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1

Všeobecné informácie

Adresa fakulty:

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina

Akademickí funkcionári fakulty:
Dekan:

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
tel.: 041/513 66 00 - 01
fax: 041/513 66 20
e-mail: dekanfbi@fbi.uniza.sk, Ladislav.Simak@fbi.uniza.sk

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť:
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: 041/513 66 02
e-mail: Eva.Sventekova@fbi.uniza.sk
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť:
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
tel.: 041/513 66 04
e-mail: Tomas.Lovecek@fbi.uniza.sk
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy:
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
do 30. 9. 2014
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
od 1. 10. 2014
tel.: 041/513 66 10
e-mail: Jozef.Ristvej@fbi.uniza.sk, Vladimir.Mozer@fbi.uniza.sk
Tajomník fakulty:
Ing. Milan Goč
tel.: 041/513 66 03
e-mail: Milan.Goc@fbi.uniza.sk
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Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty v roku 2014
Fakulta dňom 1. 9. 2014 zmenila názov z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline na
Fakultu bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline. Nový názov vychádza zo súčasného
smerovania fakulty do oblasti komplexnej bezpečnosti, ktorú fakulta uskutočňuje v rámci
troch študijných odborov a štyroch študijných programov, ako aj z vedeckovýskumných
aktivít fakulty.
Fakulta v prvom polroku 2014 pripravovala dokumentáciu pre účely komplexnej akreditácie.
V novembri pripravila podmienky pre činnosť pracovnej skupiny Akreditačnej komisie SR
v súvislosti s overovaním údajov a skutočností uvedených v žiadostiach o akreditáciu.
V rámci vnútorného systému kvality vzdelávania zaviedla a vyhodnotila 17 ukazovateľov,
ktoré bude aj naďalej sledovať s cieľom získať spätnú väzbu k efektívnosti prijatých opatrení
v predchádzajúcom období a vytvoriť predpoklady na sledovanie strednodobých
a dlhodobých trendov.
Fakulta usporiadala „Deň otvorených dverí“ a svoje aktivity propagovala aj na veľtrhoch
vzdelávania.
V roku 2014 sa fakulta podieľala na riešení 3 projektov 7.RP, a to COBACORE, RAIN
a ERAdiate. Riešila tiež 1 projekt DG Home Affairs (program CIPS) a 3 projekty APVV.
V roku 2014 fakulta zorganizovala 19. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí“.
Medzinárodné aktivity fakulty boli podporované a rozvíjané aj v roku 2014. Fakulta úspešne
participovala na programe medzinárodných mobilít v rámci programu Erasmus / Erasmus+
a bolo podpísaných viacero medzinárodných zmlúv. Spolu vycestovalo 19 študentov a 13
pedagogických zamestnancov. Na druhej strane boli prijatí 6 študenti a 22 pedagogických
zamestnancov. Zároveň sa v roku 2014 zvýšila aj angažovanosť fakulty v medzinárodných
normalizačných organizáciách CEN a ISO.
Aktivity fakulty boli pozitívne hodnotené aj v externom prostredí. V rankingu fakúlt
vysokých škôl SR na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania
a výskumu, ktorý každoročne zverejňuje Akademická rankingová a ratingová agentúra
(ARRA), si fakulta vo svojej skupine odborov opäť vylepšila postavenie a umiestnila sa na
2. mieste.
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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.
prof. Ing. Štefan Cisko, PhD.
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
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.
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. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

od 7. 5. 2014

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
doc. 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.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
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Kolégium dekana fakulty
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

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy od 1. 10. 2014

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

vedúci katedry požiarneho inžinierstva

Ing. Jozef Ristvej, PhD.

prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy do 30. 9. 2014

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

predseda akademického senátu

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

vedúci katedry technických vied a informatiky

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

vedúci katedry bezpečnostného manažmentu

Bc. Ján Buhaj

zástupca študentskej komory AS fakulty

do12. 11. 2014

Bc. Martin Boroš

zástupca študentskej komory AS fakulty

od 12. 11. 2014

Ing. Ladislav Mariš

zástupca študentskej komory AS fakulty
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Akademický senát fakulty
do 12. 11. 2014:
Predseda:
Podpredseda:
Zamestnanecká komora:

Študentská komora:

Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Bc. Ján Buhaj
Adrián Moravčík
Martina Harmanová
Veronika Fujdiarová
(do 09/2013 –prerušené štúdium)
Tomáš Brezoňák
(od 09/2013 – doplnkové voľby)

od 12. 11. 2014:
Predseda:
Podpredseda:
Zamestnanecká komora:

Študentská komora:

Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
Ing. Lucia Figuli, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Bc. Martin Boroš
Bc. Dávid Fekete
Diana Komendátová
Ing. Milan Kutaj

Zástupcovia FBI ŽU v Akademickom senáte ŽU
Zamestnanecká komora:

Študentská komora:

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Ján Mišík
Bc. Dávid Fekete

Zástupca FBI ŽU v Rade VŠ:

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Zástupca FBI ŽU v Študentskej rade VŠ:

Bc. Ján Buhaj
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Vzdelávacia činnosť

Zameranie a štruktúra fakulty
FBI ŽU je fakultou manažérsko-technického zamerania. V systéme vysokoškolského
vzdelávania pôsobí už viac než šesťdesiat rokov a vyvíja vzdelávacie a vedeckovýskumné
aktivity na úseku zabezpečovania komplexnej bezpečnosti spoločnosti i jednotlivých
občanov. V rámci tohto profilu sa usiluje prepájať teóriu s praxou, zohľadňovať osobitosti
bezpečnostného prostredia i bezpečnostného systému Slovenska na jednej strane a požiadavky
súčasnej doby i strategických partnerov na strane druhej. Zameriava sa na vzdelávanie
krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek, odborníkov
zaoberajúcich sa riadením procesov ochrany osôb a majetku vo všetkých oblastiach
spoločenského života a manažérov zameraných na ochranu kritickej infraštruktúry štátu.
Fakulta si vybudovala stabilnú pozíciu v profesionálnej bezpečnostnej komunite
na Slovensku, ale aj v zahraničí s dôrazom na krajiny EÚ. Má rozvinuté široké kontakty
a spoluprácu so vzdelávacími i vedeckovýskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy
i podnikateľskými subjektmi, ktoré pôsobia v dotknutej oblasti. Študenti fakulty sa presadili
v domácej i medzinárodnej konkurencii v rámci súťaži študentskej vedeckej činnosti, získali
rad rôznych ocenení a v rámci mobilít študujú na vybraných univerzitách v krajinách
Európskej únie. Za posledných desať rokov fakulta vychovala viac než 1000 inžinierov
v dennej i externej forme štúdia, ktorí zastávajú rad pracovných pozícií v systéme krízového
riadenia v štátnej správe a samospráve, ale aj v podnikateľskom prostredí.
FBI ŽU zabezpečuje vysokoškolské bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium a rôzne
formy celoživotného vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, v ktorých tvorivo
rozvíja aj vedeckovýskumnú činnosť a jej výsledky prezentuje vo svojej publikačnej činnosti.
Vzdelávací proces zabezpečujú tieto pracoviská fakulty:





katedra krízového manažmentu,
katedra bezpečnostného manažmentu,
katedra požiarneho inžinierstva,
katedra technických vied a informatiky.

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.
Do pedagogického procesu je zapojené aj pracovisko výskumu krízového riadenia, ktoré
zabezpečuje vybrané predmety vo všetkých študijných programoch fakulty.
Formy štúdia a študijné programy
FBI ŽU v prvom polroku 2014 pripravovala dokumentáciu do komplexnej akreditácie.
V rámci tohto procesu žiadala o udelenie akreditácie v dennej aj externej forme štúdia:


v prvom stupni v študijných programoch:
o bezpečnostný manažment v študijnom odbore ochrana osôb a majetku,
o bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry v študijnom odbore občianska
bezpečnosť,
o krízový manažment v študijnom odbore občianska bezpečnosť,
o záchranné služby v študijnom odbore záchranné služby;
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v druhom stupni v študijných programoch:
o bezpečnostný manažment v študijnom odbore ochrana osôb a majetku,
o bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry v študijnom odbore občianska
bezpečnosť,
o krízový manažment v študijnom odbore občianska bezpečnosť,
o záchranné služby v študijnom odbore záchranné služby;



v treťom stupni v študijných programoch:
o bezpečnostný manažment v študijnom odbore ochrana osôb a majetku,
o krízový manažment v študijnom odbore občianska bezpečnosť,
o záchranné služby v študijnom odbore záchranné služby.

V súčasnosti Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline uskutočňuje
vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uvedené v tabuľkovom
prehľade. FBI ŽU na začiatku roka 2014 pripravovala podmienky na prijatie uchádzačov do
nového študijného programu bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry v bakalárskom
stupni štúdia v dennej forme. V akademickom roku 2014/2015 na štúdium tohto študijného
programu nastúpili prví študenti.
Na konci kalendárneho roka 2013 odišiel do dôchodku doc. Olšar, spolugarant študijného
programu záchranné služby v 1. a 3. stupni vysokoškolského štúdia. FBI ŽU operatívne riešila
zabezpečenie garancií doc. Müllerovou. Akreditačná komisia na jej 76. zasadnutí schválila
zmenu garantov (Uznesenie 76.7.1).
Prehľad akreditovaných študijných programov v prvom stupni štúdia
Študijný odbor

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

Št. dĺžka
štúdia
(roky)
Bakalársky stupeň štúdia

Študijný program

Forma
štúdia

Udeľ.
akad. titul

Garant

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

Denná

3

Bc.

doc. Ing. Jana
Müllerová, PhD.

Bezpečnostný
manažment

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. Jana
Müllerová, PhD.

Bezpečnostný
manažment
Doprava v krízových
situáciách
Bezpečnosť
a ochrana kritickej
infraštruktúry

Doprava v krízových
situáciách
Bezpečnosť
a ochrana kritickej
infraštruktúry
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Prehľad akreditovaných študijných programov v druhom stupni štúdia
Št. dĺžka
štúdia
(roky)
Inžiniersky stupeň štúdia

Študijný odbor

Študijný program

8.3.1 ochrana osôb
a majetku
8.2.1
dopravné
služby
8.3.7
občianska
bezpečnosť

Bezpečnostný
manažment
Doprava v krízových
situáciách
Bezpečnosť
a ochrana kritickej
infraštruktúry
Krízový manažment

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

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

Forma
štúdia

Udeľ.
akad. titul

Denná

2

Ing.

Denná

2

Ing.

Denná

2

Ing.

Denná

2

Ing.

Denná

2

Ing.

Externá

2

Ing.

Externá

2

Ing.

Externá

3

Ing.

Externá

2

Ing.

Externá

2

Ing.

Garant

prof. Ing. Ľubomír
Belan, CSc.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Zdeněk
Dvořák, PhD.
prof. Ing. Ladislav
Šimák, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
prof. Ing. Ľubomír
Belan, CSc.
prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
prof. Ing. Zdeněk
Dvořák, PhD.
prof. Ing. Ladislav
Šimák, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.

Prehľad akreditovaných študijných programov v treťom stupni štúdia
Študijný odbor

Študijný
program

8.3.1 ochrana osôb
a majetku

Bezpečnostný
manažment

8.2.1
služby

8.3.7
občianska
bezpečnosť

Doprava
v krízových
situáciách
Krízový
manažment

8.3.6
služby

dopravné

záchranné

8.3.1 ochrana osôb
a majetku
8.2.1
služby

dopravné

Denná

3

PhD.

Denná

3

PhD.

Denná

3

PhD.

Záchranné
služby

Denná

3

PhD.

Bezpečnostný
manažment

Externá

5

PhD.

Externá

5

PhD.

Externá

5

PhD.

Externá

5

PhD.

8.3.7
občianska
bezpečnosť

Doprava
v krízových
situáciách
Krízový
manažment

8.3.6
služby

Záchranné
služby

záchranné

Št. dĺžka Udeľ.
štúdia
akad.
(roky)
titul
Doktorandský stupeň štúdia
Forma
štúdia
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Garant

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. Jana Müllerová, 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. Jana Müllerová, PhD.
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FBI ŽU má právo udeľovať akademický titul bakalár a inžinier 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).

FBI 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.

Absolvent študijného programu bezpečnostný manažment má znalosti v oblasti teórie
a praxe ochrany osôb a majetku, je schopný analyzovať vonkajšie a vnútorné bezpečnostné
prostredie a v rámci manažérstva rizika identifikovať, analyzovať a hodnotiť riziká a riešiť ich
zmierňovanie. Na základe teoretických vedomostí v oblasti ochrany osôb a majetku rozvíja
intelektuálne spôsobilosti, praktické zručnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré mu umožnia
samostatne pripravovať a realizovať odborné bezpečnostné projekty a prevziať zodpovednosť
za ich komplexné riešenie.
Absolvent študijného programu krízový manažment dokáže identifikovať riziká a ohrozenia
v prírodných, spoločenských, hospodárskych, a technologických procesoch, analyzovať ich
a komplexne hodnotiť, ako aj navrhovať postupy a formy ich redukcie. Má hlboké vedomosti
z teórie krízového riadenia s dôrazom na navrhovanie a realizáciu preventívnych opatrení,
monitorovanie a analyzovanie vývoja rizikových a krízových činiteľov, prípravu adekvátnej
reakcie na vznikajúci krízový jav, riadenia komplexnej odozvy na vzniknutú krízovú situáciu
i uskutočňovanie obnovy systémov po eliminovaní krízových činiteľov.
Absolvent študijného programu bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry má
vedomosti z teórie ochrany kritickej infraštruktúry s dôrazom na energetiku, dopravu a
znalosti z oblasti informačných a komunikačných technológií. Je spôsobilý navrhovať a
uskutočňovať preventívne opatrenia, monitorovať a analyzovať vývoj rizikových a krízových
činiteľov, prípravu adekvátnej reakcie na vznikajúci krízový jav, riadenie kontinuity
fungovania prvku kritickej infraštruktúry a uskutočňovanie efektívnej obnovy systémov.
Absolvent študijného programu záchranné služby má znalosti a schopnosti riadiť tímy
záchranárov, prevziať zodpovednosť za ich činnosť, komplexne organizovať činnosť pri
vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach. Dokáže posudzovať stavby a technologické zariadenia so zložitým riešením
protipožiarnej bezpečnosti, má znalosti o taktických zásadách pri záchranných prácach a
likvidácii požiarov, je schopný vykonávať kontrolnú činnosť na úrovni ústredného orgánu
štátnej správy.
Absolvent študijného programu doprava v krízových situáciách dokáže identifikovať riziká
a ohrozenia v doprave, analyzovať ich a navrhovať postupy riešenia. Má znalosti o
možnostiach využitia informačných technológií pre skvalitnenie dopravných služieb. Má
vedomosti z teórie krízového riadenia a jeho aplikácie v podmienkach dopravy s dôrazom na
navrhovanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení i uskutočňovanie obnovy dopravných
systémov.
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Prijímanie na štúdium a počty študentov
Prijímacie konanie do prvého stupňa štúdia potvrdilo očakávané zníženie počtu prihlášok
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v súvislosti s nepriaznivou demografickou krivkou
z pohľadu počtu maturantov v školskom roku 2013/2014. Z analýzy MŠVVaŠ SR vyplýva, že
pre akademický rok 2014/2015 ponúkali vysoké školy v SR v prvých ročníkoch bakalárskeho
štúdia o 10 000 miest viac ako bolo v aktuálnom roku všetkých maturantov.
Z demografického pohľadu by mal tento trend pokračovať najbližších 7 rokov.

Maximálny predpokladaný počet uchádzačov o štúdium na VŠ (zdroj: Štatistický úrad SR
Na štúdium bakalárskych študijných programov v dennej forme štúdia sa celkovo prihlásilo
305 uchádzačov a na základe dosiahnutých výsledkov v prijímacom konaní sa zapísalo 196.
FBI ŽU otvorila plánovaný počet študijných skupín a v AR 2014/20105 zabezpečuje
bakalárske štúdium vo všetkých akreditovaných študijných programoch. Záujem o externé
bakalárske štúdium po zavedení školného pravidelne klesá. Na štúdium bakalárskych
študijných programov v externej forme štúdia sa celkovo prihlásilo 61 uchádzačov a zapísalo
sa 39. Plánované počty prijatých študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia neboli naplnené.
Prijímacie konanie do druhého stupňa štúdia sa uskutočnilo 3. 7. 2014 v súlade
s podmienkami stanovenými vyhláškou dekana k študijnému poriadku. Na štúdium
inžinierskych študijných programov sa v dennej forme prihlásilo 156 uchádzačov a po
prijímacom konaní sa zapísalo 142. V externej forme štúdia sa prihlásilo 36 uchádzačov a 30
sa zapísalo. Plánované počty prijatých v dennej forme štúdia sa naplnili.
V roku 2014 sa uchádzalo o prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia 21 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 FBI dňa 25.6.2014. Z celkového počtu 12 prihlásených uchádzačov
v dennej forme štúdia sa na základe výsledkov prijímacieho konania zapísalo 8 študentov.
V externej forme štúdia sa prihlásili 2 uchádzači a na základe výsledkov prijímacieho konania
boli prijatí. Plánované počty prijatých uchádzačov do 3. stupňa v dennej forme štúdia sa
naplnili.
Konkrétne počty uchádzačov na štúdium študijných programov FBI ŽU sú uvedené
v tabuľke.
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Výber zo štatistiky prijímacieho konania v roku 2014
Forma štúdia

Študijný
program

Počet
uchádzačov

Počet prijatých

Počet zapísaných

1. stupeň štúdia
Denné štúdium

BM
BOKI
KM
ZS

305

BM
KM
ZS

61

Celkom
Externé štúdium
Celkom

104
35
65
70
274
27
0
20
47

77
22
42
55
196
23
0
16
39

61
34
51
146
9
7
14
30

59
33
50
142
9
7
14
30

3
3
2
8
1
1
2
507

3
3
2
8
1
1
2
417

2. stupeň štúdia
Denné štúdium

BM
KM
ZS

156

BM
KM
ZS

36

Celkom
Externé štúdium
Celkom
3. stupeň štúdia
Denné štúdium

BM
KM
ZS

12

BM
KM
ZS

2

Celkom
Externé štúdium
Celkom
CELKOM

K 31. 12. 2014 bolo v jednotlivých študijných programoch zapísaných celkom 969 študentov.
Detailnejší prehľad počtu študentov v jednotlivých ročníkoch študijných programov je
uvedený v tabuľke. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet študentov o 76, čo
predstavuje približne 7,26 %. Od akademického roku 2011/2012 počet študentov pravidelne
klesá, čo dokumentuje aj graf vývoja počtu študentov FBI ŽU.
Graf vývoja počtu študentov

Vývoj počtu študentov
denné štúdium
2014/2015

778

2013/2014

821

2012/2013

852

2011/2012

externé štúdium
191
224
271

903

298
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Prehľad počtu študentov FBI ŽU k 31. 12. 2014
Ročník štúdia
1
2
Denné štúdium bakalárske
Bezpečnostný manažment
76
55
Bezpečnosť a ochrana KI
20
16
Krízový manažment
40
28
Záchranné služby
54
41
Celkom
190
140
Denné štúdium inžinierske
Bezpečnostný manažment
58
74
Krízový manažment
30
47
Záchranné služby
47
21
Celkom
135
142
Celkom študentov FBI ŽU v dennom štúdiu
Externé štúdium bakalárske
Bezpečnostný manažment
20
12
Krízový manažment
1
1
Záchranné služby
15
9
Celkom
36
22
Externé štúdium inžinierske
Bezpečnostný manažment
9
16
Krízový manažment
7
25
Záchranné služby
14
14
Celkom
30
55
Celkom študentov FBI ŽU v externom štúdiu
Denné doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment
3
3
Doprava v krízových situáciách
Krízový manažment
3
3
Záchranné služby
2
1
Celkom
8
7
Externé doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment
1
Doprava v krízových situáciách
Krízový manažment
1
3
2
Záchranné služby
1
1
3
Celkom
2
4
6
Celkom študentov v doktorandskom štúdiu
Celkom študentov FBI ŽU vo všetkých formách štúdia
Druh štúdia

Celkom

3
63
0
35
50
148

194
36
103
145
478
132
77
68
277
755

9
12
11
32

41
14
35
90
25
32
28
85
175

2
3
1
2
8
-

8
3
7
5
23
2
1
1
4

3
1
7
5
16
39
969

Absolventi
Štátne skúšky v roku 2014 prebiehali podľa harmonogramu stanoveného pokynom dekana
č. 4/2014. Administratívne spracovanie štátnych skúšok sa realizovalo elektronicky
prostredníctvom informačných systémov univerzity a fakulty. Kontrolná činnosť bola
zameraná na monitorovanie priebežného napĺňania informačného systému zadaniami
záverečných prác, vkladania záverečných prác študentov do centrálneho registra záverečných
prác, vkladanie posudkov na práce s cieľom zabezpečenia plynulého spracovania štátnych
skúšok podľa akademického kalendára FBI.
Na štátnu skúšku v bakalárskom stupni štúdia sa celkovo prihlásilo 170 študentov
a v inžinierskom stupni štúdia 163 diplomantov. 26 študentov absolvovalo s vyznamenaním
a 17 študentov bolo neúspešných. Tabuľka uvádza detailnejšiu štatistiku štátnych skúšok.
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Štatistika štátnych skúšok v roku 2014
a.) bakalársky stupeň štúdia
Št. program

Prihlásení

KM
ZS
BM
DKS
Ʃ

42
52
55
2
151

KM
ZS
BM
DKS
Ʃ
Celkom

2
8
7
2
19
170

Prospeli
Prospeli
s vyznamenaním
Denné bakalárske štúdium
7
32
3
44
5
46
0
2
15
124
Externé bakalárske štúdium
0
2
0
8
0
4
0
2
0
16
15
140

Neprospeli

Neobhájené
ZP

3
5
4
0
12

0
3
0
0
3

0
0
3
0
3
15

0
0
3
0
3
6

Neprospeli

Neobhájené
ZP

0
0
2
2

0
0
2
2

0
0
0
0
2

0
0
0
0
2

Neprospeli

Neobhájené
ZP

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

b.) inžiniersky stupeň štúdia
Št. program

Prihlásení

KM
ZS
BM
Ʃ

44
25
57
126

KM
ZS
BM
Ʃ
Celkom

11
12
14
37
163

Prospeli
Prospeli
s vyznamenaním
Denné inžinierske štúdium
4
40
4
21
3
52
11
113
Externé inžinierske štúdium
0
11
0
12
0
14
0
37
11
150

c.) doktorandský stupeň štúdia
Št. program

Prihlásení

KM
DKS
ZS
BM
Ʃ

2
1
1
1
5

KM
DKS
ZS
BM
Ʃ
Celkom

2
4
0
3
9
14

Prospeli
Prospeli
s vyznamenaním
Denné doktorandské štúdium
0
2
0
1
0
1
0
1
0
5
Externé doktorandské štúdium
0
2
0
4
0
0
0
3
0
9
0
14
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Fakulta v pokračovala v pozitívnom trende zapájania odborníkov z praxe do procesu
vzdelávania. Viac ako 90% diplomových prác malo oponentov z prostredia mimo fakulty.
Potenciál externých organizácií a jednotlivcov fakulta využívala aj v akademickom roku
2013/2014 pri konzultačnej činnosti počas spracovávania záverečných prác a domáci
a zahraniční odborníci z praxe sa podieľali na štátnych záverečných skúškach aj ako členovia
skúšobných komisií. Predsedovia komisií pre štátne skúšky vo svojich správach pozitívne
hodnotili kvalitatívnu úroveň záverečných prác, využívanie výskumných metód, overovanie
správnosti a opodstatnenosti navrhovaných riešení, či využívanie poznatkov zahraničných
autorov.
Počty absolventov v roku 2014
Študijný program

Denné štúdium

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

55
2
41
52
56
0
44
25
1
1
2
1
280

Externé
štúdium
6
2
2
8
14
0
11
12
3
4
2
0
64

Celkom
61
4
43
60
70
0
55
37
4
5
4
1
344

Fakulta bezpečnostného inžinierstva pokračovala v informovaní absolventov i súčasných
študentov o jej aktivitách prostredníctvom vytvorenej skupiny FŠI Alumni Klub
absolventov na sociálnej sieti. Sekundárnym významom skupiny bolo hodnotenie získaného
vzdelania absolventmi fakulty a ich adaptácie v praxi prostredníctvom dotazníkov.
Hodnotenie kvality výučby
Základným predpokladom kvalitného vysokoškolského vzdelávania je dostatočná základňa
kvalifikovaných pedagógov, ktorí pri výučbe využívajú vedecko-výskumné pracoviská,
špecializované učebne a laboratóriá. FBI 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 nasledujúcej tabuľke.
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Prehľad kategórií zamestnancov k 31. 12. 2014
Kategória
profesori
docenti

Učitelia

odborní asistenti

V – A hodnosť
CSc., PhD.
Spolu
CSc., PhD.
prof.
Spolu
CSc., PhD.
Spolu

SPOLU:
Výskumní pracovníci

Administratívni zamestnanci

doc., CSc., PhD.
VS
Spolu
VS
SS
Spolu

Fakulta celkom

HPÚ
5
5
14
0
14
26

SPÚ
0
0
0
0
0
0

26
45
2
1/1 proj.
3/1 proj.
5
7
12
60/1 proj.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

V uplynulom akademickom roku sa uskutočnilo jedno úspešné habilitačné konanie a jedno
inauguračné konanie.
Pedagogickí zamestnanci mohli pri zisťovaní názorov študentov na kvalitu vzdelávania
využívať databázu dotazníkov. Výstupy z dotazníkových prieskumov boli predmetom
programu pracovných porád katedier, ktoré jednotlivé predmety zabezpečujú.
FBI ŽU v 2014 pravidelne monitorovala úspešnosť štúdia podľa jednotlivých ročníkov,
odborov, podľa predmetov i podľa vyučujúcich. Úspešnosť štúdia v prvom ročníku
bakalárskeho štúdia v dennej forme je 68 % a v externej forme štúdia 56%. V porovnaní
s predchádzajúcim akademickým rokom klesla úspešnosť štúdia v prvom ročníku v dennom
štúdiu o 10 % a v externom o 6 %.
V roku 2014 sa rozšíril aj lekčný fond o 2 tituly z kategórie vedecká monografia, o 2 tituly
v kategórii vysokoškolská učebnica a 6 titulov skrípt.
Prehľad publikácií vydaných v roku 2014 (podľa roku publikovania)
Č.
AAB
AAB

Názov publikácie
Saliant
Štatisticko-ekonomické aspekty požiarnej bezpečnosti

ACB
ACB

Evakuácia osôb, zvierat a vecí.
Manažérstvo kvality a rizika : integrácia, princípy,
metódy.
Plánovanie a prognostika v aplikáciách
Heat transfer
Fundamentals of mechanics of Liquids and Gases
Mechanika telies pre bezpečnostné inžinierstvo:
statika.
Personálne aspekty výberu ľudských zdrojov
do služieb súkromnej bezpečnosti.
Požiarna bezpečnosť cestných tunelov - prvkov
kritickej infraštruktúry

BCI
BCI
BCI
BCI
BAB
BAB
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Autor
Osvald, A. et al.
Klučka, J.,
Mózer, V.
Seidl, M. et al..
Lusková, M. et al.

Kategória
ISBN 978-80-554-0838-5
ISBN 978-80-554-0964-1

Klučka, J.
Müllerová, J.
Müllerová, J.
Leitner, B.

