakopané, Poľsko
Praha,ČR
Varna, Bulharsko
Praha, ČR
Ostrava, ČR
Brno, ČR
Rím, Taliansko
Praha, ČR
Vilnius, Litva
Ostrava, ČR
Ostrava, ČR,
Ostrava, ČR,
Praha, ČR
Pardubice, ČR

Účel cesty

Termín

Medzinárodná konferencia OKI 2013
Kurz Analýza a řízení rizik
Medzinárodná konferencia Transport
2013
Habilitačné konanie
Workshop EUPRO II
Štátne skúšky 3. stupeň
Medzinárodná konferencia INTE 2013
Habilitačná komisia
Medzinárodná konferencia Transbaltica
2013
Štátne skúšky 3. stupeň
Medzinárodná konferencia
Habilitačné konanie
Habilitačná komisia
Štátne skúšky

1.

Meno a priezvisko

Druh mobility

Účastníci

04.-06.12.2013
23.-25.10.2013

Lusková
Lusková

9.-12.10.2013

Dvořák

24.-25.9.2013
10.-11.9.2013
28.-29.8.2013
24.-29.6.2013
21.-22.5.2013

Dvořák
Dvořák
Dvořák
Lusková
Dvořák

8.-11.5.2013

Dvořák

25.4.2013
4.4.2013
27.2.2013
15.2.2013
21.-23.1.2013

Dvořák
Dvořák
Dvořák
Dvořák
Dvořák

Medzinárodná mobilita pracovníkov PVKR
P.č.

Tab. 16

Tab. 18

Miesto pobytu v rámci mobility

nebola realizovaná
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Tab. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
P.č.

Meno a priezvisko

Časopis

1.

Zdeněk Dvořák

2.

Zdeněk Dvořák

Journal of engineering management and
competitiveness, Srbsko
FBIM Transaction, Srbsko

V Žiline 28. 1. 2013
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
vedúci pracoviska
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Výročnú správu FŠI ŽU v Žiline za rok 2013 prerokoval akademický senát fakulty dňa
27. 2. 2014 a kolégium dekana dňa 12. 3. 2014.
V Žiline 12. 3. 2014

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan

220