ISBN 978-80-554-0833-0
ISBN 978-3-669-90346-0
ISBN 978-3-669-90359-0
ISBN 978-80-554-0900-9

Vidriková, D.,
Boc, K.
Osvald, A. et al.

ISBN 978-80-554-0822-4

ISBN 978-80-554-0939-9
ISBN 978-80-554-0781-4

ISBN 978-80-554-0950-4
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V súčasnosti fakulta zabezpečuje popri prezenčnej forme vzdelávania aj kurzy v systéme
podpory prezenčnej formy štúdia – Moodle (e-vzdelávanie). V roku 2014 mala fakulta
pokrytých e-vzdelávaním 76 % všetkých ponúkaných predmetov.
V kalendárnom roku 2014 študovalo na fakulte 6 zahraničných študentov. Tí si mohli
vyberať z databázy predmetov zabezpečovaných v anglickom, nemeckom, ruskom a poľskom
jazyku. V tabuľkovom prehľade je spracovaná databáza 24 predmetov zabezpečovaných
v cudzom jazyku. Študenti fakulty mali tiež možnosť zúčastniť sa prednášok 22 pedagógov
a výskumných pracovníkov zo zahraničných vysokoškolských inštitúcií, ktoré sa uskutočnili
v rámci mobilitných programov.
Prehľad predmetov zabezpečovaných v cudzom jazyku
Číslo
predmetu
91350
91110
91051
92071
91050
92133
91251
92155
92231
91261
92451
92027
91012
92030
96053
92351
91370
91372
96053
92056
91110
92351
91370
91372

Názov

ECTS

Vyučujúci

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
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

5
5
6
6
5
5
6
5
5
4

Tomáš Loveček
Stanislav Štofko.
Katarína Hollá
Jozef Ristvej
Jozef Klučka
Jozef Klučka
Vladimír Mózer
Mária Polorecká
Mária Polorecká
Miroslava Vandlíčková
Miroslava Vandlíčková

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

Eva Sventeková
Zdeněk Dvořák
Bohuš Leitner
Ladislav Novák,.
Ladislav Hofreiter
Ladislav Hofreiter
Ladislav Hofreiter
Katarína Buganová
Stanislav Štofko
Stanislav Štofko
Ladislav Hofreiter
Ladislav Hofreiter
Ladislav Hofreiter

English (KTVI)
English (KTVI)
English (KTVI)
Ruský (KKM)
Ruský (KBM)
Ruský (KBM)
Ruský (KBM)
Deutch (KKM)
Poľský (KBM)
Poľský (KBM)
Poľský (KBM)
Poľský (KBM)
Poľský (KBM)

4
5
4
3
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5

Jazyk, katedra

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.
Novelizáciou zákona o vysokých školách sa stal funkčný vnútorný systém kvality
vzdelávania (VSK) povinnou súčasťou každej vysokej školy a zároveň podmienkou na
získanie akreditácie. Žilinská univerzita v Žiline vytvorila vnútorný systém zabezpečovania
kvality vzdelávania, ktorý je podporený meracím systémom kvality. Merací systém kvality
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z úrovne univerzity aj jednotlivých jej fakúlt sleduje ukazovatele výkonnosti (10)
a ukazovatele vnímania (7). Ukazovatele vnímania, ktoré tento systém vyhodnocuje, sa
získavajú prieskumom v akademickej obci, u absolventov, zamestnávateľov a verejnosti.
Prieskum v akademickej obci sa organizuje každoročne a jeho cieľom je:






poznať situáciu v ukazovateľoch vnímania, ktoré boli stanovené v rámci VSK univerzity,
napomôcť pri nastavovaní cieľov kvality na nasledujúce obdobie,
poskytnúť vedeniu univerzity a jednotlivých fakúlt informácie a inšpiráciu pre
zlepšovanie prístupov zabezpečovania kvality,
získať spätnú väzbu k efektívnosti prijatých opatrení v predchádzajúcom období
a vytvoriť predpoklady na sledovanie strednodobých a dlhodobých trendov,
uľahčiť identifikáciu dobrej praxe v prípade dosiahnutia výrazne lepšieho výsledku
niektorou z fakúlt.

V roku 2014 sa uskutočnilo zisťovanie úrovne kvality v procesoch súvisiacich so
vzdelávaním. Prieskum bol realizovaný elektronickou formou (použitý open source SW
Limesurvey), štruktúrovaný dotazník bol distribuovaný z univerzitného servera z ÚIKT, teda
bez prístupu tretích strán. Respondenti boli oslovení centrálne s podporou fakultných členov
Rady kvality FBI, aby bola zabezpečená čo najširšia účasť členov akademickej obce.
Prieskum bol anonymizovaný, odpovede respondentov boli identifikované len
prostredníctvom ich príslušnosti k časti akademickej obce (študent, zamestnanec – učiteľ,
výskumný, administratívny zamestnanec; výkonná alebo riadiaca pozícia), príslušnosti
k fakulte alebo univerzitnej súčasti. Hlavnou úlohou tohto úvodného prieskumu bolo spoznať
východiskovú úroveň vnímania niektorých atribútov, na ktoré sa VSK ŽUŽ s rešpektovaním
legislatívnych požiadaviek zameriava. Výsledky prieskumu fakulta zverejnila na svojom
webovom sídle v časti „Manažment kvality“.
Ukazovatele výkonnosti spolu s ukazovateľmi vnímania fakulta sumarizovala v správe
z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na FBI,
v ktorej uvádza namerané hodnoty jednotlivých ukazovateľov a k nim aj očakávané hodnoty
do ďalšieho obdobia.
FBI 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.

19

Výročná správa o činnosti FBI ŽU v Žiline za rok 2014

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 2014 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
národnými agentúrami MŠVVŠ SR (VEGA, KEGA, AMŠVVŠ ŠF, APVV)
a medzinárodnými grantovými organizáciami (7.RP, H2020, CIPS). 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 2014 boli úspešnejšie hlavne
projekty 7.RP a APVV.
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 FBI 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 FBI 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 2014 je možné považovať:


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 7. RP: RAIN - Risk Analysis of Infrastructure Networks in response
to extreme weather. Projekt sa sústreďuje na vypracovanie rámca operačnej analýzy,
ktorý identifikuje prvky kritickej infraštruktúry ovplyvnené extrémnym počasím
a minimalizuje dopad týchto udalostí na európsku infraštruktúrnu sieť. Projekt sa
zameriava na pozemnú infraštruktúru pri súčasnom zvažovaní kaskádových efektov.
Súčasne sa výskum sústreďuje aj na dopady na starnúce a zraniteľné infraštruktúrne
systémy. Dopady týchto porúch na kľúčové komponenty, ako aj na širšiu celoeurópsku
sieť budú hodnotené pomocou ekonomických a sociálnych markerov, ktoré budú
identifikovať a hodnotiť sériu „najhorších“ scenárov. Budú vyvinuté technické
a logistické riešenia, ktoré budú minimalizovať vplyvy týchto extrémnych udalostí, budú
obsahovať nové systémy včasného varovania pre podporu rozhodovania a technické
riešenia na zabezpečenie rýchleho obnovenia siete. Výstupy z projektu prispejú
k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti sietí kritických infraštruktúr v prípadoch
extrémneho počasia a budú adresovať Európsku politiku v oblasti bezpečnosti,
intermodality a plánovania reakcie na mimoriadne udalosti.
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Za najvýznamnejšie domáce projekty je možné považovať projekty v rámci APVV:


Univerzitný vedecký park (Aktivity 3.1.1-3 a 3.1.3-3). Predpokladaný zámer výskumu
systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy je výskum metód
a nástrojov na hodnotenie technickej účinnosti a spoľahlivosti systémov ochrany objektov
kritickej infraštruktúry v sektore dopravy. Taktiež vytvorenie polygónu a výskum
bezpečnostných systémov pre simulovanie reálnych prevádzkových podmienok
technických prvkov ochrany riadiacich a bezpečnostných prvkov inteligentných
ochranných systémov dopravných objektov. Ďalším hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu
prípravy a efektívnosti rozhodovacích procesov v krízovom manažmente, zvýšiť
psychickú odolnosť krízových manažérov pracujúcich pod neustálym stresom, modelovať
a simulovať krízové javy v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom
prostredí, zber, spracovanie a vyhodnotenie (analýza, syntéza) získaných dát a zvýšenie
efektívnosti rozhodovania a spoľahlivosti ľudského faktora z dôrazom na riešenie
krízových javov v doprave.



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
kritickej infraštruktúry SR s dôrazom na dopravnú infraštruktúru.



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 8.500,- €. Kapitálové výdavky neboli poskytnuté. Získané prostriedky boli
určené na financovanie projektov inštitucionálneho výskumu (8.010,- €), 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 2014 grantové finančné
prostriedky v objeme 250.475,- € (viď tabuľka).
Fakulta hodnotí výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti pravidelne:
 na rokovaní vedeckej rady fakulty,
 pri vyhodnocovaní dlhodobého zámeru fakulty na roky 2014 – 2020,
 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.
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Grantové finančné prostriedky získané na projektoch v rokoch 2007 až 2014 (€)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zahraničné
projekty*
20.348
31.003
85.142
67.326
118.044
19.960
112.027
66.216

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
13.192

20.912
17.261
-

57.957
13.437
36.380
6.074
114.279
120.056
144.003
158.946

-

4.800
-

12.598
84.405
127.397
112.204
282.929
164.673
273.925
238.354

* 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 2014, grantová podpora
a výsledky riešenia
Číslo projektu

Grantová
agentúra

313308

7.RP

COBACORE
The
Community
Based
Comprehensive Recovery.

Druhý rok riešenia projektu bol zameraný
na analýzu prostredia, cieľových skupín a na
návrh informačného systému. Preskúmanie
vybraných prípadových štúdií na použitie
(Use Cases): Úloha 1.3, ktorá pozostáva zo
skúmania vybraných typických scenárov,
kde by mohol projekt a koncept
COBACORE zohrávať podpornú úlohu pre
hodnotenie potrieb daných procesov.

608166

7.RP

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

Spracovanie D3.1 The list of critical land
transport infrastructure elements and the
most probable threats to critical land
transport.

242377

7.RP

Spracovanie
SALIANT.

FP7-ERAChairsPilotCall-2013
621386

7.RP

HOME/2013/CIP
S/AG/400000507
3

EC, DG
forHomeA
ffairs.

SALIANT
Selective
Antibodies Limited Immuno
Assay Novel Technology
Enhancing
Research and
innovAtion dimension of the
University of Zilina in
intelligent transport systems.
Critical
Infrastructure
Protection Against Chemical
Attack.

APVV do7rp0025-12

APVV

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

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

0043-10

APVV

Komplexný
model
posudzovania
rizík
priemyselných procesov.

Softvérový
prostriedok
iMotýlik,
2 memorandá o spolupráci s MONDI SCP
a. s Ružomberok a EVONIC Fermas a. s

Názov projektu
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Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období

vedeckej

monografie

–

Výberové konanie ERA chair holdera
a spracovanie
interných
podporných
predpisov.
Spracovanie dokumentu „Knowledge of
current assessment methods with respect to
the chemicals attacks“.
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Aplikácia
komplexného
modelu
a softvérového prostriedku v 2 podnikoch,
články v časopisoch a na medzinárodných
konferenciách.
0471-10

APVV

Ochrana kritickej
infraštruktúry (KI) v sektore
doprava.

Výstupy boli zamerané na posudzovanie
bezpečnostného prostredia vo vzťahu ku
kritickej infraštruktúre, na možnosti
posudzovania a riadenia rizík jednotlivých
prvkov KI, na testovanie výkonnosti
vybraných prvkov KI a na hodnotenie
ekonomických
aspektov
KI
30
publikačných výstupov, vrátane jednej
vedeckej monografie.

0727-12

APVV

Model
hodnotenia
ekonomickej
efektívnosti
protipožiarnych opatrení.

Analýza a kvantifikácie škôd po požiaroch
a dopadov na život, zdravie a životné
prostredie. Aplikácia Event Tree Analysis
pre stanovenie rozsahu a následkov
požiarov. Vedecká monografia.

1/0787/14

VEGA

Rozpracované úlohy podľa projektu, prvé
výstupy publikované v zborníkoch doma
a v zahraničí.

1/0175/14

VEGA

005DTI-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.
Sektorová
integrácia
priestorových
dopadov
bezpečnostného manažmentu
environmentálnych rizík.

FaME/2013/MSP
Risk

Sponzori

OPVaV 2008/2.1/02 SORO
26220120050

ASFEU

ITMS
26110230090

ASFEU

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

ITMS
26110230079

ASFEU

Inovácia a internacionalizácia
vzdelávania
nástroje
zvýšenia kvality Žilinskej
univerzity
v
európskom
vzdelávacom priestore.

Podnikateľské riziká malých
a stredných
firiem
v turbulentnom ekonomickom
prostredí.
Centrum Excelentnosti pre
systémy a služby inteligentnej
dopravy II.
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Rozpracované úlohy podľa projektu,
analýza a deskripcia východiskového stavu,
vypracovanie charakteristiky lokálneho,
resp.
regionálneho
bezpečnostného
prostredia. Prvé výstupy publikované
v zborníkoch doma a v zahraničí.
Riešila sa problematika bezpečnostných
rizík a ich priestorových dopadov v kontexte
vznikajúcich turbulentných zmien, rizík
a možných ohrození celospoločenského
rozvoja v podmienkach aktuálneho stavu
v SR.
Spracovaná
monografia
–
výsledky
výskumu: Podnikateľské prostredie malých
a stredných firiem v Českej republike
a Slovenskej republike.
Dobudovanie excelentného pracoviska
systémov a služieb inteligentnej dopravy
ako predpoklad rozvoja infraštruktúry
spoločností
využitím
znalostných
technológií.
Výstupy boli zamerané na prípravu
inovovaných študijných materiálov na Evzdelávanie a E-kníh.

Príprava nových študijných materiálov
a vysokoškolských učebníc a ich pilotná
implementácia.
Tvorba
a inovácia
2 študijných programov.
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IGP201408

IGP

IGP201401

IGP

IGP201403

IGP

IGP201405

IGP

IGP201407

IGP

IGP201410

IGP

IGP201404

IGP

IGP201402

IGP

IGP201406

IGP

IGP201409

IGP

-

PČ

Posudzovanie podnikat. rizík
a jeho využiteľnosť pri riadení
rizík v malých a stredných
podnikoch.
Program na vyhodnotenie
účinkov
tlakovej
vlny
vznikajúcej
pri
explózii
vybraných výbušnín na osoby
a objekty.
Identifikácia osôb
biometrickými osobnými
údajmi a ich právna ochrana.

Softvérová podpora pre
zaistenie požadovanej úrovne
bezpečnosti územných celkov.
Aplikácia
nového
trendu
prevencie kriminality v meste
Žilina
mapovanie
kriminality.

Špecifikovať rizikové prostredie malých
a stredných podnikov v súčasnej etape
hospodárskej krízy v SR.
Vytvorenie programu, ktorý pri zadaní
relevantných
charakteristík
vybraných
výbušnín priradí z vytvorenej databázy
ostatné potrebné charakteristiky, vstupujúce
do výpočtu. Následne program stanoví tlak
pôsobiaci na objekty/osoby a vyhodnotí
účinok tlakovej vlny.
Analýza
možnosti
využívania
biometrických osobných údajov pre
identifikáciu osôb a ich komparácia s inými
spôsobmi na identifikáciu osôb z pohľadu
ich aplikácie a možnosti zneužitia
a následné zhodnotenie stavu ich právnej
ochrany v Slovenskej republike.
Cieľom projektu je vytvorenie softvérovej
podpory na posudzovanie rizík ohrozujúcich
bezpečnosť územných celkov Slovenskej
republiky.
Cieľom projektu je vytvoriť systém
mapovania kriminality.

Experimentálne
skúmanie
funkčnosti,
prielomovej
odolnosti
a spoľahlivosti
vybraných
komponentov
poplachových systémov.

Na základe analýzy výsledkov zo skúmania
prielomovej odolnosti a spoľahlivosti
vybraných komponentov poplachových
systémov zistiť vplyv okolitého prostredia
a jeho zmeny na ich funkčnosť.

Návrh modelu posudzovania
rizík na železničných
priecestiach.

Analýza súčasného stavu z pohľadu
štatistiky, procesu posudzovania rizík
v zahraničí, analýza súčasného stavu
posudzovania rizík v rámci železničných
priecestí, príspevok na medzinárodnej
konferencií.
Spracovanie analýzy súčasného stavu
v oblasti
využívania
a
účinnosti
protipožiarnych povrchových úprav dreva,
zostavenie
metodiky pre
testovanie
retardérov horenia dreva. Na základe
zostavenej metodiky boli vykonané
experimenty. Výsledky z experimentov boli
vyhodnotené a publikované v dvoch
príspevkoch.
Vykonanie praktického experimentálneho
testovania podľa zvolených skúšobných
metód v požiarno-chemickom laboratóriu
Katedry požiarneho inžinierstva FBI ŽU.
Vyhodnotenie nameraných a získaných
údajov.
Spracovanie a prezentácia troch príspevkov
na domácej a zahraničnej konferencii.

Hodnotenie
účinnosti
retardačných úprav dreva.

Experimentálne skúmanie a
testovanie retardéra horenia
ohňostop.

Možnosti využitia analýzy
rizík v procese hodnotenia
požiarnych
zásahov
v mestských sídliskách.
Kritická
infraštruktúra
v sektore Energetika.
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Spracovanie štúdie Kritická infraštruktúra
v sektore Energetika
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V roku 2014 podali pracoviská fakulty 24 návrhov projektov v štruktúre podľa nižšie
uvedenej tabuľky.
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh podaných v roku 2014
Číslo projektu,
resp. číslo výzvy

Grantová
agentúra

653864

EC, H2020

653442

EC, H2020

210143234

EC, H2020

653625

EC, H2020

-

ERASMUS+

RUSPLUS_S&T069

RUSPLUS_S&T

-

Visegrad Fund

-

Visegrad Fund

Logistic support of processes
solving crisis situations.

-

Visegrad Fund

-

Visegrad Fund

The Comparison of Systems
Preventing
Unauthorised
Copying and Copyrights
security at Universities in V4
Countries.
The research on compatibility
of teaching
programmes/academic
curricula with the needs of the
labor market, on the basis of
the survey of graduates.

Názov projektu

Cieľ projektu

DIRECTDIsaster
REsilience
for
CriTical Infastructure in
response to natural hazards.
RHEAResilience enHancement in
Emergency Action.
Experimentálna
aplikácia
matematického modelovania
pre bezpečnosť v doprave ExAM2Safe.
HiCoReT- High Community
Resilience in Transport.

Vyvinúť
nástroje
na
podporu
rozhodovania a guideline pre riadenie
EKI v odozve na prírodné katastrófy.

Enhancing Higher Education
Teaching Practices - creating
a system of self-evaluation
and self-improvement.
Comparative
research
regarding the contribution on
social enterprises at
Sustainable
local
development.
Visegrad Summer School on
Transportation and Logistics.
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Projektovanie štruktúr CO a procesov
pre prevenciu
pripravenosť pred
prírodnými katastrofami.
Experimentálna
aplikácia
matematického modelovania pre
bezpečnosť v doprave.
Hlavným cieľom HiCoReT (High
Community Resilience in Transport)
je zvýšenie odolnosti Európy voči
krízam a katastrofám, ktoré sú
najvyššou politickou témou v EÚ a jej
členských štátov a pridružených
krajín..
Zlepšenie
kompetencii
učiteľov
v Higher Education Institutions of
Uzbekistan.
Komparatívna analýza v krajinách
strednej a východnej Európy –
determinovať prínosy spoločenského
podnikania pre rozvoj spoločnosti.
Organizácia Višegradskej Letnej
školy – Logistika a Doprava vo
Wroclawi.
Analýza a porovnanie národných
logistických systémov,
aktivít
a podporných prvkov počas riešenia
krízových situácií.
Diagnostikovať systémy prevencie
neautorizovaného
kopírovania
dokumentov študentmi a pracovníkmi
univerzít v rámci V4.
Vytvoriť metodiku pre hodnotenie
súladu
študijných
programu
s aktuálnymi
požiadavkami
pracovného trhu.
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APVV-14-0250

APVV

Indikátory odolnosti kritickej
infraštruktúry (KI) v sektore
energetika.

APVV-14-0023

APVV

Požiarna bezpečnosť
viacpodlažných drevostavieb.

APVV-14-0312

APVV

APVV-14-0870

APVV

Ochrana pred terorizmom
a kriminalitou - Eliminácia
účinkov teroristických útokov
s použitím výbušnín ako
efektívny nástroj na ochranu
osôb a majetku.
Experimentálna
aplikácia
matematického modelovania
v
rámci
manažmentu
bezpečnosti
regionálnej
cestnej infraštruktúry.

APVV-14-0692

APVV

APVV-14-0074

APVV

1/0240/15

VEGA

Procesný model riadenia
bezpečnosti
a ochrany
kritickej infraštruktúry (KI)
v sektore doprava.

1/0064/15

VEGA

Optimalizácia
kompetencií
v korelačných súvislostiach so
špecifikami typových pozícií
v súkromnej bezpečnosti.

Aplikácia bezpečnosti pri
priestorovom
plánovaní
územných celkov.
Komplexný
model
manažmentu rizík kritickej
infraštruktúry.
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Rozvoj a prehlbovanie základne
teoretických poznatkov potrebných na
prijatie
vedecky
zdôvodnených
a odborne
správnych
rozhodnutí
v procese definovania a využiteľnosti
indikátorov odolnosti vybraných
subsektorov
energetickej
infraštruktúry, zlepšovanie procesov
pre zaistenie bezpečnosti a primeranej
odolnosti KI, ako aj efektívnosti
a účinnosti opatrení realizovaných v
rámci ochrany KI v podmienkach SR.
Cieľom projektu je eliminovať
prestupové priestory v konštrukčných
spojoch drevostavieb, ktoré by
umožňovali prenos požiaru medzi
požiarnymi úsekmi, alebo do vnútra
konštrukcie.
Reálnosť
naplnenia
týchto cieľov je daná pripravovanými
experimentmi,
ktoré
umožnia
navrhnúť optimálne riešenie a jeho
využitie v praxi.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie
úrovne ochrany osôb a majetku
(budov) pred účinkami výbuchov
neštandardných
typov
výbušnín
používaných
pri
teroristických
a kriminálnych činoch.
Hlavný
cieľ
projektu
spočíva
v skvalitnení manažmentu bezpečnosti
cestnej infraštruktúry prostredníctvom
aplikácie matematického modelovania
do nových postupov a metód.
Dosiahnutie projektového zámeru je
podmienené splnením čiastkových
cieľov.
Inovácia a skvalitnenie postupov
priestorového plánovania územných
celkov.
Výskum a vývoj komplexného
modelu národných a európskych
infraštruktúr všetkých sektorov, ich
previazanosti
a analýza
rizík
vplývajúcich na dôležité prvky
infraštruktúry.
Projekt je zameraný na zefektívnenie
procesov
riadenia
bezpečnosti
a ochrany KI, so
špecifickým
zameraním na sektor dopravy.
Vývojom nových alebo modifikáciou
už známych postupov, nástrojov
a metód, je možné definovať systém
a spôsob aplikácie manažmentu rizík
v procesoch riadenia bezpečnosti
a ochrany KI.
Hlavným
cieľom
projektu
je
vytvorenie nástroja umožňujúceho
modelovanie
personálnych
kompetencií
uchádzačov
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1/0831/15

VEGA

Vplyv psychickej záťaže
a stresu
na
výkonnosť
pracovníkov v pracovnom
procese
a
metódy
identifikovania ich príčin
a dopadov.

1/0874/15

VEGA

Komplexná
metodika
hodnotenia protipožiarnych
kontrol
v
mestských
sídliskách.

020ŽU-4/2015

KEGA

Riešenie krízových situácií
hospodárskych
(krízový
manažment v ekonomike).

040ŽU-4/2015

KEGA

011ŽU-4/2015

KEGA

Inovácia obsahu predmetu
Projektové
riadenie
s využitím nových metód
a foriem výučby.
Aplikácie
alternatívnych
foriem
praktického
vzdelávania v disciplínach
bezpečnostného manažmentu
a
sektore
zdravotníctva
s počítačovým modelovaním
v praxi.

024ŽU-4/2015

KEGA

Návrh koncepcie vzdelávania
technických predmetov pre
odborníkov
záchranných
služieb.
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o poskytovanie služieb súkromnej
bezpečnosti
v
závislosti
od
požiadaviek
bezpečnostného
prostredia a chráneného záujmu.
Vytvorenie metodiky a návrh modelu
prípravy pracovníkov na zvládanie
záťažových situácií a zvyšovanie ich
psychickej odolnosti na základe
realizovaného výskumu faktorov
ovplyvňujúcich
výkonnosť
pracovníkov.
Hlavným cieľom projektu bude
vytvorenie
metodiky hodnotenia
požiarnych zásahov v mestských
sídliskách ale o ich častiach. Na
realizovanie tohto návrhu je potrebné
získanie veľkého množstva informácií
o
druhoch
bytových
domov,
spôsoboch a špecifikách požiarnych
zásahov
na
sídliskách
a v neposlednom rade aj o metódach
analýzy rizík.
Komplexne spracovať a aktualizovať
poznatky z problematiky riešenia
krízových situácií hospodárskych
v súlade s požiadavkami praxe
výkonu
povolania
krízového
manažéra a potrebami modernizácie
vzdelávacieho systému na FBI ŽU.
Inovácia obsahu študijného plánu
predmetu Projektové riadenie s
dôrazom na manažment rizika
projektov.
Integrácia novovytvorenej metodiky
do stávajúceho vyučovacieho procesu.

Hlavnou úlohou projektu je na
základe súčasnej potreby navrhnúť
zmenu
koncepcie
systému
vzdelávania technických predmetov
odborníkov záchranných
služieb
študujúcich na VŠ vo všetkých troch
stupňoch vzdelávania.
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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,
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,
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, Mark 2 Corporation
Czech, a. s. Praha, Coca-Cola HBC Bratislava a rad ďalších.
Vedeckovýskumné a odborné podujatia
V roku 2014 fakulta organizovala a garantovala tieto vedecko-odborné podujatia:






19. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“, Žilina, Slovenská republika,
11. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
MLADÁ VEDA 2014 - Veda a krízové situácie, Liberec, Česká republika,
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,
Konferencia „Bezpečnosť práce v záchranných službách“, Štrbské Pleso, Slovenská
republika.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú pracovníci fakulty na vedeckých
konferenciách organizovaných fakultou a na vedeckých akciách iných subjektov doma
i v zahraničí, ako aj publikovaním vo vedeckých a odborných časopisoch a vydávaním
knižných publikácií.
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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 2014 sa na fakultnom kole zúčastnilo 43 študentov s 39 súťažnými prácami. Na súťaži
sa zúčastnili 2 študenti s 2 prácami z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, 2 študenti
s 2 prácami z Materiálovotechnologickej fakulty STU Bratislava so sídlom v Trnave,
1 študent s 1 prácou z Akadémie policajného zboru v Bratislave a 5 študenti s 3 prácami, ktorí
boli na FBI ŽU v rámci programu Erasmus. Literárny fond ocenil 3 práce.
Prehľad súťažných prác a študentov na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2014
Počet študentov
v ŠVOČ

Počet študentov
z iných VŠ v SR

13

0

Počet
zahraničných
študentov
2

13

14

0

3

Záchranné služby

16

16

5

0

Celkom

39

43

5

5

Súťažná sekcia
Krízový manažment
Ochrana osôb,
majetku a informácií

Počet
súťažných prác
ŠVOČ
10

Odborné poroty konštatovali, že úroveň súťažných prác bola po stránke obsahovej a formálnej
úpravy vyššia. Ďalej konštatovali, že študenti vo svojich vystúpeniach venovali väčší priestor
teoretickým otázkam riešených oblastí a položili hlavný dôraz na ich aplikáciu do praxe,
vrátane vlastného prínosu a rozpracovania. V prácach boli vhodne použité metódy, postupy
vzhľadom na vytýčené ciele a primerane využité poznatky z praxe.
Účasť študentov fakulty na súťažiach ŠVOČ na iných vysokých školách:
 študentka Katarína Obuchová získala 1. miesto a študent Andrej Marienka získal 2. miesto
na ŠVOČ na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
 študent Jozef Tomaník získal 2. miesto a študent Miloš Mačas 3. miesto na ŠVOČ
na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene.
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Publikačná činnosť
V roku 2014 bolo celkom zaevidovaných 240 publikácií, čo je viac ako v roku 2013. Ako
pozitívne je možné vnímať nárast publikácií evidovaných v databáze SCOPUS a počet
príspevkov na zahraničných konferenciách. Na druhej strane však bol veľký pokles
publikovaných vysokoškolských učebníc a pretrvávala stagnácia publikovania vedeckých
monografií a publikácií v karentovaných časopisoch.
Prehľad publikačnej činnosti FBI ŽU za rok 2014 (podľa roku vykazovania)
Typ publikácie

2011

2012

2013

2014

Zmena

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách

0

1

1

0

▼

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

0

1

0

1

▲

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

0

0

0

0

-

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

0

0

0

0

-

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v zahraničných vydavateľstvách

2

0

2

4

▲

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

1

9

▲▲

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných
vydavateľstvách

1

0

0

0

-

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách

5

6

6

0

▼▼

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané
v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

-

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané
v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

-

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

0

-

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

0

-

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch

28

25

20

21

▲

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

16

10

12

9

▼

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

-

-

1

12

▲▲

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

-

-

3

0

▼

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch

14

3

1

4

▲

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch

0

0

0

5

▲▲

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch

0

0

0

0

-

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch

0

0

0

0

-

AEG Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v
zahraničných karentovaných časopisoch

0

1

0

0

-
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AEH Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác
v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

0

-

AFA Publikované pozvané referáty na zahr. vedeckých
konferenciách

0

0

0

0

-

AFB Publikované pozvané referáty na dom. vedeckých
konferenciách

1

0

0

0

-

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách

72

69

66

93

▲▲

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách

117

87

86

66

▼▼

AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií

0

0

0

0

-

AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií

0

0

0

0

-

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

0

1

1

2

▲

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

1

0

0

0

-

AFI Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných
vydavateľstvách

0

0

0

0

-

AFJ Preprinty vedeckých prác vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

0

-

AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií

0

1

0

0

-

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií

0

9

0

0

-

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

0

0

1

0

▼

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy

1

0

0

0

-

AHG Vedecké práce zverejnené na internete - zahraničné

0

0

0

0

-

AHI Vedecké práce zverejnené na internete - domáce

0

0

0

0

-

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných
vydavateľstvách

1

0

0

0

-

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

1

1

2

0

▼

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných
vydavateľstvách

0

0

0

0

-

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

0

-

BCB Učebnice pre základné a stredné školy

0

0

0

0

-

BCI Skriptá a učebné texty

2

1

3

2

▼

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

0

0

0

0

-

BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách

0

0

0

0

-

BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách

0

0

0

0

-

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

0

-

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

0

-

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných
časopisoch

1

3

1

0

▼

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

25

16

4

6

▲

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

0

0

0

0

-

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

1

13

0

0

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

1

3

1

3

▲

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

0

4

3

0

▼

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

0

0

0

0

-

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

0

0

0

0

-

BGG Štandardy, normy, odporúčania

0

0

0

0

-

BGH Legislatívne dokumenty

0

0

0

0

-

BHG Odborné práce zverejnené na internete

0

0

0

0

-

EAI Prehľadové práce - knižné

0

0

0

0

-

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

0

4

7

3

▼

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

0

0

0

0

-

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

0

0

0

0

-

290

258

222

240

▼

Celkom

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 2014 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 reštrukturalizovaný
program Erasmus+. K 31. 12. 2014 mala fakulta, resp. univerzita v zastúpení fakulty
podpísaných celkovo 37 (19 nových) bilaterálnych zmlúv v rámci nového programu
Erasmus+. V pôvodnom programe LLP/Erasmus boli počty zmlúv za jednotlivé roky:
 rok 2008
33
 rok 2009
35
 rok 2010
31
 rok 2011
37
 rok 2012
42
 rok 2013
42.
Ďalších 24 dohôd o vzájomnej spolupráci je uzavretých v oblasti výchovno-vzdelávacej
a vedeckovýskumnej (rok 2009 – 18, rok 2010 – 17, rok 2011 – 19, rok 2012 – 20, rok 2013 –
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.
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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 2014 bolo úsilie zamerané na oboznámenie sa a prípravu na nové programy
Horizon 2020 a najmä na rozširovanie spolupráce v rámci nového programu 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.
Výsledkom tejto činnosti je participácia fakulty na riešení projektov 7.RP COBACORE
a RAIN.
Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené bilaterálne zmluvy
Názov vysokej školy/univerzity
Higher Hanseatic School of Management in Slupsk
Bukovyniam University
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 biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Praze
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
JABLOTRON ALARMS a.s.
Vilnius Gediminas Technical University
Mark2 Corporation Czech a.s
Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
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Mesto/štát
Slupsk/Poľsko
Chernivtsi/Ukraine
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
Praha/ČR
Ostrava/ČR
Belehrad/Srbsko
Petrohrad/Rusko
Charkov/Ukrajina,
Praha/ČR
Vilnius/Litva
Praha/ČR
Praha/ČR
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Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené Erasmus+ bilaterálne zmluvy
Názov vysokej školy/univerzity
General Tadeusz Kosciuszko Military
Academy of Land Forces
Higher School of Transport
University of Oviedo

National Defence University Warsaw
České vysoké učení technické v Praze –
Česká republika
České vysoké učení technické v Praze –
Česká republika
Old Polish University in Kielce

University of Applied Sciences Kufstein
Windesheim University of Applied
Sciences
Hochschule Darmstadt University
Tampere University of Applied Sciences
Policejní akademie

Názov fakulty/ústavu
Faculty of Security Affairs

Mesto/štát
Wroclaw/Poľsko

Higher School of Transport
Jovellanos Faculty of
Commerce, Tourism and
Social Sciences
Akademia Obrony Narodowej
Faculty of Biomedical
Engineering

Sofia/Bulharsko
Oviedo/Španielsko

Praha/ČR
Fakulta dopravní
Kielce School of Economics
Tourism and Social Sciences,
Kielce, Poland
University of Applied Sciences
Kufstein

Universita Politecnica Delle Marche –
Taliansko
The Estonian Information Technology
College
Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki
i Transportu we Wroclawiu (MWSLIT)
Panstwowa Vyzsza Szkola Zawodova im.
Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego
Tomas Bata University in Zlín
Policejní akademie ČR v Praze
The School of Banking and Management in
Cracow
Wyzsza Skola Administracji im.
E Kwiatkowskiego w Gdyni
Silesian Universty In Opava
Szkoła Główna słuzby pozarniczej
University of South -Bohemia
Estonian Academy of Security Sciences

Kielce/Poľsko
Kufstein/Rakúsko
Zwolle/ Holandsko

Windesheim Businness School
Hochschule Darmstadt
university of applied sciences
Tampere University
Academy of the Czech
Republic in Prague

Univerza v Mariboru

Universita Politecnica Delle Marche

Varšava/Poľsko
Praha/ČR

Darmstadt/Nemecko
Tampere/Fínsko
Praha/ČR
Maribor/Slovinsko

Faculty of Criminal Justice and
Security
Universita Politecnica Delle
Marche - Environment
Universita Politecnica Delle
Marche - Economics

Ancona/Taliansko
Ancona/Taliansko
Tallinn/Estónsko

Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Miedzynarodowa Wyzsza
Szkola Logistyki i Transportu
we Wroclawiu (MWSLIT)

Wroclaw/Poľsko
Kalisz/Poľsko

Fakulty of management
Faculty of Applied Informatics
Department of International
Cooperation

Zlín/ČR
Praha/ČR
Krakow/Poľsko

The School of Banking
Gdyna/Poľsko
Wyzsza Skola Administracji
Silesian University In Opava
The Main School Of Fire
Servce in Warsaw
Faculty of Health and Social
Studies
Estonian Academy of Security
Sciences
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Opava/ČR
Varšava/Poľsko
České Budejovice /ČR
Tallinn/Estónsko
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CAMPUS 02 Fachhochschule der
Wirtschaft GmbH
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
University of Applied Sciences Velika
Gorica
Wyzsza Szkola Policji
Tampere University of Applied Sciences
University of Pardubice
University of Pardubice
Pedagogical University of Cracow
Vysoka škola banska – Technicka
Univerzita
Univerzita obrany, Czech Republic

TU Varna

CAMPUS 02 Fachhochschule
der Wirtschaft GmbH
Faculty of Logistics and Crisis
Management

Graz/Rakúsko
Zlín/ČR
Zagreb/Chorvátsko

Veleučilište Velika Gorica
Police Academy in Szczytno
Tampere University
Faculty of Economics and
Administration
Transport Faculty
Pedagogical University of
Cracow
Fakulta bezpečnostního
inženýrství
Fakulta ekonomiky
a managementu, Fakulta
vojenských technológií
TU Varna

Szczytno /Poľsko
Tampere/Fínsko
Pardubice/ČR
Pardubice/ČR
Krakow/Poľsko
Ostrava/ČR
Brno/ČR

Varna/Bulharsko

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.
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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,
AGA – Asociace technických bezpečnostních služeb grémium Alarm – fakultné členstvo.

Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov FBI ŽU
Zahraničné mobility a prijatí hostia zo zahraničia umožňujú učiteľom zapájať sa
do spoločných projektov a iných medzinárodných aktivít. V roku 2014 sa fakulte podarilo
vyslať 1 doktoranda na pobyt z Visegrad Fund do Českej republiky na Vysokú školu báňsku –
Technickú univerzitu Ostrava v trvaní 3 mesiace a 1 doktoranda na pobyt z prostriedkov
SAIA do Českej republiky na Univerzitu Pardubice v trvaní 1 mesiac. Tiež sme prijali
dr. Adama Zagoreckeho z Cranfield University na týždenný prednáškový pobyt. V rámci
programu Erasmus+ bola prijatá aj 9-členná turecká delegácia. Ostatné údaje za oblasť
mobilít a zahraničných pracovných ciest sú zosumarizované v nižšie uvedených tabuľkách.
Zahraničné mobility pracovníkov fakulty v rámci programu Erasmus/Erasmus+
Počet
zamestnancov
2
1
2
1
2
3
2

Organizácia, štát
Todor Kableškov’s University of Transport Sofia, Bulharsko
Univerzita obrany, Brno, Česká republika
Univerzita Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Technische Universitat Dresden, Nemecko
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Ladowych, Vroclav, Poľsko
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Szkola Glowna Služby Požarniczej Varšava, Poľsko

Zahraničné mobility pracovníkov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu
Erasmus/Erasmus+
Počet návštev
5
1
2
1
1
2
1
9

Organizácia, štát
Todor Kableškov’s University of Transport Sofia, Bulharsko
Univerzita obrany, Brno, Česká republika
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika
Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Ladowych, Vroclav, Poľsko
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Policajná akadémia, Ankara, Turecko
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Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu Erasmus/Erasmus+
Počet
študentov
– študijný
pobyt
2
2
4
1
1
-

Počet
študentov
– praktická
stáž
1
5
1
2

Zahraničné mobility
Erasmus/Erasmus+
Počet študentov
2
1
1
2

Inštitúcia, štát
Policajná akadémia ČR Praha, Česká republika
Szkola Glowna Služby Požarniczej Varšava, Poľsko
Pirkanmaan Ammatti Korkeakoulu, Fínsko
École des mines d Alés, Francúzsko
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostrave, ČR
Coca-Cola HSB, s.r.o., Praha, Česká republika
M2C, a.s. Praha, Česká republika
T-SOFT. a.s., Praha, Česká republika
G4S, a.s., Praha, Česká republika

študentov

zahraničných

škôl

na

fakulte

v rámci

programu

Štáty
University of Zagreb, Chorvátsko
Nemecko
Panstwowa Wyszsa Szkola Zawodowa, Kalisz, Poľsko
Polis akademisi/Policajná akadémia, Ankara, Turecko

Prehľad ďalších zahraničných pracovných ciest pracovníkov fakulty uskutočnených v roku
2014 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.
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Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa cieľových štátov za rok 2014
Počet zamestnancov
79

Osobodni
164

Štát
ČR

3

13

Fínsko

3

15

Francúzsko

3

13

Holandsko

3

10

Chorvátsko

2

8

Írsko

1

4

Litva

2

4

Maďarsko

5

32

Nemecko

17

42

Poľsko

2

3

Rakúsko

4

14

Srbsko

3

14

Španielsko

2

12

Taliansko

3

28

USA

1
133

4
380

Veľká Británia
Spolu

Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa jednotlivých pracovísk a cieľových
štátov za rok 2014
KKM
Krajina

ČR
Fínsko
Francúzsko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Litva
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Srbsko
Španielsko
Taliansko
USA
V.Británia
Spolu

počet
osobo
ciest

14
1
2
1
1
0
0
0
2
6
0
0
1
0
2
0
30

KPI

počet
osobodeň osobo
ciest

29
3
10
5
4
0
0
0
23
15
0
0
7
0
18
0
114

22
0
0
1
2
0
0
2
0
2
2
2
0
0
0
0
33

KTVI

počet
osobodeň osobo
ciest

45
0
0
4
6
0
0
4
0
10
3
6
0
0
0
0
78

17
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
1
23

36
0
0
0
0
0
0
0
9
6
0
0
0
0
0
4
55
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Spolu
PVKR
počet
počet
osobodeň osobo osobodeň osobo
ciest
ciest
osobodeň

KBM

počet
osobodeň osobo
ciest

23
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
2
2
0
0
33

48
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
7
12
0
0
75

3
2
1
1
0
2
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
14

6
10
5
4
0
8
4
0
0
3
0
8
0
0
10
0
58

79
3
3
3
3
2
1
2
5
17
2
4
3
2
3
1
133

164
13
15
13
10
8
4
4
32
42
3
14
14
12
28
4
380
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Zamestnanci fakulty

Stav k 31. 12. 2014
Kategória
profesori

Učitelia

docenti
odborní asistenti

V – A hodnosť
CSc., PhD.
Spolu
CSc., PhD.
prof.
Spolu
CSc., PhD.
Spolu

SPOLU:
Výskumní pracovníci

Administratívni zamestnanci

doc., CSc., PhD.
VS
Spolu
VS
SS
Spolu

Fakulta celkom

41

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

SPÚ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Odpočet hospodárenia na fakulte za rok 2014
ČASŤ A: 077 11 00
VYSOKÉ ŠKOLY
Čerpanie dotačných prostriedkov v roku 2014
Celkom pridelené AS
Mzdy
Odvody
Tovary a služby

733.910,00 €
522.647,00 € (610)
185.309,00 € (620)
25.954,00 € (630)

Čerpanie miezd v roku 2014 – kategória 610
Pridelená suma
Osobné príplatky fond rektorky
Zostatok z roku 2014 (131E)

522.647,00 €
10.248,00 €
7.835,20 €

SPOLU 2014

540.730,20 €

Z toho čerpanie:
 tarifná zložka FBI ŽU
 príplatky za riadenie.
 osobný príplatok
 platový postup.
 odmeny dekana
 zostatok prevedený do roku 2015

422.283,00 €
6.763,00 €
28.182,00 €
2.018,00 €
25.540,00 € (614)
39.837,16 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2014 – kategória 630
Pridelená suma
Rozdelené na pracoviská FBI ŽU
Dekanát FBI ŽU

29.454,00 €
20.000,00 €
9.454,00 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

Názov položky

Celkom

KKM

KPI

KBM

KTVI

631
Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
1477,49 240,90 370,45 525,5 229,07
631002 Zahraničné
2080,14 387,54 161,82 570,32 636,82
632
Energie, voda,
632003 Poštové a telekom. sl.
2112,49 65,66
18,02
40,99
11,86
633
Materiál
633001 Interiérové vybavenie
11,90
633002 Výpočtová technika
674,30
62,59
43,10 568,61
633004 Prevádzkové stroje...
633005 Špeciálne stroje...
633003 Telekom. technika
386,10
633006 Všeobecný materiál
936,64
4,42
106,81 82,45 605,48
633009 Knihy, časopisy, noviny, 200,44
7,80
39,73 112,16
633013 Nehmotný majetok
634
Dopravné
634001 Palivo, mazivá, oleje
1910,98
83,40
634002 Servis, údržba, opravy
634003 Poistenie
634005 Karty, známky, poplatky
635
Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
172,71
172,71
635004 Prevádzkových strojov.. 248,99
248,99
635006 Budov a objektov
301,54
637
Služby
637001 Školenia, kurzy, semin.. 448,33 194,71 100,00 73,62
80,00
637003 Propagácia, reklama ...
637004 Všeobecné služby
2356,42
1,80
256,12 120,00
637007 Cestovné náhrady
637011 Štúdie, expertízy, posud.
637014 Stravovanie
2491,87 385,6
176,69 573,97
637015 Poistné
45,00
45,00
637024 Vyrovnanie kurz.rozdiel 61,10
40,00
18,27
0,25
642015 Nemocenské
2871,26 1302,49 1413,71 1134,45 760,16
Pridelené
29.454,00 6.100,00 4.700,00 5.100,00 4.100,00

Dekanát
111,57
323,64
1975,96
11,90

386,10
197,48
40,75

1827,58

301,54

1978,50

1355,61
2,58
9.454,00

Vyčerpané

20.587,52 2.691,71 2.295,74 3.327,66 3.758,93 8.513,48

Zostatok

8.866,48 3.408,29 2.404,26 1.772,34 341,07
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ČASŤ B: 077 12 01
VÝSKUM
Čerpanie dotačných prostriedkov v roku 2014
Celkom pridelené AS
Mzdy
Odvody
Tovary a služby

371.784,00 €
268.701,00 €
94.583,00 €
8.500,00 €

Čerpanie miezd v roku 2014 – kategória 610
Pridelená suma
Osobné príplatky fond rektorky
Zostatok z roku 2013 (131)

273.158,00 €
4.391,00 €
7.941,64 €

SPOLU 2014

236.784,64 €

Z toho čerpanie:
 tarifná zložka
 osobný príplatok
 príplatok za riadenie
 odmeny dekana
 zostatok prevedený do roku 2015

221.526,00 €
13.278,00 €
2.897,00 €
26.260,00 €
20.765,59 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2014 – kategória 630
Pridelená suma
Rozdelené na pracoviská fakulty
Z toho inštitucionálne granty
Zostatky 2013
Spolu

8.500,00 €
8.500,00 €
8.000,00 €
442,34 €
8.942,34 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

Názov položky

Celkom KKM

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
Zahraničné
Energie, voda,
Poštové a telekom. sl.
Materiál
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Prevádzkové stroje...
Špeciál. stroje...
Telekom. technika
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy, noviny,
Nehmotný majetok
Dopravné
Palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy
Poistenie
Karty, známky ,poplatky
Rutinná a štandardná údržba
Interiérového vybavenia
Výpočtovej techniky
Prevádzkových strojov..
Budov a objektov

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

32,44
108,84

KPI

KBM

2,87
582,94

222,53
863,94

KTVI

PVKR

166,64

18,16
23,07
3,15

18,40

80,00

52,64
408,03

242,61

26,32
25,40

137,85
461,94

344,47

919,67

238,56

107,05

75,00

25,25

20,05

75,76
100,10

246,08
20,05

275,55

0,05

Pridelené

8.942,34 995,86 2.330,00 4.110,00 1.006,48 500,00

Vyčerpané

5.925,41 264,98 1.462,72 3.099,40 778,38

319,93

Zostatok

3.016,93 730,88

180,07
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Rozvojové zámery

Zhodnotenie vzdelávania podľa plánovaných rozvojových zámerov za rok 2014
Fakulta pripravila dokumentáciu pre úspešnú akreditáciu študijných programov
v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia. Inovovala študijné programy s cieľom reflektovať
dopyt a uplatniteľnosť absolventov v praxi.
Na fakulte sa uskutočnilo jedno habilitačné a jedno inauguračné konanie (Ing. Ristvej,
doc. Marková).
Fakulta v rámci vnútorného systému kvality vzdelávania zaviedla a vyhodnotila
17 ukazovateľov, ktoré bude aj naďalej sledovať s cieľom získať spätnú väzbu k efektívnosti
prijatých opatrení v predchádzajúcom období a vytvoriť predpoklady na sledovanie
strednodobých a dlhodobých trendov.
Fakulta uskutočnila prieskum u členov akademickej obce, ktorého hlavnou úlohou bolo
spoznať východiskovú úroveň vnímania niektorých atribútov, na ktoré sa vnútorný systém
kvality vzdelávania na univerzite a fakulte s rešpektovaním legislatívnych požiadaviek
zameriava.
Fakulta usporiadala „Deň otvorených dverí“ a svoje aktivity propagovala aj na veľtrhoch
vzdelávania.
Fakulta oceňovala excelentné výsledky zamestnancov fakulty v oblasti vzdelávania. Medailou
J. A. Komenského boli odmenení doc. Ing. Jozef Kovačik, CSc. a doc. Ing. Ladislav
Novák, PhD.
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja vzdelávania na rok 2015
Na skvalitnenie ďalšej prípravy absolventov je potrebné rozvíjať tieto vzdelávacie aktivity:
 v súlade s plánmi kvalifikačného rastu uskutočniť minimálne 1 habilitačné konanie,
 splniť podmienky systému manažérstva kvality podľa STN ISO 9001 a vnútorného
systému kvality vzdelávania v zmysle smernice ŽU č. 113,
 aktívne propagovať štúdium a prezentovať vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty
v rámci akcie Deň otvorených dverí na fakulte i veľtrhoch vzdelávania,
 podporovať zahraničné mobility študentov,
 rozširovať lekčný fond a študijné materiály titulmi, ktorých autori sa podieľajú
na vzdelávacom procese fakulty,
 sledovať spokojnosť vysokoškolských pedagógov a študentov s napĺňaním hodnôt kultúry
kvality na fakulte,
 sledovať mieru spokojnosti zamestnávateľov s prípravou absolventov na výkon povolania.
Zhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti podľa plánovaných rozvojových zámerov
za rok 2014
V rámci dobudovania laboratórií a špecializovaných učební sa fakulta v roku 2014 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).
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V roku 2014 prebehlo výberové konanie na správcu laboratórií a projektového manažéra
v rámci Vedeckého parku ŽU za fakultu.
Podarilo sa zabezpečiť medzinárodnú účasť na súťaži ŠVOČ z radov Erasmus študentov,
ktorí študovali na fakulte počas letného semestra 2013/2014.
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 riešení 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 2015
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 21. 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. H2020).

Zhodnotenie medzinárodnej spolupráce podľa plánovaných rozvojových zámerov
za rok 2014
V roku 2014 sa medzinárodná spolupráca fakulty naďalej aktívne rozvíjala. Bolo spolu
obnovených 19 bilaterálnych zmlúv nového programu Erasmus+ a bola ratifikovaná
1 celouniverzitná bilaterálna zmluva. Na fakulte bolo prijatých spolu 22 zahraničných
učiteľov, ktorí prispeli k výmene skúseností a rozvoju medzinárodnej spolupráce.
Zamestnanci fakulty uskutočnili 13 Erasmus krátkodobých pobytov na partnerských
vysokých školách v celej Európe.
V roku 2014 sa pokračovalo v trende napĺňania všetkých hlavných ukazovateľov v oblasti
zahraničnej spolupráce a rozvoja. Priestor pre ďalší rozvoj je v oblasti dlhodobých študijných
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pobytov študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia (mimo programu Erasmus+)
a dlhodobých mobilít vysokoškolských pedagógov, ktoré sa nepodarilo naplno využiť. Mimo
programu Erasmus+ absolvovala 1doktorandky pobyt z prostriedkov Visegrad Fund
na Vysokej škole báňskej – Technickej univerzite Ostrava (ČR) v trvaní 3 mesiace
a 1 doktorandka pobyt z prostriedkov SAIA na Pardubickej univerzite (ČR) v trvaní 1 mesiac.
Virtuálna skupina absolventov fakulty –FŠI Alumni Klub absolventov fakulty na sociálnej
sieti Facebook, ktorá vznikla 10. apríla 2012, naďalej pokračuje vo svojej činnosti a slúži ako
vhodný nástroj propagácie a udržiavania kontaktu fakulty a jej absolventov. Do konca roku
2014 mala skupina celkom 392 aktívnych členov. V rámci skupiny bolo publikované veľké
množstvo vlastných oznamov a informácií, ako aj dôležitých informácií od iných organizácií
týkajúcich sa zahraničných študijných pobytov, štipendií, a jazykových kurzov.
https://www.facebook.com/groups/305295399539240/.
V rámci národných a medzinárodných propagačných aktivít boli odoslané fakultné
informačné materiály na propagačný deň na Hochschule Darmstadt University of Applied
Sciences. Fakulta zorganizovala tradičný Deň otvorených dverí, a propagovala svoje študijné
programy a vedeckovýskumné aktivity aj na podujatiach: Noc výskumníka, NATO EOD
Demonstrations and Trials 2014, veľtrhoch vzdelávania a Vianoce na univerzite.
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja medzinárodnej spolupráce na rok 2015
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, Erasmus+, NŠP a ďalšie programy v rámci EÚ), ale hlavne
výskumných programov (najmä Horizont 2020 rámcový program EÚ a rezortné úlohy
Európskej komisie),
 pokračovať s prípravou jednotlivých študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia
v anglickom jazyku; dlhodobým zámerom je poskytnúť celé študijné portfólio fakulty
v anglickom jazyku pre zahraničných, ale aj domácich študentov,
 v nadväznosti na predchádzajúci cieľ zvyšovať jazykovú vybavenosť všetkých
zamestnancov fakulty s dôrazom na pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov;
v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania ŽU identifikovať možnosti
financovania dlhodobej jazykovej prípravy na všetkých úrovniach pomocou grantových
schém a štrukturálnych fondov EU,
 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,
 dať európsky rozmer vzdelávacím aktivitám a výskumu s využitím aktívnej účasti
na domácich a zahraničných podujatiach, ako aj účasťou na zahraničných mobilitách,
 zvýšiť aktivitu v medzinárodných normalizačných inštitúciách a profesných
spoločnostiach s cieľom participovať na ich aktivitách, prezentovať výsledky vlastnej
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vedeckovýskumnej činnosti a nadväzovať spoluprácu s partnermi na zapájanie sa do
medzinárodných projektov,
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 fakulte,
rozširovať počet zahraničných stážistov na fakulte,
naplniť počty kvantitatívnych ukazovateľov počtu zahraničných pracovných ciest, mobilít,
pobytov a stáži zamestnancov, ako aj mobilít, pobytov a stáži študentov fakulty pre rok
2015.

V Žiline 30. januára 2015
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan
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Príloha č. 1

Zoznam záverečných prác absolventov fakulty v akademickom roku 2013/2014
Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku študijného programu bezpečnostný manažment
Priezvisko, meno
Jakub Prč
Andrej Preťo
Mária Halamová
Daniela Hamáriková
Aneta Novosadová
Martina Mišendová
Martin Forgáč
Ľuboš Pelikán
Eva Stankovianska
Dominik Vereš
Patrik Zúrik
Patrik Lang
František Gaňa
Martin Lorek
Kristína Kmecová
Šimon Futák
Ľuboš Jasenčák
Marek Harman
Adriana Dzuricová
Martin Halaj
Jozef Rosa

Názov záverečnej práce
Denné bakalárske štúdium
Bezpečie a ochrana osobnosti občana v krajine.
Bezpečie občana v meste.
Bezpečnostné rizika pri preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou.
Bezpečnostný plán objektu vybratej organizácie.
Bezpečnostný plán vybratého objektu.
Bezpečnostný projekt vybraného objektu na ochranu majetku.
Činnosť a preventívne aktivity Mestskej polície Ružomberok.
Dátové toky v počítačových sieťach pri prenose videosignálu.
Efektívnosť investícií do ochrany osôb a majetku v okrese Liptovský Mikuláš.
Efektívnosť investícií do ochrany osôb a majetku vo vybranom okrese.
Fyzická ochrana vo vybranom podniku.
GSM technológie v poplachových prenosových systémoch.
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícií do ochrany majetku na úrovni podniku (organizácie).
Hrozby medzinárodného terorizmu a súčasná ochrana pred terorizmom v EÚ.
Identifikácia bezpečnostných rizík vybraného chráneného objektu (budova).
Kamerový systém ako súčasť prevencie kriminality.
Koordinácia bezpečnostných zložiek pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia, majetku a verejného
poriadku v meste.
Koordinácia bezpečnostných zložiek pri zabezpečovaní verejného poriadku pri športových podujatiach.
Metódy analýzy rizík a ich využite v oblasti miestnych samospráv.
Možnosti využitia metód posudzovania rizík pri návrhu systému ochrany objektu.
Možnosti zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku občanov v turistickej lokalite.
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Vedúci záverečnej práce
JUDr. Janka Chorvátová
JUDr. Janka Chorvátová
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Ing Zuzana. Ligasová
Ing. Zuzana Ligasová
Ing. Ladislav Mariš
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Milan Madara
Ing. Milan Madara
Ing. Martin Ďurovec
Ing. Martin Ďurovec
Ing. Milan Madara
Ing. Štefan Jangl, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Belan, CsC.
Ing. Peter Januš
JUDr. Robert Mendel
JUDr. Robert Mendel
Ing. Peter Januš
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

JUDr. Janka Chorvátová
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Adam Šulík
Monika Uhrínová
Ján Pytel
Ján Hojo
Marius Garlathy
Lukáš Schnieder
Patrik Slanina
Ján Benko
Adriana Barčiaková
Ľubomíra Kubíncová
Lucia Bižáková
Samuel Jalč
Michal Majerčiak
Martin Majovský
Lukáš Šmigovský
Daniel Žmiják
Katarína Riegelová
Alena Štefková
Filip Múdry
Jakub Šoltés
Matej Dvonč
Martin Gračka
Marek Prochác
Ivan Goceliak
Mária Čillíková
Patrik Vantroba
Marek Janotík
Filip Martinka

Navigačné systémy a ich využiteľnosť v oblasti komerčnej bezpečnosti.
Návrh akustického a optického testera zón elektrického zabezpečovacieho systému.
Návrh bezpečnostného projektu vo vybranej firme.
Návrh optimálneho riešenia hliadkovania v zastavanej aglomerácii na podmienky mestskej polície.
Návrh zabezpečenia objektu proti protispoločenským konaniam.
Obecná polícia zvolenej obce (mesta) ako subjekt prevencie kriminality na miestnej úrovni.
Porovnanie povinností, oprávnení a prostriedkov policajta a príslušníka obecnej polície.
Porovnanie povinností, oprávnení a prostriedkov policajta a príslušníka súkromnej bezpečnosti.
Porovnanie prevencie kriminality vo vybraných obciach severné Slovenska.
Porovnanie prevencie kriminality vo vybraných obciach stredného Slovenska.
Porovnanie prevencie kriminality vo vybraných obciach v okrese Martin.
Porovnanie prevencie kriminality vo vybraných obciach východného Slovenska.
Porovnanie prevencie kriminality vo vybraných obciach východného Slovenska.
Postavenie a úlohy detektívnej služby v rámci súkromnej bezpečnosti.
Právna úprava stráži a možnosť ich využitia pri ochrane života, zdravia, majetku a verejného poriadku.
Právne prostriedky poškodeného v konaní o priestupku.
Predchádzanie hroziacim škodám na majetku občana v regióne.
Prevencia kriminality maloletých a mladistvých v Slovenskej republike.
Prevencia kriminality na základných školách v Dolnom Kubíne.
Prevencia sociálno - patologických javov u detí a mládeže v SR.
Preventívne aktivity obecnej polície vo vybraných základných a stredných školách.
Procesy zvyšovania úrovne komunálnej bezpečnosti.
Riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Mestskou políciou Dubnica n/V.
Spolupráca obcí pri využívaní služieb obecných polícií.
Súčasné možnosti využitia prvkov na detekciu a vyhľadávania explozívneho materiálu.
Špecifiká kriminality vo vybraných obciach stredného Slovenska.
Špecifikácia prevencie kriminality v Českej republike.
Špecifikácia prevencie kriminality vo vybranom meste USA.
Technické a právne možnosti odpočúvania telefónov v kontexte právneho poriadku SR.
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Ing. Martin Ďurovec
Ing. Martin Ďurovec
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Peter Januš
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
JUDr. Robert Mendel
JUDr. Zuzana Slovíková
Ing. Peter Januš
Ing. Peter Januš
Ing. Peter Januš
Ing. Peter Januš
Ing. Peter Januš
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
JUDr. Robert Mendel
JUDr. Janka Chorvátová
JUDr. Janka Chorvátová
JUDr. Zuzana Slovíková
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Ing. Zuzana Ligasová
doc. Mgr. Vladimír Mika, PhD.
doc. Ing. Tomek Miroslav, PhD.
JUDr. Robert Mendel
Ing. Zuzana Ligasová
Ing. Peter Januš
Ing. Peter Januš
Ing. Peter Januš
JUDr. Zuzana Slovíková
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Kristína Bulenincová
Marek Bondra
Branislav Habiňák
Barbora Lušňáková
Milan Tabačák
Marek Pinka
Matúš Dechtár
Matej Slušňák
Jakub Tomeček
Katarína Niepokojová
Tomáš Ürge
Martin Boroš
Juraj Dzúrik
Peter Macho
Veronika Rusnáková
Renáta Masná
Andrej Čerňanský
Michal Reguly
Iveta Barlíková
Monika Felbabová
Peter Modranský
Milan Chupek
Tomáš Greš
Miroslav Števko
Martin Mik
Samuel Jaroš
Jakub Moravčík

Trendy v projektovom riadení.
Úloha finančnej správy v boji proti daňovým únikom.
Úlohy a využitie mestskej polície vo vybranom meste.
Vybrané problémy environmentálnej bezpečnosti.
Výpočtové stanovenie odozvy trezorových dverí od zaťaženia.
Využitie polygrafu v komerčnej bezpečnosti.
Využitie softvérových nástrojov v projektovaní kamerových systémov.
Využitie špeciálnej techniky na odstraňovanie nástražných výbušných systémov.
Význam kamerového systému pri zvyšovaní bezpečnosti osôb a majetku vo vybranom meste.
Zabezpečenie odlúčených objektov.
Zabezpečovanie informácií orgánmi činnými v trestnom konaní pre účely trestného konania.
Zisťovanie prielomovej odolnosti úschovných objektov.
Externé bakalárske štúdium
Analýza vybraných spôsobov prekonania pasívnych infračervených detektorov pohybu.
Analýza investícií do ochrany majetku vo vybranom podniku.
Bezpečnostný plán objektu vybranej firmy.
Bezpečnostný plán vybraného objektu.
Využite inteligentných kamerových bezpečnostných systémov pri zabezpečovaní verejného poriadku.
Využitie zásad etického kódexu profesionálneho vojaka SR pri plnení úloh vo vojenských misiách.
Denné inžinierske štúdium
Analýza činiteľov prevencie majetkovej kriminality a možnosti ich riadenia.
Analýza činiteľov prevencie násilnej kriminality a možnosti ich riadenia.
Bezpečnostný projekt administratívnej budovy.
Bezpečnostný projekt objektu Keramika Soukup Žilina.
Bezpečnostný projekt objektu strednej školy.
Bezpečnostný projekt polyfunkčného objektu.
Bezpečnostný projekt rekreačného objektu.

Ing. Ladislav Mariš
Ing. Ladislav Mariš
JUDr. Robert Mendel
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Lucia Figuli, PhD.
Ing. Martin Ďurovec
Ing. Ladislav Mariš
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Mgr. Marián Magdolen
Mgr. Marián Magdolen
JUDr. Zuzana Slovíková
Ing. Zuzana Ligasová

Bezpečnostný projekt vybraného areálu spoločnosti.
Bezpečnostný projekt vybraného objektu.

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
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doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Milan Madara
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Martin Ďurovec
Ing. Petr Selinger, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
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Ľuboš Kudláč
Ján Hajdúch
Kristína Šurabová
Vladimíra Babíková
Roman Kameník
Edita Fabisová
Marek Ferenčík
Michaela Zavadilová
Miroslav Roman
Ján Koczo
Tomáš Kubík
Andrej Hrebeňár
Michal Sádecký
Tatiana Pavlíková
Marek Rybárik
Ladislav Rajčan
Nikola Múranicová
Adriana Štimová
Viktor Šoltés
Rastislav Beháň
Jana Kočišová
Dana Sedláková
Petra Čečetková
Michal Šidlo
Mário Turis
Anton Šiser
Lenka Dobrucká

Bezpečnostný projekt vybraného objektu.
Bezpečnostný projekt vybraného objektu.
Človek, etika a morálka ako základné atribúty v činnosti bezpečnostných služieb.
Determinovanosť kriminality sociálno – demografickými činiteľmi prostredia.
Falošné poplachy komponentov elektrických zabezpečovacích systémov spôsobené ich použitím
v prostredí so zvýšenou prašnosťou.
Identifikácia príčinnosti páchania trestnej činnosti.
Identifikácia sektorov kritickej infraštruktúry na miestnej úrovni a možnosti ich ochrany.
Interný audit bezpečnostnej firmy v súlade s normou OHSAS 18001 o systéme manažérstva BOZP.
Komparácia hybridných a IP kamerových bezpečnostných systémov.
Meranie vlastností komponentov elektrických zabezpečovacích systémov (magnetické kontakty).
Metodické postupy získavania a spracovania fotodokumentácie v detektívnej službe.
Miesto a úloha ochrany osôb a majetku v realizáciu konceptu ľudskej bezpečnosti (Human Security).
Model identifikačného biometrického algoritmu detekcie tvárí a jeho prenos v reálnom čase.
Možné faktory ovplyvňujúce páchateľa majetkovej kriminality pri výbere objektu útoku.
Možnosti hodnotenia bezpečnosti osôb a majetku vo vybranom meste.
Možnosti hodnotenia bezpečnosti osôb a majetku vo vybranom meste.
Možnosti prevencie drogovej kriminality v územnom obvode Prešovského kraja.
Možnosti riadenia zraniteľnosti systému ochrany podnikateľského subjektu.
Možnosti zvýšenia aktivít obecných polícií v Prešovskom kraji.
Návrh a dizajn komponentov elektrických zabezpečovacích systémov.
Návrh a verifikácia algoritmu výberu zamestnancov do strážnej služby.
Návrh bezpečnostného projektu ochrany vybraného objektu.
Návrh bezpečnostného projektu ochrany vybraného referenčného objektu pred použitím nástražného
výbušného systému.
Návrh bezpečnostného projektu vo vybranej firme.
Návrh IP kamerového systému vo vybranom objekte.
Návrh projektu prevencie drogovej závislosti na strednej škole.
Návrh projektu prevencie mravnostnej kriminality detí a mládeže v meste Žilina.
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Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Ing. Petr Selinger, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Ing. Štefan Jangl, PhD.
Ing Kamil Boc, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
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Marcela Šulíková
Dávid Kováč
Vladislava Demková
Peter Pleva
Ivan Neumann
Viktor Repaský
Milan Kutaj
Filip Murček
Lukáš Lieskovský
Ján Mišík
Ján Mráz
Ivana Gavlasová
Marián Žúbor
Martin Husár
Jozef Illéš
Filip Murček
Dominika Rišianová
Soňa Sopková
Jakub Minár
Pavol Nerheš
Lenka Ťapáková
Michaela Uramová
Július Jakab
Monika Čuboňová

Návrh rozšírenia kompetencií obecnej polície v trestnom konaní.
Návrh systému vzdelávania pracovníkov vykonávajúcich fyzickú ochranu v SBS v podmienkach SR.
Návrh štruktúry a kompetencií vyplývajúcich z pracovných pozícii v štruktúre obecnej polície.
Návrh technických metód sebaobrany v práci osobného ochrancu a ich využitie pri ochrane osoby.
Návrh varovného informačného portálu kritickej infraštruktúry na národnej úrovni /CIWIN/.
Návrh využitia neverbálnych prejavov v bezpečnostných službách.
Návrh využitia Sterlingovho motora pri nabíjaní záložného zdroja napájania elektrického
zabezpečovacieho systému.
Posúdenie využiteľnosť daktyloskopických stôp pre odorologickú identifikáciu.
Posúdenie využiteľnosti trasologických stôp vytvorených na pevnom povrchu pre kriminalistickú
identifikáciu.
Posúdenie využiteľnosti trasologických stôp vytvorených na pevnom povrchu pre kriminalistickú
identifikáciu.
Praktický výskum pri návrhu zvýšenia odolnosti karosérie automobilu na prepravu osôb.
Praktický výskum v uplatňovaní etických a morálnych noriem v činnosti súkromnej bezpečnostnej
služby.
Prevencia kriminality zameraná na ochranu seniorov na miestnej úrovni.
Spoľahlivosť poplachových prenosových systémov.
Súčasné subjekty boja proti terorizmu v Slovenskej republike, ich postavenie, vzájomná spolupráca
a súčinnosť s ostatnými štátmi Európskej únie.
Štúdia pohybu narušiteľa v stráženom priestore.
Uplatňovanie etických princípov v činnosti vybranej mestskej polície.
Využiteľnosť trasologických stôp pre kriminalistickú identifikáciu ich pôvodcu.
Využitie kriminalistických metód pri likvidácii poistných udalostí.
Význam znalostí spôsobu spáchania kriminalisticky relevantnej udalosti pri spracovaní návrhu
bezpečnostného projektu ochrany.
Zhodnotenie zabezpečenia vybraného objektu systémom EPS.
Externé inžinierske štúdium
Analýza a porovnanie realizovaných preventívnych aktivít mravnostnej kriminality v SR.
Analýza podmienok cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou v Európskej únii.
Analýza právnej úpravy legálneho použitia strelnej zbrane v Slovenskej republike.
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Ing. Petr Selinger, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
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Stanislav Korman
Martin Kollár
Tomáš Indra
Martin Čimbora
Tomáš Maliňák
Jozef Malý
Pavel Franko
Silvia Pilková
Dominika Hartelová
Zuzana Talagová
Andrej Franc

Bezpečnostný projekt strednej odbornej školy v Kysuckom Novom Meste.
Bezpečnostný projekt vybraného objektu.
Bezpečnostný projekt vybraného objektu.
Možnosti zvýšenia bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni so zameraním na činnosť obecných
polícii.
Návrh metodiky vzdelávania bezpečnostných pracovníkov v Českej republike.
Návrh projektu prevencie drogovej kriminality páchanej mladistvými v meste Prešov.
Optimalizácia obsahu výcviku služobnej streleckej prípravy na úrovni Okresného riaditeľstva
Policajného zboru.
Prevencia korupcie vo vybranom sektore verejnej správy v Slovenskej republike.
Prevencia kriminality v obytnej zóne „Hájik“.
Prevencia majetkovej kriminality v meste Žilina.
Výber ručnej strelnej zbrane pre potrebu prezbrojovania a modernizácie Policajného zboru.
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doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Petr Selinger , PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť študijného programu krízový manažment
Meno a priezvisko
Marek Murín
Tomáš Mindek
Matej Kuba
Maroš Lacinák
Tomáš Matejík
Dominika Kašíková
András Bodó
Daniel Papán
Adrián Moravčík
Patrik Šida
Lucia Ondrišíková
Monika Masarcová
Erik Bodnár
Miroslav Pallaghy
Jakub Bolček
Simona Síčová
Michaela Jánošíková
Veronika Ďurčová
Branislav Ildža
Matej Dubovec
Monika Bdžochová
Aleš Mestický
Marcela Hubočanová
Martin Kotvas

Názov záverečnej práce
Denné bakalárske štúdium
Aktivity Európskej únie v oblasti rozvojovej pomoci.
Analýza práce vedúceho pracovníka v oblasti krízového riadenia.
Analýza rizík podnikateľskej činnosti vybraného podniku.
Evakuácia zimného štadióna.
Hrozby konkurenčného prostredia podniku.
Informačný systém civilnej ochrany pri havárii Vodného diela Gabčíkovo.
Informačný systém obce Gabčíkovo na úseku civilnej ochrany.
Komparácia metód používaných na analýzu podnikateľských rizík.
Komparácia metód používaných na znižovanie podnikateľských rizík.
Krízová dokumentácia mesta Ružomberok.
Krízová intervencia a práca krízového manažéra.
Krízová komunikácia počas krízy.
Logistické zabezpečenie krízového manažmentu v oblasti humanitárnej pomoci.
Medzinárodný krízový manažment.
Metódy a techniky zamerané na znižovanie stresu v práci krízového manažéra.
Miesto a úlohy humanitárnych organizácií pri riešení následkov mimoriadnych udalostí.
Motivácia dobrovoľníkov k účasti na riešení krízových javov.
Možnosti a úlohy obce a samosprávy pri prevencii a riešení živelnej pohromy.
Možnosti a úlohy obce pri prevencii živelných pohrôm.
Možnosti a úlohy organizátorov športových podujatí pri predchádzaní a riešení mimoriad. udalostí.
Možnosti a úlohy orgánov verejnej správy v Spišskej Novej Vsi pri odstraňovaní následkov
krízových javov.
Podnikateľské riziká vo vybranom podniku.
Postavenie a úlohy vybranej organizácie medzinárodného krízového manažmentu.
Posúdenie podnikateľského prostredia malých a stredných podnikov v SR v kontexte krízy
globálnej ekonomiky.
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Vedúci záverečnej práce
Ing. Jana Mráziková
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
RSDr. Ľudovít Németh
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
doc. Ing. Klučka Jozef, PhD.
doc. Ing Stanislava. Strelcová, PhD.
doc. Ing Stanislava. Strelcová, PhD.
Ing. Ľudmila Macurová
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Ing. Lucia Figuli, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Mgr. Valéria, Moricová PhD.
RSDr Ľudovít. Németh
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
prof. Ing. Ladislav, Šimák PhD.
RSDr. Ľudovít Németh
RSDr. Ľudovít Németh
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
doc. Ing. Jozef, Ristvej, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
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Jozef Pavlis
Lucia Matajová
Pavol Michálek
Veronika Balážová
Michaela Krišicová
Filip Medvecký
Anna Imríšková
Pavol Svitana
Jana Varmusová
Rastislav Uličný
Michaela Volnová
Juraj Škulec
Peter Hesko
Ľudmila Kyselicová
Andrej Synák
Andrej Majtán
Róbert Reichl
Veronika Bobáňová
Petra Oravíková
Denisa Ružičková
Karina Poliaková
Miroslav Capek
Radovan Jakubec
Simona Duchajová
Eva Bachanová
Mária Murínová
Ľubica Tomová

Posúdenie rizík podnikania v sektore stavebníctva ekonomiky Slovenskej republiky.
Posúdenie vplyvu protikrízových opatrení na malé a stredné podniky v SR.
Prevencia závažných priemyselných havárií v Slovenskej republike.
Príprava KNsP Čadca na riešenie mimoriadnych udalostí.
Pripravenosť obce Dolný Vadičov na evakuáciu obyvateľstva pri povodniach.
Pripravenosť obce Námestovo na riešenie krízových javov.
Pripravenosť obce Strečno na riešenie mimoriadnych udalostí.
Prístupy k identifikácii podnikateľských rizík v projektovom riadení podniku.
Protipovodňové opatrenia v obci Skalité.
Riziká kontrolného procesu vo výrobe v podniku.
Riziká nezamestnanosti absolventov v Turci v súčasných podmienkach hospodárskej krízy.
Riziká organizácie športových a kultúrnych podujatí.
Riziká organizácie veľkých kultúrnych podujatí.
Riziká pri zavádzaní znalostného manažmentu v podniku.
Softvérová podpora krízového manažmentu.
Spolupráca miestnej štátnej správy a samosprávy pri riešení mimoriadnych udalostí.
Stres ako špecifická reakcia na mimoriadnu udalosť.
Vplyv krízy na motivačné procesy v organizácii.
Výrobné riziká v podniku.
Záťaž a stres v práci krízového manažéra.
Externé bakalárske štúdium
Možnosti finančno-ekonomickej analýzy pri odhaľovaní podnikateľských rizík.
Poistenie ako nástroj znižovania finančných dôsledkov krízových javov.
Spôsoby a možnosti financovania a obnovy kritickej dopravnej infraštruktúry.
Denné inžinierske štúdium
Analýza rizík pri preprave nebezp. látok aplikáciou Saatyho metódy viac kriteriálneho rozhodovania
Aplikácia poznatkov z medzinárodného krízového manažmentu v podmienkach SR.
Bezpečnosť a riziká prepravy potravín prostriedkami cestnej dopravy.
Diagnostika a riešenie finančnej krízy v podniku.
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Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
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Ing. Ľudmila Macurová
Ing Katarína Buganová, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
RSDr. Ľudovít. Németh,
RSDr. Ľudovít Németh
Ing. Mária Hudáková, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing Ľudmila. Macurová
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Mgr. Valéria, Moricová PhD.
doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
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Ján Havko
Martin Košturiak
Lukáš Birčiak
Miloš Jaroščiak
Marián Maruna
Martin Pavlik
Barbora Hrdá
Martin Melo
Milan Kozák
Ivana Mlynková
Martin Kužma
Terézia Halusková
Ján Pikula
Jakub Havrila
Ivana Briššová
Miroslava Bombeková
Dominika Mičuchová
Ivan Košút
Michaela Kavuliaková
Jana Hucíková
Peter Ďurech
Katarína Semancová
Veronika Oriešková
Michal Strežo
Ján Maťovčík
Martina Kostolná
Ján Káčer
Tomáš Pavlenko

Financovanie prevencie mimoriadnych udalostí v podmienkach Slovenskej republiky.
Finančná diagnostika ako nástroj na riadenie rizík vo výrobnom podniku.
Identifikácia kompetencií krízového manažéra.
Koordinácia účasti dobrovoľníkov na riešení krízových javov.
Kríza podniku a spôsoby jej riešenia ako objekt záujmu podnikovej diagnostiky.
Krízová komunikácia počas krízy.
Manažment podnikateľských rizík v podniku PPRS s.r.o.
Manažment podnikateľských rizík v podniku VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka.
Manažment rizík elektronického obchodovania vo vybranom projekte.
Manažment rizík pri zvyšovaní efektívnosti výrobného procesu v podniku.
Manažment rizík prípravy a realizácie projektu.
Manažment rizika v procese plánovania kvality v podniku.
Manažment rizika v procese zabezpečenia kvality v podniku.
Metodika financovania subjektov hospodárskej mobilizácie.
Metódy hodnotenia zraniteľnosti územia.
Metódy podpory rozhodovania v manažmente rizík s aplikáciou na konkrétnu prípadovú štúdiu.
Miesto a poslanie systému krízovej komunikácie pri riešení úloh ochrany obyvateľstva v meste.
Návrh postupu manažmentu rizika vo výrobnom podniku.
Nové formy prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu s využitím moderných metód vzdelávania.
Ochrana obyvateľov pod vodným dielom Oravská priehrada.
Organizácia obnovy cestných komunikácií poškodených mimoriadnymi udalosťami.
Organizovanie a vykonávanie záchranných prác pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom
nebezpečnej látky.
Podiel Slovenska na aktivitách medzinárodného krízového manažmentu.
Posúdenie podnikateľských rizík vo vybranom podniku.
Posúdenie podnikateľských rizík vo vybranom podniku.
Posúdenie rizík podnikateľskej činnosti konkrétnej spoločnosti v stavebnom priemysle.
Posúdenie úrovne protipovodňovej ochrany v katastri obce Belá.
Posúdenie významnosti rizík pri manipulácii s nebezpečnými odpadmi.

59

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
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Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Katarína, Buganová, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
doc. Mgr. Vladimír, Míka PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
doc. Ing. Janka Betáková, PhD.
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Dávid Lukáč
Lukáš Lempochner
Petra Kyselicová
Barbora Klinčáková
Jaroslav Ivan
Martin Sládek
Bibiana Varšová
Marianna Tökölyová
Monika Bollová
Ivan Bíleš
Veronika Kasáková
Štefan Magera
Lukáš Holanik
Mária Ciller
Jaroslav Jarabica
Ján Hirjak
Peter Murín
Andrej Mikulka
Tomáš Fris
Ladislav Šlapka
Maroš Mičiak
Jozef Mikunda
Jana Hollá Ďurišová
Michal Ballay
Marcel Kecer

Posudzovanie podnikateľských rizík ako prevencia vzniku krízy v podniku.
Posudzovanie podnikateľských rizík v oblasti marketingu vybranej spoločnosti.
Posudzovanie rizík účastníkov cestnej premávky.
Prístupy vybraných štátov EÚ k riešeniu problematiky evakuácie osôb.
Riadenie rizík vodnej nádrže Teplý vrch ako prvku kritickej infraštruktúry.
Systém včasného varovania v podniku ako prevencia vzniku krízy.
Špecifiká úloh a opatrení pri ochrane obyvateľstva vzhľadom na vekové kategórie a špecifické
sociálne skupiny.
Úlohy miestnej štátnej správy pri zvyšovaní bezpečnosti dopravného procesu.
Uplatnenie metód posudzovania a riadenia podnikateľských rizík v dopravnom podniku..
Vytváranie, hospodárenie a použitie ŠHR
Využitie kvantitatívnych metód na posudzovanie rizík územných celkov.
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva so zameraním na ukrytie v meste.
Záťaž a stres v práci krízového manažéra.
Externé inžinierske štúdium
Činnosť koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a možnosti jeho zefektívnenia.
Manažment rizika v procese zabezpečenia dodávateľskej kvality v podniku.
Nástroje a opatrenia na ochranu obyvateľstva proti biologickým nebezpečným látkam.
Návrh foriem elektronického vzdelávania v systéme prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu.
Návrh opatrení na zefektívnenie koordinácie dobrovoľníkov pri riešení krízových javov.
Návrh zásad, štruktúry a obsahu krízového komunikačného plánu.
Postavenie manažmentu rizík v procese zabezpečenia kvality výrobkov v podniku.
Posúdenie vplyvu svetovej hospodárskej a finančnej krízy na vybraný podnikateľský subjekt.
Posudzovanie a riadenie rizík pri práci s nebezpečnými látkami vo vybranom podniku.
Systémy včasného varovania v podniku.
Telematické systémy ako nástroj na podporu riešenia krízových javov.
Využitie geoinformačných systémov na podporu rozhodovania v krízovom manažmente.
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doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Ing . Eva Sventeková, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
doc. Ing Ladislav. Novák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
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Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
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doc. Mgr Vladimír. Míka, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.2.1 dopravné služby študijného programu doprava v krízových situáciách

Meno a priezvisko
Ivana Packová
Marek Poliaček
Martin Stehel
Martin Papp

Názov záverečnej práce
Denné bakalárske štúdium
Bezpečnosť prepravy komunálneho odpadu.
Špecifiká posudzovania rizík v železničnej doprave.
Externé bakalárske štúdium
Kritické miesta tranzitnej dopravy v meste Žilina.
Zvyšovanie bezpečnosti dopravného procesu na vybranom úseku cestnej siete.
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Vedúci záverečnej práce
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Ing. Silvia Čičmancová
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.6 záchranné služby študijného programu záchranné služby
Meno a priezvisko
Tomáš Genšor
Libor Kusý
Dávid Martin
Matúš Malcho
Zuzana Jančiová
Michal Salaj
Marek Jaško
Katarína Obuchová
Katarína Matoniaková
Beáta Jacková
Libor Kusý
Matej Kadlic
Martin Zajak
Pavol Goľák
Daniel Michrina
Jozef Rohaľ
Karol Seidl
Martin Bobro
Maroš Krajčír
Vladimír Glovňa
Lukáš Šebeň
Ján Lacko
Roman Capko
Gabriel Benian
Ján Veliký

Názov záverečnej práce
Denné bakalárske štúdium
Alternatívna náhrada hasičskej techniky pri zásahu v sťažených podmienkach.
Analýza súčasných hasiacich látok používaných na hasenie rôznych druhov požiarov.
Analýza záchranných služieb v Slovenskej republike a v Portugalsku.
Bezpečná aplikácia horľavých materiálov.
Bezpečnosť osôb na lyžiarskych svahoch.
Environmentálne plánovanie v priemyselných podnikoch SR.
Faktory vplývajúce na stanovenie požiarnej odolností konštrukcií podľa STN 92 0201.
Fázy požiaru a ich vplyv na požiarnu bezpečnosť.
Funkčnosť a problémy s prenesením výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi.
Fyzická a psychická záťaž hasičov a dôsledky stresu.
Havarijné plánovanie v priemyselných podnikoch v oblasti CO.
Heterogénne procesy horenia vybraných tuhých materiálov.
Hodnotenie zatepľovacích systémov z hľadiska požiarnej ochrany.
Lampióny šťastia – možná príčina požiaru.
Lesné požiare.
Materiály na báze dreva a ich požiarne parametre.
Možnosti aplikácie retardérov horenia a ich využitie v hasičskej praxi.
Náterové hmoty s retardačným účinkom aplikované na dreve.
Návrh minimálnych technic. prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru v okrese Spišská N.V.
Návrh na zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti hradu Stará Ľubovňa.
Návrh obmeny hasičskej techniky CAS vo vybranom OR HaZZ.
Návrh obmeny vecných prostriedkov u vybraného OR HaZZ.
Návrh vhodného hasičského vozidla na zásah v zložitých terénnych podmienkach.

Ing. Michal Orinčák, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing Anton. Osvald, CSc.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing Iveta Coneva, PhD.
Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing Anton. Osvald, CSc.
Ing. Adelaida Fanfarová
prof. Ing Anton. Osvald, CSc.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Patrik Mitrenga
doc. Ing Mikuláš. Monoši, PhD.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Nelineárne formy šírenia požiaru a ich vplyv na požiarnu bezpečnosť.
Obnova parku techniky u Záchrannej brigády HaZZ MV SR Humenné.

Ing. Ľubica Vráblová
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

62

Vedúci záverečnej práce
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Ľubomíra Kaľavská
Miloš Mačas
Nikoleta Csápaiová
Jakub Rončák
Štefan Bucha
Dávid Borák
Radovan Rompila
Andrej Marienka
Marcel Turza
Ján Ceľuch
Michal Salaj
Tomáš Dinis
Marián Šarišský
Barbora Buňová
Patrícia Polčová
Jakub Šuša
Jozef Jaško
Vojtech Križan
Dávid Fekete
Miroslav Kostráb
Adrián Ceľuch
Milan Porvaz
Lukáš Pekný
Gabriela Žaťková
Diana Sušková
Miroslav Kríž
Matej Panák

Odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadmi v priemyselných podnikoch.
Ohrozenia a ich eliminácia pri likvidácii následkov dopravnej nehody.
Ohrozenia a ich eliminácia pri likvidácii následkov povodne.
Ochrana pred požiarmi v priemyselnej prevádzke so zameraním sa na hasiace prostriedky.
Ochranné opatrenia proti lavínam v SR a v zahraničí.
Porovnanie metód hodnotenia reakcie na oheň pre kvapalné palivá.
Porovnanie metód hodnotenia reakcie na oheň pre tuhé palivá.
Porovnanie špecifických vlastností rôznych typov retardérov horenia.
Posúdenie rizík súvisiacich s nelineárnymi formami šírenia požiaru.
Posúdenie technického a materiálneho vybavenia povodňovej záchrannej služby v rámci KR HaZZ
MV SR Prešov.
Povodňová záchranná služba v Hasičskom a záchrannom zbore.
Povodňové zabezpečovacie práce na vybratom vodnom toku v SR.
Prehľad výcvikových zariadení využívaných na prípravu profesionálnych hasičov.
Preprava nebezpečných látok v rámci Slovenskej republiky.
Problematika horenia horľavých kvapalín.
Riziká pri práci a ich eliminácia – požiar v drevárskom a papierenskom priemysle.
Riziká pri práci a ich eliminácia – požiar v obytných budovách.
Rozbor využitia výškovej techniky vo vybranom OR HaZZ.
Rozdiely v postavení a úlohách obecného hasičského zboru a dobrovoľného hasičského zboru.
Taktika zásahu banských záchranárov v podzemí.
Testovanie materiálov pre potreby požiarnej bezpečnosti stavieb.
Vplyv fyzikálno-chemických dejov na heterogénne horenie tuhých horľavých materiálov.
Výchova detí a mládeže v oblasti protipožiarnej ochrany.
Využitie dýchacích zmesí pri potápačských prácach v HaZZ.
Využitie leteckej techniky na hasenie lesných požiarov.
Využívanie vhodných hasiacich látok v stabilných a polostabilných hasiacich zariadeniach
na hasenie požiarov.
Zábavná pyrotechnika z hľadiska protipožiarnej ochrany.
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Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Adelaida Fanfarová
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Patrik Mitrenga
Ing Michal. Orinčák, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Patrik Mitrenga
Ing. Barbora Balcová
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Adelaida Fanfarová
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Ing Michal. Orinčák, PhD.
Ing. Patrik Mitrenga
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
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Marek Vaňo
Dominik Sopko
Ján Škorvánek
Lenka Lokajová
Michal Libica
Juraj Šelinga
Jozef Uher
Róbert Baláž
Michal Vrabček
Ján Danek
Matúš Turičík
Bohuslav Tyrpák
Peter Szabo
Bernard Vajda
Jakub Franer
Tomáš Poráč
Tomáš Letoštiak
Marek Chovanec
Katarína Pecháčková
Martina Karaková
Michal Revaj
Martin Antal
Michael Rafaj
Daniel Kaleta
Richard Nemec
Michal Martinko

Záchrana a evakuácia zvierat pri povodniach.
Zhodnotenie analógového a elektronického systému obsluhy hasičskej techniky.
Externé bakalárske štúdium
Hasenie lesných požiarov.
Hasiace látky používané v prenosných a pojazdných hasiacich prístrojoch.
Požiarna bezpečnosť komínov.
Požiarne vlastnosti vybraných druhov drevín.
Prevencia a opatrenia na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti v prevádzke zberných surovín.
Problematika hasenia a hasiacich látok vo vybranom podniku poľnohospodárskej výroby.
Skladovanie horľavých kvapalín v chemickom podniku.
Zhodnotenie súčasného stavu výškovej techniky vo vybranom OR HaZZ SR.
Denné inžinierske štúdium
Analýza rizík v priemyselnom podniku metódou ENVITech.
Analýza rizík v priemyselnom podniku Prometeus – SL.
Analýza rizík vo farmaceutickom priemyselnom podniku.
Analýza stanovenia požiadaviek na únikové cesty podľa STN 92 0201-3.
Aplikácia simulačných programov na vybraté nebezpečné látky pre konkrétne územie ČR.
Aplikácia video detekcie dymu a plameňa pri požiari.
Dopravné nehody – ohrozenia záchranárov a ich eliminácia.
Dostupnosť služieb HaZZ na území Prešovského kraja.
Experimentálne stanovenie horľavých vlastností vybraných materiálov používaných v interiéri
motorových vozidiel.
Experimentálne stanovenie min teploty vznietenia vybraných priemysel.prachov v rozvírenom stave
Experimentálne stanovenie min. teploty vznietenia vybraných priemysel. prachov v usadenom stave
Havarijné plánovanie v pornikoch SR v oblasti PO a BOZP.
Modelovanie správania sa požiaru vo vnútorných priestoroch pomocou programu CFAST.
Navrhovanie protipožiarnej bezpečnosti drevených konštrukcií s využitím Eurokódu 5.
Nové trendy a metódy vyhľadávania osôb zasypaných lavínou.
Opatrenia na ochranu pred povodňami na vodnom toku Poprad.
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Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing Mikuláš Monoši, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing, Mária Polorecká, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
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Michaela Šopincová
Ján Kovaliček
Mária Janotíková
Dávid Tuka
Juraj Vácval
Matúš Vančo
Mária Nemcová
Žaneta Černohorská
Michal Dubovec
Jiří Lukša
Matúš Šaradín
Lenka Horná
Dagmara Medňanská
Matúš Bittner
Lenka Samková
Ľubomír Gašparovič
Tibor Rišiaň
Jozef Rečičár
Jana Hvorečná
Lenka Valicová
Milan Novotný
Anna Bineková

Posttraumatologická intervenční péče a význam intervenčních týmů ve stresových situacích u složek
HZS v ČR a SR.
Povodňová ochrana obcí na vodnom toku Kysuca.
Požiare lesných porastov vo vybranej oblasti (Vyšná Boca, Nižná Boca).
Sklenená fľaša – iniciátor požiaru.
Sledovanie vlastností podlahových materiálov na kónickom kalorimetri.
Stanovenie úbytku na hmotnosti vybraných podlahových krytín.
Vplyv kvality vzoriek na výsledné hodnotenie retardérov horenia.
Využití výuky první pomocí u nezdravotnických složek IZS.
Záchrana osôb v kalamitnom prostredí.
Zmena vlastností nehorľavých stavebných materiálov pôsobením vysokých teplôt plameňa.
Externé inžinierske štúdium
Analýza technologických rizík vo výrobnej prevádzke.
Porovnanie domáceho a zahraničného systému riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb.
Požiarna bezpečnosť v technológiách gumárenského priemyslu.
Problematika vyhlasovania požiarneho poplachu a jej vplyv na efektívnosť evakuácie.
Rozbor využitia požiarno-technických zariadení v stavbách tunelov.
Simulátor porúch armatúr časti technologického zariadenia - návrh technického riešenia.
Strata tlaku vody na penovom primiešavači.
Vplyv technických zariadení na množstvo dymu v stavbe.
Vplyv uhla roviny na šírenie plameňa po povrchu materiálu.
Využitie stabilného hasiaceho zariadenia pri riešení požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.
Záchranné práce v jaskynných systémoch.
Zásobovanie vodou pri požiari Oravského hradu.
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Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
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doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Roman Michalovič
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
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Zoznam doktorandských dizertačných prác, ktoré boli ukončené obhajobou v roku 2014
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Priezvisko, meno, titul doktoranda
(forma štúdia, odbor)
Balcová Barbora, Ing.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Mráziková Jana, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Macurová Ľudmila, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Madara Milan, Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Mendel Róbert, JUDr.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Chorvátová Janka, JUDr.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Kavický Vladimír, Ing.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Laštík Vladimír, Mgr.
(denná, 8.2.1 doprava v krízových situáciách)
Titková Blanka, Ing.
(externá, 8.2.1 doprava v krízových situáciách)
Frankovič Martin, Ing.
(externá, 8.2.1 doprava v krízových situáciách)

Križan Stanislav, Ing.
(externá, 8.2.1 doprava v krízových situáciách)
Čička Vladimír, Ing.
12.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Kováč Marián, Ing.
13.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Barančík Ivan, JUDr.
14.
(externá, 8.2.1 dopravné služby)
11.

Školiteľ

Téma dizertačnej práce

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Bezpečnosť pri prevádzkovaní kotlov na alternatívne palivá

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Humanitárna pomoc poskytovaná Európskou
a Slovenskou republikou tretím krajinám.

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Integrácia krízového plánovania malých obcí.

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
prof. Ing. Ladislav Potužák, PhD.

úniou

Efektívnosť investícií do ochrany osôb a majetku miestnych
samospráv.
Analýza právnych aspektov bezpečnostných služieb a ich
implementácia do študijných programov FŠI.
Optimalizácia právneho postavenia obecných polícií v SR
z pohľadu ich integrácie a spolupráce s policajným zborom
Účinky výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov
na odolnosť objektov.

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Riešenie krízových javov v dopravnej logistike.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Riziká v preprave nebezpečného tovaru po železnici.

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Optimalizovanie procesov riadenia dopravy v krízových
situáciách v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej
republiky.

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Logistická podpora evakuácie.

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
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Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti cestných komunikácií
pri mimoriadnych udalostiach.
Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach
územných celkov Slovenskej republiky.
Aproximace právních norem EÚ na úseku přepravy
nebezpečných věcí do právního prostředí ČR).
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Výročné správy pracovísk fakulty
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
za rok 2014
1. PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY – AKTUÁLNY STAV
Postavenie a základné úlohy katedry v rámci FBI ŽU a príslušného študijného odboru
Katedra krízového manažmentu je pracoviskom Fakulty bezpečnostného 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 kompetencie 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 roku 2014 boli pripravené materiály pre akreditáciu. V rámci spracovania boli vykonané
úpravy obsahu a nadväznosti predmetov ako aj zosúladenie výučby predmetov pre ostatné
katedry v rámci fakulty.
V súčasnosti je internet významný zdroj informácií pre záujemcov o štúdium ako aj odbornej
verejnosti. Web stránka katedry je permanentne aktualizovaná.
Štruktúra a personálne obsadenie katedry, zmeny v priebehu roka
Personálne obsadenie katedry spĺňa požadované kritériá na obsadenie odborných miest
pedagógmi minimálne s titulom PhD.
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Tab. 1
Personálne zloženie katedry krízového manažmentu
Počet
plán. skut.

Funkcia

Poznámka

Profesor

2

1

PhD.

Docent

5

5

5 x PhD.

Odborný asistent

11

7

7 x PhD., 1 x CSc.,

Asistent

1

0

Výskumný pracovník

2

2

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

22

16

z toho 1 výskumný pracovník projektu

Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet

Titul

Poznámka

Profesor

1

PhD.

Docent

5

5 x PhD.

PhD. (CSc.)

7

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

13

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

13
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Tab. 3
Organizačná štruktúra katedry krízového manažmentu
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry

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.
doc. 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 Bugánová, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Mgr.Lucia Litvová, PhD.

Pracovník výskumu

RSDr. Ľudovít Németh
Ing. Jaroslava Panáková

Odborná sekretárka

Iveta Gašpieriková

Kvalifikačný rast
V roku 2014 úspešne habilitoval Ing. Jozef Ristvej, 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
prihlásených. Je v záujme vedenia katedry zmeny v personálnom obsadení zabezpečiť tak,
aby bol zaistený trvalý rast odbornej a pedagogickej úrovne kolektívu katedry.
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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.

Študijný
odbor

1.
2.
3.
4.

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 FBI ŽU
a schválených zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu
prijímacieho konania bola zabezpečená v súlade s pokynom dekana FBI ŽU a metodického
zamestnania organizovaného prodekanom pre vzdelávanie.
Na bakalársky stupeň denného štúdia bolo prijatých 65 študentov, ale zapísaných bolo len 42
študentov. Externé bakalárske štúdium sa v AR 2014/15 v študijnom programe krízový
manažment neotvorilo. V druhom stupni bolo na denné štúdium prijatých 34 študentov
a zapísaných 33 študentov a na externé štúdium bolo prijatých 7 študentov a všetci na štúdium
nastúpili. V treťom stupni nastúpili na štúdium všetci prijatí študenti, konkrétne v dennej
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forme 3 študenti a v externej forme 1 študent. Celkom bolo na študijný program krízový
manažment prijatých 110 študentov, z toho na štúdium nastúpilo 86 študentov. Oproti
predchádzajúcemu roku je možné konštatovať klesajúci záujem o štúdium nie len v študijnom
programe krízový manažment.
Ku koncu roka 2014 študovalo v študijnom programe krízový manažment 226 študentov,
z toho 180 v dennej forme (79,65 %) a 46 v externej forme (20,35 %). V bakalárskom stupni
je zapísaných 51,77 % študentov a zvyšná časť (48,23 %) je zapísaná v inžinierskom stupni.
Oproti roku 2013 bol zaznamenaný pokles o 94 študentov, ktorý sa prejavil predovšetkým
v prvom stupni štúdia.
Tab. 5
Počty študentov študijného programu krízový manažment
Stupeň

Ročník
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
Celkom

Počet študentov
externého štúdia
1
1
12
7
25
46

denného štúdia
40
28
35
30
47
180

Celkom
41
29
47
37
72
226

Štátne záverečné skúšky - príprava, priebeh
Na štátne záverečné skúšky v roku 2014 bolo prihlásených 99 študentov, z toho 1 študent,
ktorý v roku 2013 na štátnych skúškach neuspel a jeden študent sa prihlásil až na jesenný
termín štátnych záverečných skúšok. Štruktúra prihlásených študentov bola nasledujúca:
42 študentov denného bakalárskeho štúdia, 2 študenti externého bakalárskeho štúdia,
44 študentov denného inžinierskeho štúdia a 11 študentov externého inžinierskeho štúdia.
Tab. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie

Denná

86

prospel
s vyznamenaním
11

Externá

13

0

12

1

Celkom
ukončilo

99

11

86

2

prospel

neprospel

74

1

Poznámka

s ohľadom na
opakované štátne
záverečné skúšky

V riadnom termíne štátnych záverečných skúšok 84 študentov prospelo, 11 študenti prospeli
s vyznamenaním a 3 študenti neprospeli (všetci v dennej forme bakalárskeho štúdia).
Na opakované štátne záverečných skúšky sa prihlásili 3 študenti denného bakalárskeho štúdia
na opravný termín a 1 študent externého inžinierskeho štúdia na prvý termín. Dvaja študenti
denného bakalárskeho štúdia prospeli, 1 študent denného bakalárskeho štúdia neprospel
z predmetu krízový manažment a študent zapísaný prvý raz neprospel zo všetkých predmetov,
obhájil len diplomovú prácu.
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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.
Tab. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2014
Počet
obhájených

bakalárska
diplomová
dizertačná

43
55
4

43
55
4

13
16
3

3
0
0

0
0
1

spolu

102

102

32

3

1

Typ práce

Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
prác
prác bez PhD.

Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)

Počet
predložených
prác

Komisie pre štátne záverečné skúšky konštatovali stúpajúcu kvalitu záverečných prác, ako aj
prezentovaných poznatkov oproti predchádzajúcemu roku. Najväčší problém videli v tom, že
diplomové práce neobsahujú ekonomické, príp. iné zhodnotenie návrhu.
Predsedovia komisií pre štátne záverečné skúšky odporúčali vo svojich záverečných správach:
 spresniť formuláciu cieľa a obsahu záverečných prác už 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.
Pri spracovávaní zadaní záverečných prác pre AR 2014/2015 boli tieto pripomienky vzaté
do úvahy a na ich základe prešli všetky zadania prekontrolované vedúcimi oddelení
a schválené vedúcim katedry a garantom študijného programu krízový manažment.

Využívanie informačného systému Vzdelávanie
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.
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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.
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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ekonomické teórie
Sociológia
Podnikové hospodárstvo
Manažment
Marketing
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

21.

Manažérske metódy a techniky

22.

Stratégia podniku

23.

Plánovanie a prognostika

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Teória rizík
Legislatíva krízových situácií
Praktiká z psychológie
Psychológia v záchranných službách
Manažment kvality
Automatizácia a projektovanie IP
Seminár k diplomovej práci

Zabezpečuje
Strelcová, Kelíšek
Litvová
Strelcová, Kelíšek
Míka, Hudáková
Klučka, Buganová
Míka
Kelíšek
Šimák, Hollá, Ristvej
Ondrušek
Kelíšek, Ondrušek
Klučka
Moricová
Ristvej
Németh
Litvová
Ondrušek
Klučka, Kelíšek
Míka, Buganová
Míka
Buganová
Míka, Hudáková,
Buganová
Klučka
Klučka, Dvorský,
Pavlenko
Šimák, Hollá
Šimák, Oriešková
Moricová
Moricová
Hudáková
Buganová
Strelcová, Moricová
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DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, 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
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ
DIŠ
DIŠ, EIŠ
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Edičná činnosť na podporu vzdelávacieho procesu – učebnice, monografie a skriptá
V roku 2014 bolo vydané a na knižnici Žilinskej univerzity v Žiline zaevidované skriptum
Plánovanie a prognostika v aplikáciách, ktorého autorom je doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
a vysokoškolská učebnica Manažérstvo kvality a rizika, ktorej autorkami sú Ing. Mária
Lusková, PhD., Ing. Mária Hudáková, PhD. a Ing. Katarína Buganová, PhD.
Počas roka však boli spracované viaceré publikácie, ktoré momentálne podliehajú
recenznému konaniu a vydané budú až v roku 2015.
Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2014

Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

0

AAB

Vedecké monografie v SR

0

BAB

Odborné knižné publikácie

0

BCI

Skriptá, učebné texty

1

ACB

VŠ učebnice v SR

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

1

0,58

Aktivity katedry v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania katedra ponúka širokej verejnosti modulový kurz
„Efektívny krízový manažment“. 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
dekanom fakulty) boli vykonané 4 kontroly – hospitácie. Vážnejšie nedostatky neboli zistené
Záznamy z hospitácií sú prerokované s príslušným učiteľom a uložené na katedre (kópie
správ sú odoslané na dekanát). Z kontrol vyplynulo, že:
 pre kvalitu výučby je významné zabezpečenie dostupnou študijnou literatúrou,
 riešenie zadaných úloh spojené s komunikáciou o aplikácii v praxi je pridanou hodnotou
pre študentov (predmet plánovanie a prognostika); tu napriek existencii dostupnej
literatúry pre cvičenia túto možnosť študenti denného štúdia nevyužívajú – dopyt je
hlavne zo strany externých študentov.
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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 FBI 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:
 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 aplikáciu pre jednotlivé oblasti
ľudskej činnosti,
 komplexné hodnotenie rizík v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom
prostredí a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho i technologického
charakteru,
 racionalizáciu 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,
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riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na
efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
racionalizáciu 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 optimalizáciu
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 činiteľa v krízovom riadení – osobnosť
krízového manažéra,
sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií,
etiku krízových situácií,
komunikáciu a vedenie ľudí v krízových situáciách,
analýzu ekonomických dôsledkov katastrof a návrh opatrení/modelov na financovanie
dôsledkov a obnovy,
zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FBI 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 2014 podala katedra medzinárodný projekt High Community Resilience in Transport Nový prístup k účinnejšej absorpcii hodnotenia rizík v rámci sektora dopravy v Európskej
únii – HiCoReT. Hlavným cieľom HiCoReT (High Community Resilience in Transport) je
zvýšenie odolnosti Európy voči krízam a katastrofám, ktoré sú najvyššou politickou témou
v EÚ a jej členských štátov a pridružených krajín.
Podiel na riešení projektov EŠF
V roku 2014 bola katedra zapojená:
 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
koncepciu tvorby atraktívnych študijných materiálov na báze IKT, ako aj na podporu
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 simuláciu krízových javov v doprave pre zvýšenie
efektívnosti rozhodovania.
77

Výročná správa o činnosti FBI ŽU v Žiline za rok 2014
Vedecko-technické projekty riešené v rámci APVV
V roku 2014 sa na katedre riešili 3 projekty 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 v roku 2014 boli podaný projekt VEGA: Koncept pružnosti
a jeho aplikácia v systéme krízového manažmentu. V roku 2014 boli podané dva projekty
KEGA „Inovácia obsahu predmetu projektové riadenie s využitím nových metód a foriem
výučby“ a Riešenie krízových situácií hospodárskych (Krízový manažment v ekonomike).

Inštitucionálne - fakultné projekty
Mladí pedagogickí pracovníci a doktorandi riešili 1 inštitucionálny projekt.
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Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2014

Číslo projektu

IGP 201-408

-

Doba
riešenia

2014-2015

2014-2016

Grantová
agentúra
IGP

Bilaterálny
projekt

Názov
projektu

Acronym

Cieľ projektu

Posudzovanie
podnikateľských rizík a
jeho
využiteľnosť
pri riadení rizík
v malých a
stredných
podnikoch

Špecifikovať
rizikové prostredie
malých a stredných
podnikov v súčasnej
etape hospodárskej
krízy v SR.

Riešenie
ekonomických
rizík v malom a
strednom
podnikaní

Cieľom je stanoviť
vplyv ekonomických
rizík malých a
stredných podnikov
na rozvoj slovenskopoľského
prihraničného
regiónu a samospráv
dotknutých miest a
obcí.
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Hlavné
výstupy
projektu

Vytvorenie
nástroja na
identifikáciu a
riadenie
podnikateľských rizík v
MSP s využitím
aktuálnych
softvérov a
programov.
Realizačné
výstupy
projektu budú
spracované vo
forme
publikačných
výstupoch vo
vedeckých
časopisoch a
zborníkoch z
domácich
a medzinárodných vedeckých
konferencií.

Koordinátor
projektu

KKM FBI ŽU
(Ondrúšková)

VŠEMVs
(Hudáková)

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)

Spolufinancovanie (%)

690€

-

-

-

-

-
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Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2014
Číslo projektu
APVV 0043-10

APVV – 0727-12

APVV-0471-10

ITMS 26110230090
2013-2015

ITMS 26110230079
02/2013 – 06/2015

Názov projektu
Komplexný model
posudzovania rizík
priemyselných procesov
MOPORI

Model hodnotenia
ekonomickej efektívnosti
protipožiarnych opatrení
FIREFF

Ochrana kritickej
infraštruktúry v sektore
doprava
OKID

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

Dosiahnuté výsledky v sledovanom období
Softvérový prostriedok iMotýlik, 2 memorandá
o spolupráci s MONDI SCP a. s Ružomberok
a EVONIC Fermas a. s Aplikácia komplexného
modelu a softvérového prostriedku v 2 podnikoch,
články v časopisoch a na medzinárodných
konferenciách.
Analýza a kvantifikácie škôd po požiaroch a
dopadov na život, zdravie a životné prostredie.
Aplikácia Event Tree Analysis pre stanovenie
rozsahu a následkov požiarov. Vedecká
monografia.

Výstupy boli zamerané na posudzovanie
bezpečnostného prostredia vo vzťahu ku kritickej
infraštruktúre, na možnosti posudzovania a
riadenia rizík jednotlivých prvkov KI, na
testovanie výkonnosti vybraných prvkov KI a na
hodnotenie ekonomických aspektov KI - 30
publikačných výstupov, vrátane jednej vedeckej
monografie
Výstupy boli zamerané na prípravu inovovaných
študijných materiálov na E-vzdelávanie a E-kníh.

Príprava nových študijných materiálov a
vysokoškolských učebníc a ich pilotná
implementácia. Tvorba a inovácia 2 študijných
programov.

80

Finančné
prostriedky
€

13 573 €

59 257 €

61 256 €

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Hollá

Klučka

Šimák

Projektový
manažér

Riešitelia

Hollá

Moricová,
Buganová, Ristvej,
Loveček, Šimák,
Novák, Míka,
Mozer, Polorecká,
Titko, Magdolen

Klučka,
Mózer.

Klučka, Buganová,
Strelcová, Kelíšek,
Hollá, Ondrušek,
Hudáková, Dvorský,
Panáková,
Mózer, Coneva,
Vandlíčková,
Orinčák, Flachbart,
Müllerová, Osvald

Dvořák

Šimák, Novák,
Klučka, Strelcová,
Hollá, Hudáková,
Kelíšek

Buganová

ŽU v Žiline,
za fakultu: Buganová

Buganová

ŹU v Žiline
(aktivita 1.3 Buganová)

Klučka, Ristvej,
Strelcová, Mika,
Buganová, Hollá,
Moricová,
Hudáková,
Ondrušek
Klučka, Mika,
Ristvej, Strelcová,
Buganová, Hollá,
Moricová,
Hudáková
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7RP 313308

APVV do7rp-0025-12

FaME/2013/MSPRisk
BILATERÁLNY
VEDECKÝ PROJEKT
005DTI-4/2014

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

The Community Based
Comprehensive Recovery –
Komplexná obnova zameraná
na spoločnosť –
dofinancovanie
Podnikateľské riziká malých
a stredných firiem v
turbulentnom ekonomickom
prostredí
KEGA - Sektorová integrácia
priestorových dopadov
bezpečnostného manažmentu
environmentálnych rizík

Druhý rok riešenia projektu bol zameraný na
analýzu prostredia, cieľových skupín a na návrh
informačného systému. Preskúmanie vybraných
prípadových štúdií na použitie (Use Cases): Úloha
1.3, ktorá pozostáva zo skúmania vybraných
typických scenárov, kde by mohol projekt a
koncept COBACORE zohrávať podpornú úlohu
pre hodnotenie potrieb daných procesov.
The Community Based Comprehensive Recovery
– Komplexná obnova zameraná na spoločnosť –
dofinancovanie

-

Ristvej

Ristvej

Šimák, Hollá,
Moricová,
Loveček, Titko,
Magdolen.

12 430 €
Ristvej

Spracovaná monografia – výsledky výskumu:
Podnikateľské prostredie malých a stredných
firiem v Českej a Slovenskej republike.

-

Rieši sa problematika bezpečnostných rizík a ich
priestorových dopadov v kontexte vznikajúcich
turbulentných zmien, rizík a možných ohrození
celospoločenského rozvoja v podmienkach
aktuálneho stavu v SR.

-
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Ristvej

Šimák, Hollá,
Moricová,
Loveček, Titko,
Magdolen.

Belás (UTB Zlín)

Hudáková

Buganová,
Lusková

Betáková (DTU)

Klučka

Pavlenko,
Dvorský,
Klučka
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Tabuľka 12

20152017

APVV

1/0831/15

20152017

VEGA

SEP21014323
4

20142020

ERA - H2020-MG2014_TwoStages MG-3.4-2014 - RIA

H2020
653625

20142018

ERA - H2020-DRS2014: DRS-07-2014

Aplikácia
bezpečnosti pri
priestorovom
plánovaní
územných celkov
Vplyv psychickej
záťaže a stresu na
výkonnosť
pracovníkov v
pracovnom procese
a metódy
identifikovania ich
príčin a dopadov
Experimentálna
aplikácia
matematického
modelovania pre
bezpečnosť
v doprave ExAM2Safe
High Community
Resilience in
Transport - Nový
prístup k účinnejšej
absorpcii
hodnotenia rizík v
rámci sektora
dopravy v
Európskej únii –
HiCoReT

Filip

Novák

VŠEMVs
Bratislava

STU,
TNUNI
, DTI,
UNIZA

Moricová

Moricová

KKM/FBI
ŽU

-

Experimentálna aplikácia matematického
modelovania pre bezpečnosť v doprave matematický model bezpečnosti v doprave.

Sventeková

Ristvej

FBI ŽUŽ

6

Zlepšenie kvality vzdelávania a efektívnosti
rozhodovania v krízových situáciách.
Efektívnejšia ochrana občanov, našej
prosperity, politickej stability, hospodárstva
a taktiež infraštruktúry služieb. Súčasne je
dôležité sa zamerať na zvýšenie odolnosti
našej spoločnosti voči prírodným rizikám.

Ristvej

Riska

ŽUŽ –
FBI –
KKM
a UVP
ŽUŽ

5

Hlavné výstupy projektu

Inovácia a skvalitnenie
postupov priestorového
plánovania územných
celkov.

Návrh opatrení na zlepšenie skutkového
stavu implementácie vplyvu
bezpečnostných rizík obyvateľstva na
rozvoj územného potenciálu
v podmienkach SR.
Vypracovať metodiku prípravy
pracovníkov zameranej na zvyšovanie ich
psychickej odolnosti, navrhnúť model
prípravy pracovníkov zameranej na
zvládanie záťažových situácií a zvyšovanie
ich psychickej odolnosti, verifikovať
navrhovaný model vo vybraných
podnikoch, spracovať monografiu.

Vytvorenie metodiky
a návrh modelu prípravy
pracovníkov na zvládanie
záťažových situácií
a zvyšovanie ich psychickej
odolnosti na základe
realizovaného výskumu
faktorov ovplyvňujúcich
výkonnosť pracovníkov.
Experimentálna aplikácia
matematického
modelovania pre
bezpečnosť v doprave.

Hlavným cieľom HiCoReT
(High Community
Resilience in Transport) je
zvýšenie odolnosti Európy
voči krízam a katastrofám,
ktoré sú najvyššou
politickou témou v EÚ a jej
členských štátov a
pridružených krajín.
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Partneri
projektu

Cieľ projektu

Koordinátor
projektu

APVV14-0692

Názov projektu

Projektový
manažér

Grantová agentúra

Zodpovedný
riešiteľ/koordin
átor

Doba riešenia

Číslo projektu

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2014
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APVV
14-0870

20152019

APVV

020ŽU4/2015

20152017

KEGA

040ŽU4/2015

20152017

KEGA

Experimentálna
aplikácia
matematického
modelovania v
rámci manažmentu
bezpečnosti
regionálnej cestnej
infraštruktúry
Riešenie krízových
situácií
hospodárskych
(Krízový
manažment v
ekonomike)

Hlavný cieľ projektu
spočíva v skvalitnení
manažmentu bezpečnosti
cestnej infraštruktúry
prostredníctvom aplikácie
matematického
modelovania do nových
postupov a metód.
Komplexne spracovať
a aktualizovať poznatky
z problematiky riešenia
krízových situácií
hospodárskych v súlade
s požiadavkami praxe
výkonu povolania
krízového manažéra a
potrebami modernizácie
vzdelávacieho systému na
FBI ŽU.

Vierohodná identifikácia cestných
segmentov s vysokou nehodovosťou
a určenie efektívnosti typologických
opatrení na týchto segmentoch.

Ristvej

-

VÚD

1

Moderná vysokoškolská učebnica
k predmetu Riešenie krízových situácií
hospodárskych, skrátená anglická CD
verzia učebnice pre Erasmus študentov,
modernizovaný študijný plán a elearningový kurz k predmetu.

Ondrušek

Ondrušek

KKM/FBI
ŽU

-

Inovácia obsahu
predmetu
Projektové riadenie
s využitím nových
metód a foriem
výučby

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 študijných
materiálov vo forme vysokoškolskej
učebnice v tlačenej verzii a vo forme Eknihy pre študentov v dennej aj externej
forme štúdia na FBI ŽU, ale aj pre
záujemcov z praxe.

Buganová

Buganová

KKM/FBI
ŽU

-
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V hodnotenom období sa členovia katedry zamerali najmä na riešenie schválených vedeckých
úloh a zvýšili aktivitu v oblasti rozširovania 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 2014 štrnásť doktorandov, z toho
7 v dennej forme a 7 v externej forme.
Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu krízový manažment
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

3
2
2
2
1
1
1
5
3
3
2
2
2
1

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

prof. Šimák
doc. Novák
doc. Klučka
doc. Hudáková
doc. Klučka
prof. Šimák
doc. Betáková
doc. Novák
doc. Klučka
prof. Šimák
doc. Novák
prof. Šimák
prof. Šimák
doc. Ristvej

Ing. Michal Titko
Ing. Adamíková Jana
Ing. Dvorský Ján
Ing. Ondrušková Helena
Ing. Havko Ján
Ing. Oriešková Veronika
Ing. Pavlenko Tomáš
Ing. Kovalčík Milan
Ing. Kalupová Blanka
Ing. Neradilová Hana
JUDr. Ing. Mahdoň Luboš
Ing. Lajtoch Jiří
Mgr. Peterek Kamil
Ing. Beňo Peter

Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry krízového manažmentu
Školiteľ

prof. Šimák

doc. Klučka

doc. Novák

Forma

Rok štúdia

Program

Ing. Lajtoch Jiří

externá

2

KM

Ing. Titko Michal

denná

3

KM

Mgr. Peterek Kamil

externá

2

KM

Ing. Neradilová Hana

externá

3

KM

Ing. Oriešková Veronika

denná

1

KM

Ing. Kalupová Blanka

externá

3

KM

Ing. Dvorský Ján

denná

2

KM

Ing. Havko Ján

denná

1

KM

Ing. Adamíková Jana

denná

2

KM

Doktorand
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doc. Ristvej

JUDr. Ing. Mahdoň
Luboš

externá

1

KM

Ing. Kovalčík Milan

externá

5

KM

Ing. Beňo Peter

externá

1

KM

Výsledky a aktivita doktorandov v hodnotenom období boli kladne hodnotené školiteľmi.
Kvalifikačný rast
Doc. Ing. Klučka, PhD. sa zúčastnil v Nemecku 2 – týždňového seminára „ 6the International
BBK Summer Academy 2014“.
Ing. Hollá, PhD. sa zúčastnila kurzu pre výkon funkcie Bezpečnostný poradca ADR, vedie
kurzy pre pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do
1.alebo 2.kategórie v zmysle novely zák.č.355/2007 Z. z. a zúčastňovala sa kurzu anglického
jazyka.
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 s trendom zvýšenia,
 z publikačnej činnosti členov katedry je zrejmé, že ťažisko publikačnej činnosti sa
presúva na odborné domáce a hlavne zahraničné časopisy s vyššou pridanou hodnotou
(karentované, SCOPUS).
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
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ADE
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ADF
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Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V hodnotenom období boli katedrou organizované alebo spoluorganizované nasledovné
vedecké a odborné podujatia:
 19. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“,
 X. ročník Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků „Bezpečnost, rizika
a krizove situace 2014“ v Liberci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta bezpečnostného inženýrství, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného
inžinierstva a Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií,
 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 0727–12 so zástupcami MV SR (Požiarnotechnický a expertízny ústav) a Žilinskej univerzity (FBI ŽU) k riešenej problematike.
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 MDVRR SR, MH SR, MO SR a MV SR (VTÚ KMCO), zvyšuje odbornú úroveň
pedagógov a začlenením problematiky do obsahu odborných premetov zvyšuje atraktívnosť
študijného odboru. Na regionálnej úrovni je veľmi dobrá spolupráca s Odborom krízového
riadenia ObÚ v Žiline a Košiciach, ktorá sa využíva pri pozvaných prednáškach, organizovaní
exkurzií na príslušné inštitúcie, 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
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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.
Ďalšie konkrétne aktivity spolupráce v sledovanom období boli:
 práca v komisii OKM Vlády SR na vytváranie „Stáleho situačného centra SR na
vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete“ – ocenenie predsedom Vlády
SR,
 spolupráca so ŽSR a VVÚŽ – tvorba predpisu ŽSR Z-13 „Pravidlá na riešenie
mimoriadnych udalostí na ŽSR“ – v súčasnej dobe po 3. kole pripomienok,
 organizácia exkurzie v sklade ŠHR Kysucké Nové Mesto, exkurzia v IZS koordinačné
stredisko Žilina,
 pre zástupcov politickej strany SAS – vykonaný kurz krízového manažmentu.
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 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 zaoberajúcich 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, a 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,
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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, ČR
Univerzita Tilburg, Holandsko ,
Univerzita Messina, Taliansko,
Srbsko – Fakultet bezbednosti Univerzita Beograd, Alexander College of Arts, Business
& Management, Beograd, Univerzita UNION Beograd, Srbsko,
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 aj iných krajín
sveta. Zahraničné služobné cesty boli zamerané na vedeckovýskumné projekty, odborné
kurzy, 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.
Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2014
Účastník

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet dní

Francúzsko

5

ČR
ČR
Nemecko
ČR

24. - 28. 6.
13. – 15.
11.
20. -29. 6.
15. 10.
24. - 28. 6.
13. – 15.
11.
26. – 27. 3.
9. – 10. 4.
19. 7. – 2.8.
2. – 4. 9.

workshop

ČR

26. – 27. 3.

2

konferencia
konzultácia k projektu
konferencia
MANAGEMENT 2014
konferencia
konferencia
konferencia

ČR
ČR

5. – 6. 2.
26. – 27. 3.

2
2

Srbsko

23. - 26. 4.

4

ČR
ČR
Poľsko

11. - 13. 6.
10. - 11. 9.
3. – 5. 12.

3
2
3

Ing. Katarína Buganová,
PhD.

konferencia INTE 2014

Ing.
Katarína Hollá, PhD.
Ing.
Mária Hudáková, PhD.

konferencia PSAM 2014
jednanie k ERASMU
konferencia INTE 2014

doc. Ing.
Jozef Klučka, PhD.

workshop
rozvoj spolupráce
vzdelávací kurz
konferencia

doc. Mgr.
Vladimír Míka, PhD.
doc. Ing.
Ladislav Novák, PhD.

kurz „Risk Manager“

ČR

kurz „Risk Manager“

USA
ČR
Francúzsko
ČR
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1
5
3
2
2
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2
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doc. Ing.
Jozef Ristvej, PhD.

doc. Ing. Stanislava
Strelcová, PhD.
prof. Ing.
Ladislav Šimák, PhD.

míting k projektu CoBaCoRe
výstava ISEF
konferencia
pracovné stretnutie k
projektu
valné zhromaždenie a
seminár
míting a workshop
spolupráca univ. a priemys.
odvetv.
konferencia
pracovné stretnutie
workshop
konferencia
konferencia
konferencia

Holandsko
USA
Poľsko

13. – 17. 4.
9. – 16. 5.
15. – 16. 6.

5
8
2

ČR

9. – 10. 7.

2

Poľsko

23. – 24. 9.

2

Španielsko

11. – 17.10.

7

Nemecko

23. – 30.11.

8

Poľsko
Fínsko

11. – 12.12.
14. – 16. 1.

2
3

ČR

26. – 27. 3.

2

Poľsko
ČR
Poľsko

10. – 13. 4.
22. 4.
15. – 16. 6.

4
1
2

Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov KKM
Meno
a priezvisko

Termín
pobytu
(semester)

dĺžka
pobytu

Druh
pobytu

Prijímajúca inštitúcia

Krajina
pobytu

Ing. Michal
Titko

L 2013/2014

4,5
mesiaca

Erasmus
mobilita

Vilnius Gediminas
Technical University
Vilnius

Litva

Ivana
Mlynková

L 2013/2014

4,5
mesiaca

Erasmus
mobilita

École des mines d Alés

Francúzsko

Maroš
Lacinák

L 2013/2014

4,5
mesiaca

Erasmus
mobilita

Erik Bodnár

L 2013/2014

4,5
mesiaca

Erasmus
mobilita

Katarína
Stahovcová

Z 2013/2014

5
mesiacov

stáž
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Pirkanmaan
Ammattikorkeakoulu,
Tampere
Pirkanmaan
Ammattikorkeakoulu,
Tampere
T-SOFT. a.s.

Fínsko
Fínsko
ČR
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Na katedre boli prijatí domáci a zahraniční hostia:

predseda a členovia SAS,

Ing. Viliam Marušinec – SŠHR SR,

prof. Ing. Petar Kolev, PhD – rektor VTU TK Sófia + 3 členovia delegácie,

prof. Ing. Zenon Zamiar – FB VVŠPV TK Wroclaw,

doc. Ing. Tošo Kačaunov, CSc. – dekan fakulty Manažmentu dopravy VTU TK Sofia,

riaditelia odborov krízového manažmentu ústredných orgánov štátnej správy (Hudák,
Szakállos, Kmec, Tercer a iní),

predstavitelia spolupracujúcich fakúlt a škôl z ČR (Navrátil KU, Kopecký VŠE, Vičar
UTB, Adamec , Řehák VŠB TU),

doc. Ing. Detelin Vasiliev, PhD. – člen AK Vlády Bulharska,

Zzstupcovia slovenských podnikateľských subjektov, SOPK, a IZS Žilina.

Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2014
Termín
mobility

Druh
mobility

Prijímajúca inštitúcia

Krajina
pobytu

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

2. – 3. 6.
7.–11. 4.

ERASMUS
ERASMUS

ČR
ČR

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

2. – 7. 3.

ERASMUS

VŠB-TU Ostrava
Univerzita obrany Brno
Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk
Ladowych, Wroclaw

Meno a priezvisko

Poľsko

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 2014“, Beograd,
 prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., – člen vedeckej rady
medzinárodnej konferencie „Manažment – Teória, Výučba a Prax 2014“, Liptovský
Mikuláš,
 prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckej rady 3. medzinárodnej konferencie
Technické a ekologické výzvy logistiky, MWSLiT Wroclaw, 30. 4. 2014,
 prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckej rady 6. medzinárodného kongresu
Kartaginskej siete inžinierskeho vzdelávania – Nové technológie v globálnom
akademickom inžinierskom vzdelávaní, MWSLiT Wroclaw, 15. - 18. 6. 2014,
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prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckej rady 27. medzinárodnej vedeckej
konferencie Aktuálne otázky BOZP, TU Košice, Štrbské Pleso, 19 .-21. 11. 2014,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie
Ochrana obyvateľstva a krízové riadenie, FBMI ČVUT Kladno, Praha 22. -23. 4. 2014,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie
Regionálne ekonomické disparity SR, VŠEMVS Bratislava, Nesvady 19. - 20. 6. 2014.
Tab. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko

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

Časopis
Mechanika
–
DopravaKomunikácie
Bezpečnostní teorie a praxe
Zborník
vedeckých
prác,
Bukovinská univerzita
Innovative infotechnologies for
science, business and education
The Science for Population
Protection
Logistics and Transport MWSLiT
Wroclaw
Socioekonomické
a humanitní
studie

Krajina

ISSN

Bulharsko

1234-5678

ČR

1801-8211

Ukrajina

2219-5378

Litva

2029-1035

ČR

1803-568X

PR

1734-2015

ČR

1804-6797

5. ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Vo vzdelávacej činnosti
 rozšíriť spoluprácu s praxou – vybrané prednášky, zadávanie tém DP, BP,
 získavať dokumentáciu o praktickom riešení mimoriadnych udalostí a ich aplikácia
v pedagogickom procese,
 tvoriť vzdelávacie produkty pre rozvoj celoživotného vzdelávania,
 zvyšovať kvalitu materiálno-technického zabezpečenia katedry a jej pedagógov
s dôrazom na výpočtovú techniku (hardware a software),
 pripraviť študijné materiály a prednášky vybraných predmetov v angličtine pre
vzdelávanie zahraničných,
 rozvíjať pedagogické schopnosti mladých učiteľov a doktorandov formou konzultácií
s určeným tútorom, ako aj realizáciou kontroly – hospitácií uskutočňovaných vedúcim
katedry,
 efektívnejšie využívať dostupnú techniku a softvér, ktoré sú k dispozícii v rámci
špeciálnej učebne simulácie krízového riadenia; disponibilný softvér orientovať na
riešenie vedeckovýskumných úloh, úloh v rámci pedagogického procesu, ako aj
publikačnej činnosti,
 zabezpečiť e-learningové aplikácie - každý učiteľ katedry.
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Vo vedeckovýskumnej činnosti
 rovnomernejšie zapojiť členov katedry do vedeckovýskumných projektov - slovenských,
medzinárodných, aktivizovať mladých členov katedry,
 zapojiť členov katedry do projektov APVV, HORIZON 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,
 ŠVOČ zamerať na prepojenie úloh pedagogických a vedecko-výskumných..
V medzinárodnej spolupráci
 zúčastniť sa na vybraných zahraničných konferenciach a seminároch 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









zlepšovať prezentáciu katedry smerom k podnikateľským aj nepodnikateľským
subjektom z oblasti krízového manažmentu a riadenia rizika,
spoluprácovať s profesnými organizáciami,
propagovať katedru v lokálnych a odborných médiách (Civilná ochrana), trvalá
aktualizácia webovej stránky katedry,
vytvárať databázu absolventov a jej aktualizácia, aktívna činnosť v súvislosti
s vytvorenou skupinou FŠI Alumni Klub absolventov na sociálnej sieti,
zvýšovať kvalitu komunikácie pedagógov a vedenia katedry so študentmi príslušného
študijného programu (denného aj externého štúdia),
vyhodnocovať úspešnosť uplatnenia absolventov,
uskutočňovať tzv. „akademické stretnutia katedry“ s plánovaným obsahom zameraným
na oboznámenie ostatných členov katedry s vedeckovýskumným profilom
prednášajúceho a dosiahnutými výsledkami v publikačnej a inej činnosti,
zabezpečiť prístup do JIS HM EPSIS, IS CO a iných informačných sietí krízového
manažmentu – toto využívať v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.

V Žiline 30. januára 2015
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU
za rok 2014
1. PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY
Katedra bezpečnostného manažmentu je v rámci Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU
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 FBI 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 oblasti bezpečnosti. Pozornosť je
sústredená na zabezpečenie objektov s cieľom špecifikovať chránený záujem, na základe
posudzovanie 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.
V rámci Univerzitného vedeckého parku ŽU je v štádiu výstavby laboratórium, kde bude
možné exaktne merať a verifikovať hodnoty vstupných a výstupných parametrov
(napr. prielomové odolnosti, pravdepodobnosti detekcie, reakčné časy), kvantitatívnych
a kvalitatívnych nástrojov, určených na hodnotenie technickej účinnosti a spoľahlivosti už
existujúcich alebo projektovaných systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry.
Organizačná štruktúra katedry
Štruktúra katedry je uvedená v tab. 1., 2. a 3. Z celkového počtu plánovaných devätnástich
pracovných miest vedecko-pedagogických pracovníkov tvorí personál trinásť pracovníkov.
V budúcnosti je žiaduce doplnenie pracovníkov s elektrotechnickým odborným zameraním.
Z uvedených pracovníkov je jeden držiteľom titulu profesor, štyria titulu docent a sedem
titulu PhD.
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Tab. 1

Personálne zloženie katedry
Počet
plán. skut.

Funkcia

Poznámka

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

1 x PhD.

Tab. 2

Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet

Titul

Poznámka

Profesor

1

CSc.

Docent

4

2 x PhD., 2 x CSc.

PhD. (CSc.)

7

6 x PhD.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

12

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

12

Tab. 3

Organizačná štruktúra katedry
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry

Personálne obsadenie
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Oddelenie bezpečnostných služieb :
Vedúci oddelenia:.
Pracovníci:

Oddelenie prostriedkov ochrany osôb a
majetku:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

Ing. Štefan Jangl, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

Pracovník výskumu:

Ing. Vlastimil Mach, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
JUDr. Róbert Mendel, PhD.

Odborná sekretárka:

Slávka Šmídová
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-

personálne pohyby na katedre

Na materskú dovolenku nastúpila 21. 8. 2014 JUDr. Janka Chorvátová, PhD. JUDr. Róbert
Mendel získal plný pracovný úväzok ako pracovník výskumu na katedre. Ing. Katarína
Kampová, PhD. zostáva na materskej dovolenke, na zastupovanie bola prijatá Ing. Andrea
Byrtusová, PhD..
-

zmeny v kvalifikačnej štruktúre

Jeden príslušník katedry sa pripravuje na inauguračné konanie. Doc. Ing. Ladislav
Hofreiter, CSc. úspešne ukončil inauguračné konanie, čaká na vymenovanie. JUDr. Róbert
Mendel a JUDr. Janka Chorvátová úspešne ukončili štúdium tretieho stupňa štúdia a obhájili
dizertačnú prácu.

-

požiadavky na doplnenie

Do budúcnosti pretrváva potreba obsadenia jedného miesta pracovníkom s elektrotechnickou
špecializáciou.

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.
V roku 2014 podala katedra pri komplexnej akreditácii žiadosť o znovuakreditovanie
študijného programu vo všetkých troch stupňoch vrátene práva uskutočnovať habilitačné
a inauguračné konanie.
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

Oproti roku 2013 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, ako aj
študentov v jednotlivých ročníkoch.
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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 pozvaných prednáškach odborníkov z praxe, na prednáškach v rámci programu
ERASMUS a v rámci pozvaných prednášok študentského diskusného spolku).
V rámci fakultného kola ŠVOČ (10. 4. 2014) v sekcii Ochrana osôb, majetku a informácii
bolo predložených 13 súťažných prác (na ich spracovaní sa podieľalo 14 študentov). Na
súťaži ŠVOČ sa zúčastnili traja zahraniční študenti s dvomi prácami, ktorý na fakulte pôsobili
v rámci Erasmus mobility. Na cenu Literárného fondu bola komisiou ŠVOČ navrhnutá práca
Bc. Jana Mráza.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa pokynu dekana FBI ŽU
a schválených zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu
prijímacieho konania bola zabezpečená v súlade s pokynom dekana FBI 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 2014 študovalo študijný program bezpečnostný manažment 392 študentov.
V dennej forme štúdia bolo 326 študentov, v externej forme 66 študentov. V bakalárskom
stupni bolo zapísaných 235 študentov, v inžinierskom stupni 157 študentov.
Počty študentov sú uvedené v tab. 5.
Tab. 5
Počty študentov študijného programu bezpečnostný manažment
Stupeň

Ročník
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
Celkom

Počet študentov
externého štúdia
20
12
9
9
16
66

denného štúdia
76
55
63
58
74
250

Celkom
96
67
72
67
90
392

Štátne skúšky – príprava, priebeh
V roku 2014 katedra zabezpečovala štátne skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského
štúdia. Štátne záverečné skúšky absolvovalo 133 študentov, z toho 55 študentov denného
bakalárskeho štúdia, 7 študentov externého bakalárskeho štúdia, 57 študentov denného
inžinierskeho štúdia a 14 študentov externého inžinierskeho štúdia. V riadnom termíne
štátnych skúšok prospelo 124 študentov, z toho 8 študentov prospelo s vyznamenaním.
V riadnom termíne neprospelo 9 študentov. Na opravných štátnych skúškach 6 študentov
prospelo, 1 neprospel a 2 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.
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Tab. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie
prospel
s vyznamenaním

prospel

Poznámka

neprospel

Denná

55/57

5/3

46/52

4/2

Externá

7/14

0/0

4/14

3/0

Celkom
ukončilo

133

8

116

9

Náhradné bakalárské ŠS –
16.9.2014
- 1 študent sa nedostavil
- 3 študenti prospeli
Náhradná inžinierské ŠS –
16.9.2014
- 1 študent prospel
- 1 študent neprospel
Náhradná ŠS – 16.9.2014
- 2 študenti prospeli
- 1 študent sa nedostavil

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
záverečných prác musí komplexne viesť študentov vrátane ich prípravy na obhajobu
záverečnej práce. Na katedre boli zavedené kontroly zadaní záverečných prác garantom štúdia
z pohľadu odborného zamerania prác.
Tematické zameranie záverečných prác vychádzalo zo študijného programu bezpečnostný
manažment a z projektov riešených na katedre. Svojim 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 2014

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

55/7
57/14
1/3
0

55/4
52/14
1/3
0

21/6
13/7
1/1
0

10/2
0/0
0/0
0

0/0
0/0
0/1
0

137

129

49

12

0
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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, poisťovníctvo,
projektovanie bezpečnostných systémov, systémy vnútornej ochrany, manažment verejnej
správy, automatizácia a projektovanie inžinierskych prác a prevencia kriminality. 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.
Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Predmet
Základy stavebného inžinierstva
Systémy vnútornej ochrany
Poisťovníctvo
Bezpečnostné služby a ich legislatíva
Náuka o zbraniach a strelive
Manažment verejnej správy
Financovanie a účtovníctvo
Projektovanie bezp. systémov
Kriminalistická technika
Kriminalistická metodika
Automatizácia a projektovanie
inžinierskych prác
Prevencia kriminality

Zabezpečuje
Ing. V. Mach, PhD.
doc. Ing. A. Veľas, PhD.
doc. Ing. A. Veľas, PhD.
Ing. P. Selinger, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
doc. Ing. S. Štofko, CSc.
doc. Ing. S. Štofko, CSc.
doc. Ing. T. Loveček, PhD.
Ing. K. Boc, PhD.
Ing. K. Boc, PhD.

Poznámka
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne

Ing. A. Byrtusová, PhD.

čiastočne

Ing. A. Byrtusová, 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 jej objektov, bezpečnostným
službám v SR a manažmentu bezpečnosti v miestnej samospráve. Prehľad počtu publikácií
za rok 2014 je uvedený v tab. 9.
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Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2014
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

0

AAB

Vedecké monografie v SR

0

BAB

Odborné knižné publikácie

0

BCI

Skriptá, učebné texty

0

ACB

VŠ učebnice v SR

0

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

0

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
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.
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,
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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.
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.
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
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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 jej implementácia
do praxe,
ochrana objektov kritickej infraštruktúry.

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.
V hodnotenom období boli realizované aj testy prielomovej odolnosti vybraných
mechanických zábranných prostriedkov. Na základe meraní je možné kvantifikovať časy
prekonania rôznymi typmi náradia.
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Nezanedbateľnými sú testy nástražných výbušných systémov, realizované vo Vojenskom
technickom a skúšobnom ústave Záhorie, pričom cieľom je získať relevantné hodnoty pre
modelovanie systémov ochrany objektov pred teroristickými útokmi.
Podané a riešené projekty
V rámci výzvy Vedeckej grantovej agentúry bol podaný jeden projekt:
 1/0817/15 Model na zabezpečenie požadovanej úrovne bezpečnosti územných celkov
(zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrea Byrtusová, PhD.).
V roku 2014 podali členovia katedry šesť návrhov na inštitucionálne grantové projekty:
 IGP201401 Program na vyhodnotenie účinkov tlakovej vlny vznikajúcej pri explózii
vybraných výbušnín na osoby a objekty (zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Zvaková),
 IGP201403 Identifikácia osôb biometrickými osobnými údajmi a ich právna ochrana
(zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marián Magdolen),
 IGP201405 Softwarová podpora pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti
územních celků (zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrea Byrtusová, PhD.),
 IGP201407 Aplikácia nového trendu prevencie kriminality v meste Žilina - mapovanie
kriminality (zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Januš),
 IGP201410 Experimentálne skúmanie funkčnosti, prielomovej odolnosti
a spoľahlivosti vybraných komponentov poplachových systémov (zodpovedný
riešiteľ: Ing. Martin Ďurovec),
 IGP2014-- Vzťah medzi indexom fWHR a vybranými ukazovateľmi študentov
Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (zodpovedný riešiteľ:
Ing. Ladislav Mariš)
Členovia katedry ďalej participujú na podaných projektoch:
 KEGA 040ŽU-4/2015 Inovácia obsahu predmetu Projektové riadenie s využitím
nových metód a foriem výučby,
 VEGA 1/0064/15 Optimalizácia kompetencií v korelačných súvislostiach so
špecifikami typových pozícií v súkromnej bezpečnosti,
 VEGA 1/0532/15 Nástroj na vyhodnotenie účinkov tlakovej vlny, vznikajúcej pri
explózii vybraných trhavín, na osoby a objekty,
 APVV 14-0250 Indikátory odolnosti kritickej infraštruktúry v sektore energetika,
 APVV 14-0312 Ochrana pred terorizmom a kriminalitou - Eliminácia účinkov
teroristických útokov s použitím výbušnín ako efektívny nástroj na ochranu osôb a
majetku
Na katedre sa aktuálne riešia projekty Vedeckej grantovej agentúry:
 VEGA1/0787/14 Výskum kvality bezpečnostného manažmentu v miestnej
samospráve ako predpoklad efektívneho vynakladania finančných prostriedkov
(zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.). Cieľom projektu je realizovať
výskum na úrovni miestnej samosprávy. Výskum sa tyká finančných zdrojov
samospráv, ktoré môžu mať vplyv na zabezpečenie verejného poriadku v obci. Na
základe výskumu budú vypracované návrhy na zvýšenie účinnosti vynakladaných
prostriedkov..
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VEGA1/0175/14 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.). 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. Výstupom z projektu bude vypracovanie
univerzálneho modelu identifikovania a hodnotenia indikátorov zmien bezpečnostnej
situácie vo vnútornom bezpečnostnom prostredí.

Na katedre sa okrem spomenutých projektov riešili i projekty APVV. Oba projekty APVV
sa skončili v roku 2014.
 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.
 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej
univerzity v európskom vzdelávacom priestore.
 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a
medzinárodnej spolupráce –úspešný absolvent pre potreby praxe.
Na základe zmluvy medzi KBM FBI ŽU a KOVAL Systems a.s. Beluša, a v súlade s plánom
spolupráce a konkrétnym dohovorom medzi marketingovým riaditeľom KOVAL Systems a.s.
a katedrou boli v roku 2014 testované z pohľadu prielomovej odolnosti prvky úschovných
objektov (bočné a čelné panely skrine trezoru, oceľové vstavané steny a kompletne bol
testovaný trezor bezpečnostnej triedy 2).
Prehľad projektov je uvedený v tabuľkách 10, 11.
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Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2014

Číslo projektu

HOME/2013/CIPS/AG/4000005073

Doba
riešenia

2014 - 2016

Grantová
agentúra

EC, DG Home
Affairs

Názov projektu

Critical
Infrastructure
Protection Against Chemical
Attack

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Celkový rozpočet
projektu za
všetkých
partnerov (€)

Spolufinancovanie (%)

Loveček
Tomáš

FBI (Ristvej
Jozef, Mariš
Ladislav)
Zeegers Security
Management
Bureau
Akademie, o.p.s.,
ČR
TLP, spol. s r.o.,
ČR

425 243,25 €

11

Dado Milan

EF, FBI (Ristvej
Jozef), FRI,
PEDAS,

2 640 760 €

8

Výstupom
bude
program slúžiaci pre
výpočet
a vyhodnotenie
účinkov tlakovej vlny
vznikajúcej
pri
explózii
vybraných
výbušnín na osoby
a objekty.

Zvaková
Zuzana

-

970 €

-

Návrh
zákonnej
úpravy na zlepšenie
použitia, spracúvania
a zabezpečenia
biometrických

Magdolen
Marián

-

890 €

-

Cieľ projektu

Hlavné výstupy
projektu

Zvýšenie ochrany prvkov
KI pred chemickými
útokmi

Metodológia
a SW
nástroj
umožňujúci
hodnotenie
efektívnosti
ochranných opatrení
prvkov
kritickej
infraštruktúry
Scenáre
možných
chemických útokov na
prcky KI
ERA chair tím

FP7-ERAChairs-PilotCall-2013
621386

IGP201401

IGP201403

2014 - 2019

2014-2015

2014-2015

EC

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

IGP

Program na vyhodnotenie
účinkov
tlakovej
vlny
vznikajúcej pri explózii
vybraných výbušnín na
osoby a objekty

IGP

Identifikácia osôb
biometrickými osobnými
údajmi a ich právna ochrana

Podpora
špičkových
výskumných
kapacít
Vedeckého parku ŽU
divízie
Inteligentných
dopravných systémov

Vytvorenie
programu,
ktorý
pri
zadaní
relevantných
charakteristík vybraných
výbušnín
priradí
z vytvorenej
databázy
ostatné
potrebné
charakteristiky,
vstupujúce do výpočtu.
Následne
program
stanoví tlak pôsobiaci na
objekty/osoby
a vyhodnotí
účinok
tlakovej vlny.
Analýza
možnosti
využívania biometrických
osobných údajov pre
identifikáciu osôb a ich
komparácia
s inými
spôsobmi na identifikáciu
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Príprava
H2020

projektov

Príprava zamestnacov
ŽU
v oblasti
projektového
manažmentu
zameraného
na
projekty H2020
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IGP201405

IGP201407

IGP201410

1/0787/14

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2016

IGP

IGP

IGP

VEGA

Softwarová podpora pro
zajištění požadované úrovně
bezpečnosti územních celků

osôb
z pohľadu
ich
aplikácie
a možnosti
zneužitia
a následné
zhodnotenie stavu ich
právnej
ochrany
v Slovenskej republike.
Cílem
projektu
je
vytvoření softwarového
podpory na posuzování
rizik
ohrožujících
bezpečnost
územních
celků
Slovenské
republiky.

osobných údajov na
overovanie
identity
osoby.

Výstupem z projektu
bude
softwarová
podpora na posuzování
rizik,
která
může
sloužit jako podklad na
posuzovaní
rizik
územních celků.

Byrtusová
Andrea

-

870 €

Aplikácia nového trendu
prevencie kriminality
v meste Žilina - mapovanie
kriminality

Cieľom
projektu
je
vytvoriť
systém
mapovania kriminality.

Nástrojom
na
zabezpečenie kvality
získaných údajov budú
dokumenty mestskej
polície v Žiline.

Januš Peter

-

710 €

Experimentálne skúmanie
funkčnosti, prielomovej
odolnosti a spoľahlivosti
vybraných komponentov
poplachových systémov

Na
základe
analýzy
výsledkov zo skúmania
prielomovej
odolnosti
a spoľahlivosti vybraných
komponentov
poplachových systémov
zistiť vplyv okolitého
prostredia a jeho zmeny
na ich funkčnosť.

Výstupom
projektu
bude
vyhodnotenie
experimentálneho
skúmania spoľahlivosti
vybraných
komponentov
poplachových
systémov
a ich
prielomovej odolnosti
v rôznych
podmienkach
okolitého prostredia.

Ďurovec
Martin

-

680 €

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

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.

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

Štofko
Stanislav

-

10 589 €
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Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2014
Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období

HOME/2013/CIPS/AG/4000005073

Critical Infrastructure
Protection Against Chemical
Attack

Spracovanie dokumentu
„Knowledge of current
assessment methods with
respect to the chemicals
attacks“

5648 €

FP7-ERAChairs-PilotCall-2013
621386

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

Výberové konanie ERA chair
holdera a spracovanie interných
podporných predpisov

ITMS 26220220184

Univerzitný vedecký park
Žilinskej univerzity v Žiline

VO a výstavba objektov

Číslo projektu

VEGA
1/0787/14

VEGA
1/0175/14

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

IGP201401

Program na vyhodnotenie
účinkov
tlakovej
vlny
vznikajúcej
pri
explózii
vybraných výbušnín na osoby
a objekty

IGP201403

Identifikácia osôb
biometrickými osobnými
údajmi a ich právna ochrana

Rozpracované úlohy podľa
projektu, prvé výstupy
publikované v zborníkoch
doma a v zahraničí
Rozpracované úlohy podľa
projektu, analýza a deskripcia
východiskového stavu,
vypracovanie charakteristiky
lokálneho, resp. regionálneho
bezpečnostného prostredia.
Prvé výstupy publikované v
zborníkoch doma a v zahraničí
Vytvorenie programu, ktorý pri
zadaní
relevantných
charakteristík
vybraných
výbušnín priradí z vytvorenej
databázy ostatné potrebné
charakteristiky, vstupujúce do
výpočtu. Následne program
stanoví tlak pôsobiaci na
objekty/osoby
a vyhodnotí
účinok tlakovej vlny.
Analýza možnosti využívania
biometrických
osobných
údajov pre identifikáciu osôb
a ich
komparácia
s inými
spôsobmi na identifikáciu osôb
z pohľadu
ich
aplikácie
a možnosti zneužitia a následné
zhodnotenie stavu ich právnej

Finančné
prostriedky

Projektový
manažér

Riešitelia

Poznámka

TLP, spol. s r.o., ČR.

Tomáš Loveček
Tomáš (za FBI)

FBI (Ristvej Jozef,
Mariš Ladislav)
Zeegers Security
Management Bureau
Akademie, o.p.s., ČR
TLP, spol. s r.o., ČR

-

N/A

Milan Dado

Loveček Tomáš
(za FBI)

EF, FBI (Ristvej
Jozef), FRI, PEDAS,

-

N/A

Michal Zábovský

Loveček Tomáš
(za FBI)

ŽU, za FBI Ristvej
Jozef

-

Hofreiter Ladislav,
Belan Ľubomír, Veľas
Andrej, Madara Milan,
Januš Peter, Magdolen
Marián

-

-

10589 €

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Štofko Stanislav

2603 €

Hofreiter Ladislav

-

Veľas Andrej, Belan
Ľubomír, Byrtusová
Andrea, Mariš
Ladislav, Zvaková
Zuzana

970 €

Zvaková Zuzana

-

Mariš Ladislav,
Ďurovec Martin

-

890 €

Magdolen Marián

-

-

-
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Číslo projektu

Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období

Názov projektu

ochrany
republike.

IGP201405

IGP201407

IGP201410

Finančné
prostriedky

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Riešitelia

Poznámka

v Slovenskej

Softwarová podpora pro
zajištění požadované úrovně
bezpečnosti územních celků

Cílem projektu je vytvoření
softwarového
podpory
na
posuzování rizik ohrožujících
bezpečnost územních celků
Slovenské republiky.

870 €

Byrtusová Andrea

-

-

-

Aplikácia nového trendu
prevencie kriminality v meste
Žilina - mapovanie
kriminality

Cieľom projektu je vytvoriť
systém mapovania kriminality.

710 €

Januš Peter

-

Mariš Ladislav,
Ďurovec Martin

-

Experimentálne skúmanie
funkčnosti, prielomovej
odolnosti a spoľahlivosti
vybraných komponentov
poplachových systémov

Na základe analýzy výsledkov
zo
skúmania
prielomovej
odolnosti
a spoľahlivosti
vybraných
komponentov
poplachových systémov zistiť
vplyv okolitého prostredia
a jeho zmeny na ich funkčnosť.

680 €

Ďurovec Martin

-

Januš Peter, Zvaková
Zuzana

-

Tab. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2014

Číslo
projektu

IGP201401

Doba riešenia

2014-2015

Grantová agentúra

IGP

Názov projektu

Cieľ projektu

Hlavné výstupy projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Koordinát
or projektu

Partneri projektu

Program
na
vyhodnotenie
účinkov
tlakovej vlny vznikajúcej
pri explózii vybraných
výbušnín
na
osoby
a objekty

Vytvorenie programu, ktorý
pri zadaní relevantných
charakteristík
vybraných
výbušnín
priradí
z vytvorenej
databázy
ostatné
potrebné
charakteristiky, vstupujúce
do
výpočtu.
Následne
program
stanoví
tlak
pôsobiaci na objekty/osoby
a vyhodnotí účinok tlakovej
vlny.

Výstupom bude program
slúžiaci
pre
výpočet
a vyhodnotenie
účinkov
tlakovej vlny vznikajúcej
pri explózii vybraných
výbušnín
na
osoby
a objekty.

Zvaková Zuzana

-

FBI ŽU

-
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IGP201403

2014-2015

IGP

Identifikácia osôb
biometrickými osobnými
údajmi a ich právna
ochrana

Softwarová podpora pro
zajištění požadované
úrovně bezpečnosti
územních celků

Analýza
možnosti
využívania biometrických
osobných
údajov
pre
identifikáciu osôb a ich
komparácia
s inými
spôsobmi na identifikáciu
osôb
z pohľadu
ich
aplikácie
a možnosti
zneužitia
a následné
zhodnotenie
stavu
ich
právnej
ochrany
v Slovenskej republike.
Cílem projektu je vytvoření
softwarového podpory na
posuzování
rizik
ohrožujících
bezpečnost
územních celků Slovenské
republiky.

Návrh zákonnej úpravy na
zlepšenie
použitia,
spracúvania a zabezpečenia
biometrických osobných
údajov na
overovanie
identity osoby.

Magdolen Marián

-

FBI ŽU

-

Výstupem z projektu bude
softwarová podpora na
posuzování rizik, která
může sloužit jako podklad
na
posuzovaní
rizik
územních celků.

Byrtusová Andrea

-

FBI ŽU

-

IGP201405

2014-2015

IGP

IGP201407

2014-2015

IGP

Aplikácia nového trendu
prevencie kriminality
v meste Žilina mapovanie kriminality

Cieľom projektu je vytvoriť
systém
mapovania
kriminality.

Nástrojom na zabezpečenie
kvality získaných údajov
budú dokumenty mestskej
polície v Žiline.

Januš Peter

-

FBI ŽU

-

IGP

Experimentálne
skúmanie funkčnosti,
prielomovej odolnosti
a spoľahlivosti
vybraných komponentov
poplachových systémov

Na
základe
analýzy
výsledkov zo skúmania
prielomovej
odolnosti
a spoľahlivosti vybraných
komponentov poplachových
systémov
zistiť
vplyv
okolitého prostredia a jeho
zmeny na ich funkčnosť.

Výstupom projektu bude
vyhodnotenie
experimentálneho
skúmania spoľahlivosti
vybraných komponentov
poplachových
systémov
a ich prielomovej odolnosti
v rôznych
podmienkach
okolitého prostredia.

Ďurovec Martin

-

FBI ŽU

-

Cieľom
projektu
je
realizovať návrh metodiky
posudzovaní
rizík
ohrozujúcich
bezpečnosť
územných celkov SR.

Vytvorený model bude
slúžiť ako podklad pre
spracovaní metodiky
posudzovania rizík
územných obvodu. Na
základe ich komplexného
hodnotení bude možné
stanoviť preventívna
opatrenia na redukcii rizík
ohrozujúcich bezpečnosť
území a ich obyvatel.

Byrtusová Andrea

-

FBI ŽU

-

IGP201410

1/0817/15

2014-2015

2015-2017

VEGA

Model na zabezpečenie
požadovanej úrovne
bezpečnosti územných
celkov
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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 16-členná odborová komisia. Z celkového počtu odborovej komisie je
5 členov z FBI ŽU, 7 členov z iných univerzít SR a ČR a 4 členovia sú z praxe. Predsedom
odborovej komisie je prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD. Odborová komisia schvaľovala individuálne študijné plány doktorandov
a témy dizertačných prác per rolam.
Študijný program bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku
zabezpečuje 18 školiteľov vymenovaných a schválených Vedeckou radou FBI ŽU. Z tohto
počtu je 8 školiteľov z radov vedeckopedagogického zboru FBI ŽU a 8 školiteľov z iných
univerzít SR, ČR a 2 školitelia sú z praxe . Školitelia pripravujú aktuálne témy pre
akademický rok 2014 – 2015.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Milan Kutaj
Ing. Ján Mišík
Ing. Viktor Šoltés
Ing. Martin Ďurovec
Mgr. Marián Magdolen
Ing. Zuzana Zvaková
Ing. Peter Januš
Ing. Ladislav Mariš
Mgr. Tomas Walek
JUDr. Zuzana Slovíková
Ing. Pavol Juračič

1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
nadštandard
nadštandard

denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
externá
externá
externá

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
doc. Ing. Leszek F. Korzeniowski, PhD.
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Leszek F. Korzeniowski, PhD.

Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry BM
Školiteľ
doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
doc. Ing. Tomaš
Loveček, PhD.
doc. Ing. Ladisdlav
Hofreiter, PhD.
doc. Leszek F.
Korzeniowski
doc. Ing. Andrej

Doktorand
Ing. Ján Mišík
Ing. Viktor Šoltés
Ing. Peter Januš
Mgr. Marián
Magdolen
Ing. Ladislav Mariš
Ing. Zuzana Zvaková
JUDr. Zuzana
Slovíková
Ing. Tomasz Walek
Ing. Pavol Juračič
Ing. Milan Kutaj
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Forma

Rok štúdia

Program

interná
interná
interná

1.
1.
3.

BM
BM
BM

interná

2.

BM

interná
interná

3.
2.

BM
BM

externá

nadštandard

BM

externá
externá
interná

3.
nadštandard
1.

BM
BM
BM
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Veľas, PhD.

Ing. Martin Ďurovec

interná

2.

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.
Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry 2014
Kategória

Bibliografický odkaz

ABD

Selinger, P. (2013). Fyzická ochrana objektov kritickej infraštruktúry. In: Ochrana objektov kritickej
dopravnej infraštruktúry. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0803-3. - S. 213-234.

ABD

Veľas, A. (2013). Poplachové systémy - elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy,
poplachové prenosové systémy. In: Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0803-3. - S. 191-211.

ABD

Jangl, Š. (2013). Použitie poplachových systémov a systémov kontroly a riadenia vstupov na prvkoch
kritickej infraštruktúry v doprave. In: Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry. - Žilina:
Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0803-3. - S. 151-190.

ABD

Boc, K. (2013). Kamerové sledovacie systémy. In: Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0803-3. - S. 127-150.

ABD

Mach, V. (2014). Mechanické zábranné prostriedky. In: Ochrana objektov kritickej dopravnej
infraštruktúry. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80-554-0803-3. - S. 105-126.

ABD

Loveček, T. (2013). Systém ochrany objektov kritickej infraštruktúry a hodnotenie jeho účinnosti. In:
Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 978-80554-0803-3. - S. 79-103.

ABD

Hofreiter, L. (2013). Teoretické východiská ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy.
In: Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry. - Žilina: Žilinská univerzita, 2013. - ISBN 97880-554-0803-3. - S. 11-40.

ADE

Loveček, T., Ristvej, J., Riska, T. (2014). Application of research laboratories of the university science
park in research of crisis management and protection of critical infrastructure facilities in the transport
sector [Využitie laboratórií univerzitného vedeckého parku na výskum v krízovom manažmente a
ochrane prvkov kritickej infraštruktúry v sektore doprava]. In: Securitologia = Securitology =
Sekjuritologija : czasopismo nauk o bezpieczeństwie. - ISSN 1898-4509. - Nr. 1 (19) (2014), s. 153-164.

ADE

Jangl, Š., Figuli, L., Zvaková, Z. (2014). The treat of using of explosives during mass cultural and social
events. 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. 9, no. 1 (2014), s. 45-48.

ADE

Reitšpís, J. a kol. (2013). Proposition of a new model for optimalization of integrated security system. In:
Zeszyty naukowe vyższej szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej. - ISSN 2084-1809. - Nr. 4 (2013), s.
224-235.

ADE

Hofreiter, L. (2014). Kритическая инфраструктура - содержание, структура и проблемы ее защиты.
In: Securitológia 1/2014, Collegium Civitas, Warszawa. ISSN 1898-4509

ADE

Hofreiter, L. (2014). Hodnotenie rizika pri ochrane objektov kritickej infraštruktúry. In: Trilobit,
1/2014, Zlín 2014. ISSN 1804-1795

ADE

Hofreiter, L., Ligasová, Z. (2014). Indicators of security situations in local environment. In: Periodica
Academica, 1/2014, Brno, ISSN 1802-2626

ADE

Veľas, A., Svetlík, J., Kameník, R. (2014). Metodika testovania komponentov poplachových systémov v
prašnom prostredí. In: Trilobit. - ISSN 1804-1795. č.2 (2014), s. 9 s. Spôsob prístupu:
http://trilobit.fai.utb.cz/metodika-testovania-komponentov-poplachovych-systemov-v-prasnom-prostredi

ADE

Vidríková, D., Boc, K., Škatuliaková, K. (2014). Possible approach to protection of critical infrastructure
element in transport sector. In: MEST journal. - ISSN 2334-7171. - Vol. 2, no. 1 (2014), s. 103-115.

ADF

Hofreiter, L. (2014). Nerovnosť a asymetria bezpečnosti ako konfliktogénne činitele = Unequality and
security asymetry as a conflictogeneous factors. In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko
- odborný časopis Fakulty Špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. Roč. 13, č. 1 (2014), s. 26-31.
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Kategória

Bibliografický odkaz

ADF

Vidríková, D., Boc, K. (2014). Algorithm of security environment analysis for elements of critical
infrastructure. In: European journal of security and safety [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-6131. - Vol.
3, no. 1 (2014), online, s. 11-20.

ADM

Vidríková, D., Boc, K. (2014). Identification of the security environment influences on renewable energy
sources and critical infrastructure elements of Euroregion Beskydy. In: Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. - Vol. 1001 (2014), s. 80-89.

ADM

Figuli, L. a kol. (2014). Application of recyclable materials for an increase in building safety against the
explosion of an improvised explosive device [Aplikácia recykľovateľných materiálov na zvýšenie
bezpečnosti budovy voči výbuchu nástražného výbušného systému]. In: Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. - Vol. 1001 (2014), s. 447-452.

ADM

Mózer, V. a kol. (2014). Fire safety and security threats identification and elimination [Identifikácia a
elmininácia požiarnych a bezpečnostných rizík]. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680. Vol. 1001 (2014), s. 306-311.

AEC

Selinger, P., Kudela, J. (2014). Security study in the field of critical infrastructure. In: Safety engineering
: selected aspects. - New York: IGLOBAL WRITER Inc; Pro Pomerania Foundation Poland, 2014. ISBN 978-83-63680-13-8. - S. 72-79.

AEC

Hofreiter, L. (2014). Asymmetry of Security in Contemporary World. In: Grzybowski, M. (red.) Państwo
demokratyczne, prawne i socjalne. Kraków, 21014. ISBN 978-83-7571-308-4

AEC

Veľas, A., Štefánka, R. (2014). Measurement of electrical values and the proposal uses of peltier module
in security technology. In: Safety engineering : selected aspects. - New York: IGLOBAL WRITER Inc;
Pro Pomerania Foundation Poland, 2014. - ISBN 978-83-63680-13-8. - S. 80-88.

AEC

Boc, K., Reitšpís, J., Vidríková, D., Kováčová, L. (2014). Utilization of terahertz radiation for
identification of unknown substances. In: Safety engineering : selected aspects. - New York: IGLOBAL
WRITER Inc; Pro Pomerania Foundation Poland, 2014. - ISBN 978-83-63680-13-8. - S. 97-114.

AED

Šimák, L., Štofko, S. (2014). Vplyv slovensko - poľskej cezhraničnej spolupráce na podnikateľské
aktivity = Impact Slovakia - Poland cooperation for business activities. In: Cesta životom. - Bratislava:
Merkury, [2014]. - ISBN 978-80-89458-35-6. - S. 178-187.

AFC

Ďurovec, M. (2014). Využitie kamerových systémov v boji proti terorizmu. In: Security and crisis
management in real environment : mezinárodní konference : sborník přednášek : 28.10. 2014 Lány. Praha: European institute of security and crisis management, 2014. - ISBN 978-80-88048-00-8. - S. 1214.

AFC

Magdolen, M. (2014). Povaha biometrických údajov v informačných systémoch : Porovnanie a prístup k
spracúvaniu biometrických osobných údajov v kontexte európskeho, slovenského a českého právneho
poriadku. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 : XI. ročík mezinárodní konference mladých
vědeckých pracovníků. - Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. - ISBN 978-80-7494-110-8. - S.
6.

AFC

Mariš, L, Ďurovec, M. (2014). Psychologická činnosť v Ústave na výkon väzby v Žiline. In: Bezpečnost,
spolehlivost a rizika 2014 [elektronický zdroj] : XI. ročík mezinárodní konference mladých vědeckých
pracovníků : [23.-24.10.2014, Liberec] : sborník. - Liberec: Technická univerzita, 2014. - ISBN 978-807494-110-8. - CD-ROM, [5] s.

AFC

Ďurovec, M., Mariš, L., Kutaj, M. (2014). Detekcia pohybu kamerovým systémom. In: Bezpečnost,
spolehlivost a rizika 2014 [elektronický zdroj] : XI. ročík mezinárodní konference mladých vědeckých
pracovníků : [23.-24.10.2014, Liberec] : sborník. - Liberec: Technická univerzita, 2014. - ISBN 978-807494-110-8. - CD-ROM, [5] s.

AFC

Titko, M., Byrtusová, A. (2014). Posudzovanie rizík prvkov kritickej infraštruktúry v železničnej
doprave. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 [elektronický zdroj] : XI. ročík mezinárodní
konference mladých vědeckých pracovníků : [23.-24.10.2014, Liberec] : sborník. - Liberec: Technická
univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7494-110-8. - CD-ROM, [6] s.

AFC

Byrtusová, A., Titko, M. (2014). Porovnání vybraných metod na posuzování rizik území. In: Bezpečnost,
spolehlivost a rizika 2014 [elektronický zdroj] : XI. ročík mezinárodní konference mladých vědeckých
pracovníků : [23.-24.10.2014, Liberec] : sborník. - Liberec: Technická univerzita, 2014. - ISBN 978-807494-110-8. - CD-ROM, [4] s.

AFC

Štofková, K., Štofková, J., Štofko, S. (2014). Survey of knowledge management utilization in
organizations [Prieskum využitia znalostného manažmentu v organizáciách]. In: ICERI 2014
[elektronický zdroj] : 7th international conference of education, research and innovation : Seville (Spain)
17-19 November 2014 : conference proceedings. - ISSN 2340-1095. - [S.l.]: IATED Academy, 2014. ISBN 978-84-617-2484-0. - CD-ROM, s. 1725-1729.
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AFC

Štofko, S., Štofková, J. (2014). Survey on effectiveness of the investments in the protection of citizens
and property [Prieskum efektívnosti investícií do ochrany osôb a majetku]. In: EDULEARN14
[elektronický zdroj] : 6th international conference on Education and new learning technologies : July 7th9th, 2014, Barcelona, Spain : conference proceedings. - [S.l.]: IATED Academy, 2014. - ISBN 978-84617-0557-3. - CD-ROM, s. 1993-1999.

AFC

Štofko, S., Madara, M., Štofková, J. (2014). Survey on effectiveness of the investments in the protection
of citizens and property [Prieskum efektívnosti investícií do ochrany osôb a majetku]. In: Advances in
business-related scientific research conference [elektronický zdroj] = ABSRC 2014 : Rome, Italy,
september 24-26, 2014 : conference proceedings. - Piran: Gea College - Faculty of Entrepreneurship,
2014. - ISBN 978-961-6347-54-9. - CD-ROM, [7] s.

AFC

Vidríková, D., Boc, K. (2014). Optimization of transportation of the dangerous goods in regard to critical
infrastructure. In: Transport means 2014 : proceedings of the 18th international conference : October 2324, 2014, Kaunas University of Technology, Lithuania. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University
of Technology, 2014. - S. 360-363.

AFC

Veľas, A. (2014). Vzdelávanie v oblasti komerčnej bezpečnosti v Slovenskej republike. In: Security and
crisis management in real environment : mezinárodní konference : sborník přednášek : 28.10. 2014 Lány.
- Praha: European Institute of security and crisis management, 2014. - ISBN 978-80-88048-00-8. - S.
715-721.

AFC

Zvaková, Z. (2014). Teoretické východiská potrebné na hodnotenie účinkov tlajkovej vlny vznikajúcej
pri explózii vybraný výbušnin. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 [elektronický zdroj] : XI. ročík
mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23.-24.10.2014, Liberec] : sborník. - Liberec:
Technická univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7494-110-8. - CD-ROM, [5] s.

AFC

Belan, Ľ. (2014). Definovanie kritérií rizika a identifikácia rizika. In: Crisis management : Strategie,
bezpečnost, výzkum : sborník 8. mezinárodní vědecké konference : 12. a 13. června 2014. - Brno:
Vysoká škola Karla Engliše, 2014. - ISBN 978-80-86710-79-2. - S. 14-21.

AFC

Boc, K., Vidríková, D. (2014). Model of private security agency at the Faculty of Special Engineering of
the University of Žilina in Žilina [Model bezpečnostnej agentúry na Fakulte špeciálneho inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline]. In: Human potential development an innovative trends and conclusions for
XXI century : 11th international scientific conference : 25-26 June, 2014 Słupsk - Poland. - Słupsk:
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania, 2014. - ISBN 978-83-88473-90-6. - S. 48-55.

AFC

Mariš, L., Januš, P., Ďurovec, M. (2014). History of anthropometry in criminology [História
antropometrie v kriminológii]. In: POSTER 2014 [elektronický zdroj] : 18th international student
conference on electrical engineering : May 15, 2014, Prague, Czech Republic. - Prague: Czech Technical
University in Prague, 2014. - ISBN 978-80-01-05499-4. - CD-ROM, [4] s.

AFC

Kavický, V. a kol. (2014). Analysis of the field test results of ammonium nitrate: fuel oil explosives as
improvised explosive device charges. In: Structures under shock and impact XIII : [13th international
conference, SUSI 2014 : New Forest, United Kingdom, 3 June 2014 through 5 June 2014]. Southampton, Boston: WITpress, 2014. - ISBN 978-1-84564-796-4. - S. 297-309. - (WIT Transactions
on the Built Environment, Vol. 141. - ISSN 1746-4498).

AFC

Madara, M. (2014). O výdavkoch na ochranu osôb a majetku v mestách SR. In: Možnosti řešení
bezpečnosti na úrovni měst a obcí : mezinárodní vědecká konference. - Praha: Universita Jana Amose
Komenského, 2014. - ISBN 978-80-7452-043-3. - S. 59-71.

AFC

Zvaková, Z., Figuli, L., Guttenová, D. (2014). Stanovenie odozvy oceľového nosníka zaťaženého
tlakovou vlnou = Analysis of blast load steel beam. In: Juniorstav 2014 [elektronický zdroj] : 16. odborná
konference doktorského studia = 16th international conference of PhD students : Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta stavební, 30.1.2014. - Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. ISBN 978-80-214-4851-3. - CD ROM, [5] s.

AFC

Štofko, S., Štofková, J. (2014). Survey of utilization of the e-learning in university education [Prieskum
využitia e-learningu v univerzitnom vzdelávaní]. In: EDULEARN14 [elektronický zdroj] : 6th
international conference on Education and new learning technologies : July 7th-9th, 2014, Barcelona,
Spain : conference proceedings. - [S.l.]: IATED Academy, 2014. - ISBN 978-84-617-0557-3. - CDROM, s. 1993-1999.

AFC

Jangl, Š., Zvaková, Z. (2014). Hrozba zneužitia výbušnín pri hromadných kultúrnych a spoločenských
akciách = Misuse of explosives in collective cultural and social events. In: Ochrana obyvatelstva 2014
[elektronický zdroj] : sborník přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 5.-6.
únor 2014. - ISSN 1803-7372. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN
978-80-7385-142-2. - CD-ROM, s. 49-51.
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AFD

Hofreiter, L. (2014). Systémový prístup k skúmaniu bezpečnostného prostredia = Systemic approach to
the research of the security environment. In: Bezpečnostné fórum 2014 = Security forum 2014 : [12. - 13.
február 2014 Banská Bystrica] : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica: Belianum, 2014. - ISBN
978-80-557-0496-8. - S. 199-208.

AFD

Polorecká, M., Byrtusová, A., Gašpercová, S. (2014). Environmentálne havárie s výskytom
nebezpečných látok a ich odstraňovanie. In: Advances in fire and safety engineering 2014 [elektronický
zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava: AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9.
- CD-ROM, s. 235-240.

AFD

Belan, Ľ., Mišík, J. (2014). Riziká v organizácii. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločenskoekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť:
medzinárodná vedecká konferencia : zborník I.diel : Žilina, 24. október 2014. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0965-8. - s. 21-27.

AFD

Hofreiter, L. (2014).Indikátory bezpečnosti v regionálnom bezpečnostnom prostredí. In: Rozvoj
Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do
EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká konferencia : zborník I.diel : Žilina, 24.
október 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0965-8. - s. 60-68.

AFD

Belan, Ľ., Mišík, J. (2014). Štruktúra manažérstva rizika. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII
[elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ:
stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24. október
2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0966-5 - CD-ROM, s. 26-31.

AFD

Böhm, P., Vojteková, M., Madara, M. (2014). Analýza kvantitatívnych metód hodnotenia efektívnosti
investícií do ochrany osôb a majetku miestnych samospráv. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII
[elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ:
stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24. október
2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0966-5 - CD-ROM, s. 41-48.

AFD

Byrtusová, A., Polorecká M. (2014). Posuzování úrovne bezpečnosti vybraných území. In: Rozvoj
Euroregiónu Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10
rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká konferencia : zborník II.
diel : Žilina, 24. október 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0966-5 - CDROM, s. 49-53.

AFD

Januš, P., Štofko, S. (2014). Vybrané príčiny kriminality v podmienkach Slovenskej republiky. In:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v
regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká
konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24. október 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 97880-554-0966-5 - CD-ROM, s. 110-116.

AFD

Madara, M., Vojteková, M., Böhm, P. (2014). Korelačná analýza ako prostriedok hodnotenia efektívnosti
investícií do ochrany osôb a majetku miestnej samosprávy. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII
[elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ:
stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24. október
2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0966-5 - CD-ROM, s. 145-152.

AFD

Mariš, L., Veľas, A. (2014). Vybraná teória osobnosti ku kriminálnemu správaniu v regiónoch. In:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v
regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká
konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24. október 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 97880-554-0966-5 - CD-ROM, s. 153-160.

AFD

Mendel, R. (2014). Právne postavenie a úlohy stráží a spôsobilosť ich členov v Slovenskej republike. In:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v
regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká
konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24. október 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 97880-554-0966-5 - CD-ROM, s. 170-182.

AFD

Šoltés V. (2014). Inovatívne prístupy v prevencii kriminality v územnej samospráve. In: Rozvoj
Euroregiónu Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10
rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká konferencia : zborník II.
diel : Žilina, 24. október 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0966-5 - CDROM, s. 216-223.
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AFD

Štofko, S., Mišík, J. (2014). Aktuálne problémy ochrany osobných údajov pri ich cezhraničnom prenose
v rámci Euroregiónu Beskydy. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločenskoekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť:
medzinárodná vedecká konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24. október 2014. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0966-5 - CD-ROM, s. 224-229.

AFD

Štofko, S., Šoltés, V. (2014). Verejný poriadok a bezpečnosť v rozpočtoch miest. In: Rozvoj Euroregiónu
Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe
do EÚ: stratégia - kvalita – bezpečnosť: medzinárodná vedecká konferencia : zborník II. diel : Žilina, 24.
október 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0966-5 - CD-ROM, s. 230-234.

AFD

Peterkova, A. (2014). Návrh modelu posuzování rizik územních celků Slovenské republiky. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0874-3. - S. 593-598.

AFD

Mach, V., Zvaková, Z. (2014). Aspekty prielomovej odolnosti úschovných objektov. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0873-6. - S. 423-432.

AFD

Loveček, T., Ristvej, J., Riska, T. (2014). Výskumné laboratória Univerzitného vedeckého parku
pracoviska výskumu krízového riadenia a ochrany objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj
2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0873-6. - S. 409-416.

AFD

Januš, P., Štofko, S. (2014). Geografický informačný systém a jeho uplatnenie v oblasti bezpečnosti. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj
2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0873-6. - S. 325-330.

AFD

Jangl, Š., Zvaková, Z. (2014). Výbušniny ako nástroj na prekonávanie systému ochrany objektov. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj
2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0873-6. - S. 309-316.

AFD

Hofreiter, L. (2014). Indikátory bezpečnosti v lokálnom prostredí - význam pre bezpečnostný
manažment. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká
konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0872-9. S. 253-258.

AFD

Ďurovec, M., Januš, P. (2014). Identifikácia osôb pomocou inteligentných kamerových systémov. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj
2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0872-9. - S. 139-144.

AFD

Ďurovec, M. (2014). Rezacie nástroje a možnosti ich využitia na narušenie bezpečnosti chráneného
priestoru. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká
konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0872-9. S. 131-137.

AFD

Belan, Ľ., Belan, L. (2014). Bezpečnostné riziká. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
: 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0872-9. - S. 51-58.

AFD

Veľas, A. (2014). Skúšky základnej detekčnej funkcie a odolnosti magnetických kontaktov. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0874-3. - S. 715-721.

AFD

Zvaková, Z. (2014). Výbušniny ako nástroj páchania protispoločenskej činnosti. In: ICMT’ - 2014 :
proceedings of the international conference on military technologies and special technologies 2014 :
May, 14 2014 Bratislava, Slovak Republic. - Trenčín: Faculty of Special Technologies, Alexander
Dubček University, 2014. - ISBN 978-80-8075-639-0. - S. 201-206.

AFD

Hofreiter, L. (2014). Indikátory zmien bezpečnostnej situácie. In: . In: Riadenie bezpečnosti zložitých
systémov 2014 . Liptovský Mikuláš. ISBN 978-80-8040-487-1

AFD

Hofreiter, L. (2014). Vnútorné činitele národnej bezpečnosti . In: národná a medzinárodná bezpečnosť
2014, AOS L. Mikuláš, 2014. ISBN 978-80-8040-495-6

AFD

Mariš, L. (2014). Kriminálna antropometria. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19.
medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN
978-80-554-0873-6. - S. 449-454.
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AFG

Mariš, L. (2014). Cloningerova teorie osobnosti ve vztahu ke kriminálnímu chování = Cloninger's theory
of personality in relation to criminal behaviour. In: "Secure Europe 2014" = "Bezpečná Evropa 2014" :
international scientific conference : Karlovy Vary, Czech republic, 18th November, 2014 : conference
proceedings of abstracts. - Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2014. - ISBN 978-80-87236-23-9.
- S. 35.

AFG

Veľas, A. (2014). Aspekty výzkumu v oblasti bezpečnosti = Aspects of security research. In: "Secure
Europe 2014" = "Bezpečná Evropa 2014" : international scientific conference : Karlovy Vary, Czech
republic, 18th November, 2014 : conference proceedings of abstracts. - Karlovy Vary: Vysoká škola
Karlovy Vary, 2014. - ISBN 978-80-87236-23-9. - S. 59.

BDF

Boc, K., Dvořák, Z., Vidríková, D. (2014). Informačný portál ochrany kritickej infraštruktúry v
Slovenskej republike. In: Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. - ISSN 1335-4094. Roč. 15, č. 4 (2014), s. 54-56.

BDF

Magdolen, M. (2014). Efektívna bezpečnosť informačných zdrojov vo verejnej správe. In: Civilná
ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. - ISSN 1335-4094. - Roč.16, č.3 (2014), s. 3.

BDF

Magdolen, M. (2014). Podmienky cezhraničného prenosu v kontexte európskeho, slovenského a českého
právneho poriadku. In: Security Revue : International magazine for security engineering. - ISSN 13369717. - (2014), s. 6. - Spôsob prístupu:http://www.securityrevue.com/article/2014/09/podmienkycezhranicneho-prenosu-v-kontexte-europskeho-slovenskeho-a-ceskeho-pravneho-poriadku/

BDF

Dvořák, Z., Jadrný, Z. (2014). Analýza elektronických informácií na weboch miest a obcí. In: Civilná
ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. - ISSN 1335-4094. - Roč. 16, č. 2 (2014), s. 46-50.

BEE

Hofreiter, L. (2014). Wschód czy Zachód – kto będzie dominował? In: Gizicki, W. (red.) Ład światowy
w perspektywie relacji transatlantyckich. Lublin, 2014. ISBN 978-83-9323925-9-0

Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou:
 podiel na organizácii 19. medzinárodnej konferencie Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí v samostatnej sekcii Bezpečnostný manažment,
 účasť na Noci výskumníkov dňa 26. 9. 2014, kde boli prezentované výsledky
výskumu katedry,
 účasť na konferencii Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov MLADÁ VEDA, Liberec, Česká republika,
 participácia na organizácii akcie „Žilinská detská univerzita“.
Spolupráca s praxou
Katedra v roku 2014 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 založili zamestnanci katedry podľa zákona 473/2005 Z. z. o súkromnej
bezpečnosti neziskovú organizáciu pod názvom Academia Security – KBM, n. o.. Účelom
založenia organizácie bola 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).
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V roku 2014 došlo k dalšiemu rozvoji 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 2013/14 v oblasti súkromnej bezpečnosti. Absolventi našej katedry na súťaži
obsadili 2. a 3. miesto.
Na základe zmluvy pokračuje spolupráca s Explosive Ordinace Disposal Center of Excelent.
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.
V roku 2014 bola uzatvorená zmluva o spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže, čo
vytvára podmienky pre výskum v danej oblasti a možnosti participácie na spoločných
projektoch. Pre študentov sa vytvorili možnosti exkurzií do zariadení ZVJS.
Na základe zmluvy o spolupráci medzi ŽU a Volkswagen Slovakia a.s. sme rozvinuli
spoluprácu s bezpečnostným nanažmentom závodu v Bratislave. Pripravujú sa možnosti
praktických stáží našich študentov.
Bola uzatvorená zmluva o spolupráci s mestom Rajec a na základe zmluvy boli vytvorené
podmienky pre prax študentov na oddelení Mestkej polície v Rajci. Praxe sa zúčastnili
vybraní študenti, ktorí sa zoznámili s prácou mestkých policajtov v teréne.
V roku 2014 bola uzatvorená zmluva o spolupráci s RDA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom.
Firma zabezpečuje výcvik ostrej streľby študentov v rámci predmetu Náuka o zbraniach
a stretlive. Vytvorili sa podmienky na spoluorganizáciu výchovných a vzdelávacích aktivít
priamo v teréne.
Naďalej je rozvíjaná spolupráca s NBÚ. Priestor je vytváraný i v rámci normalizácie v oblasti
noriem súvisiacich s ochranou majetku a osôb.

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,
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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, Národní bezpečnostní
úrad ČR, M2C Praha, COca Cola Praha, G4 Security Praha, Eurosat Brno atď.
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.
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Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2014
Účastník

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet
dní

Zasadnutie Prezídia Euroregiónu
Beskydy
Účasť v komisii na obhajobu
hab. práce

ČR/FrýdekMístek

17.2.2014

1

ČR/Brno

14.-15.5.2014

2

MARIŠ Ladislav.
JANUŠ Peter

Konferecia

ČR/Praha

15.-16.5.2014

2

ŠTOFKO Stanislav

Konferencia

PL/ BielskoBiala

23.5.2014

1

SELINGER Petr

Účasť v komisii pre štátne
skúšky VŠB TU Ostrava

ČR/Ostrava

25.-27.5.2014

3

HOFREITER Ladislav

Konferencia

29.-30.5.2014

2

11.-13.6.2014
11.-13.6.2014

3
3

17.-19.6.2014

3

20.6.2014

1

26.6.2014
29.6.-4.7.2014
6.-11.6.2014

1
6
6

28.8.2014

1

ŠTOFKO Stanislav
BELAN Ľubomír

BELAN Ľubomír
Konferencia
HOFREITER Ladislav Konferencia
Účasť v komisii pre štátne
VEĽAS Andrej
skúšky
ŠTOFKO Stanislav

Rokovanie

VEĽAS Andrej.
ŠTOFKO Stanislav
ŠTOFKO Stanislav

Účasť na inagurácii
Konferencia
Konferencia

ŠTOFKO Stanislav.

Rokovanie

VEĽAS Andrej
ĎUROVEC Martin
ŠTOFKO Stanislav
MAGDOLEN Marián
ZVAKOVÁ Zuzana
BYRTUSOVÁ Andrea
ĎUROVEC Martin
JANUŠ Peter
ŠTOFKO Stanislav.
VEĽAS Andrej
JANGL Štefan
MACH Vlastimil

PL/ BielskoBiala
ČR/Zlín
IT/Venezia
ES/Barcelona
PL/BielskoBiala

Medzinárodný veľtrh

ČR/Praha

18.9.2014

1

Konferencia
Účasť na konferencii mladých
vedeckých pracovníkov
„Bezpečnosť, spoľahlivosť
a riziká 2014“
Účasť na konferencii mladých
vedeckých pracovníkov
„Bezpečnosť, spoľahlivosť
a riziká 2014“
Konferencia

IT/Rím

22.-27.9.2014

6

ČR/Liberec

23.24.10.2014

2

ČR/Liberec

22.24.10.2014

3

ES/Sevila

16.11.2014

1

ČR/Ostrava

25.26.11.2014

2

16.12.2014

1

11.-12.2014
10.6.2014

2
1

ČR/Liberec

23.10.2014

1

ČR/Praha

9.-10.7.2014

2

Prednáška pre študentov VŠB
TU Ostrava

ŠTOFKO Stanislav

Rokovanie

LOVEČEK Tomáš
LOVEČEK Tomáš

Konferencia
Obhajoba DzP
Účasť na konferencii mladých
vedeckých pracovníkov
„Bezpečnosť, spoľahlivosť
a riziká 2014“

LOVEČEK Tomáš
LOVEČEK Tomáš
MARIŠ Ladislav.

PL/Stary
Sacz
ČR/Brno
ČR/Brno
ČR/Zlín

Míting k projektu CI-PAC
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Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov za rok 2014
Meno a priezvisko

Termín
pobytu
(semester)
Z
2014/2015
Z
2014/2015

Marek Janotík
Ján Hojo
Tomáš Űrge

Z
2014/2015

Eva Bugajová

L
2013/2014
L
2013/2014
L
2013/2014
L
2013/2014
L
2013/2014
L
2013/2014

Martin Lazur
Katarína
Baránková
Anna Hudecová
Martina
Válovčanová
Viktor Repasky
Eva Vnenčáková

L
2013/2014

dĺžka pobytu

Druh pobytu

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina
pobytu

5 mesiace

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

5 mesiace

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

4,5 mesiace

Erasmus
mobilita

Policejní
akademie ČR
v Praze

ČR

5 mesiace

Erasmus stáž

G4S, a.s

ČR

5 mesiacov

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

5 mesiacov

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

5 mesiacov

Erasmus stáž

G4S, a.s

ČR

5 mesiacov

Erasmus stáž

M2C Praha

ČR

5 mesiace

Erasmus stáž

Coca-Cola

ČR

4,5 mesiace

Erasmus
mobilita

Policejní
akademie ČR v
Praze

ČR

Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2014
Termín
mobility

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

doc. Ing. Stanislav Štofko,
CSc.

11.17.5.2014

ERASMUS

TU Dresden

DE

doc. Ing. Tomáš Loveček,
PhD.

2.-8.3.2014

ERASMUS

Wroclaw

PL

Meno a priezvisko

Tab. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko

Časopis

Krajina

ISSN

doc. Ing. Tomáš Loveček,
PhD.

Crimanal Justice and Security
Studies

Slovinsko

1580 - 0253
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5. ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Pri riešení otázok rozvoja katedry je vychádzané z „Dlhodobého zámeru rozvoja vo
vzdelávacej, vedeckovýskumnej a ostatnej činnosti FBI 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 bezpečnostných služieb,
 organizácia a riadenie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou,
 využívanie 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 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.
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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:
 manažérstvo 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,
 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:
 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, ďalšieho vedeckého výskumu
a podnikateľskej činnosti ale i dotačné prostriedky. Práve vyvíjaním aktivít v týchto
oblastiach je možné postupné budovanie pracoviska.
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Zvýšiť nároky na výber uchádzačov o doktorandské štúdium a kvalitu dizertačných prác
vedených školiteľmi katedry. Dizertačné práce na katedre zamerať do týchto oblastí:
 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 poplachových systémov 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 vedeckoodbornej 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.

Katedra pokračuje v spolupráci zo 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 20. 1. 2015
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY POŽIARNEHO INŽINIERSTVA
za rok 2014
1

PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY – AKTUÁLNY STAV

Katedra požiarneho inžinierstva FBI ŽU v Žiline 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 „Technik 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 odbornej
spôsobilosti a získať osobitné oprávnenie „špecialista požiarnej ochrany“ alebo !požiarny
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technik“. Uvedené oprávnenie im opäť rozširuje hranice uplatnenia na trhu práce, keď
dodávateľským spôsobom môžu 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.
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 medzi
Ministerstvom vnútra SR a Žilinskou univerzitou v Žiline v priestoroch útvarov Hasičského
a záchranného zboru na území SR. Nadštandardnú spoluprácu využívame so Strednou školou
požiarnej ochrany MV SR, Záchrannou brigádou HaZZ, Okresným riaditeľstvom a Krajským
riaditeľstvom HaZZ v Žiline.
V priebehu roka 2014 došlo k zmene v personálnom obsadení katedry. Ku dňu 1. 1. 2014
nastúpila na miesto odbornej asistentky Ing. Stanislava Gašpercová, PhD., ku fňu 1. 10. 2014
ukončila rodičovskú dovolenku Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. a vrátila sa na svoje
pôvodné miesto. Štruktúra a personálne obsadenie katedry sú uvedené v tabuľkách č. 1, 2, 3.

Tab. 1
Personálne zloženie katedry požiarneho inžinierstva
Funkcia

Počet
plán. skut.

Poznámka

Profesor

1

1

CSc.

Docent

2

2

2 x PhD.

Odborný asistent

9

9

9 x PhD.

Asistent

0

0

Výskumný pracovník

1

0

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

14

13
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Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet

Titul
Profesor

1

Docent

2

PhD. (CSc.)

9

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

12

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

12

Poznámka

Tab. 3
Organizačná štruktúra katedry požiarneho inžinierstva
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry

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.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Pracovník výskumu

neobsadené

Odborná sekretárka

Michaela Coloňová

Zmeny v personálnom obsadení nastanú po obsadení miesta výskumného pracovníka, ktorý
bude 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.
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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
akreditované priebežne, čo vyplýva aj z tabuľky 4. 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.

Záchranné služby

3.

Študijný
program

Stupeň
VŠ vzdelania

8.3.6 záchranné služby

1.

8.3.6 záchranné služby

2.

8.3.6 záchranné služby

3.

právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie

4.

Ku dňu 31. 10. 2014 študovalo v 1. a 2. stupni študijného programu záchranné služby 213
denných a 63 externých študentov (tabuľka 5). Počet študentov v odbore kopíruje požiadavky
pracovného trhu a zvyšuje ich uplatnenie v praxi (záchranných zložkách IZS).
Tab. 5
Počty študentov študijného programu 8.3.6 záchranné služby
Stupeň

1.

denného štúdia
54

Počet študentov
externého štúdia
15

2.

41

9

3.
1.
2.

50
47
21
213

11
14
14

Ročník

1.

2.
Celkom

63

Celkom

69
50
61
61
35
276

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) 94,85 %.
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Tab. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie
prospel s
vyznamenaním

prospel

neprospel

Denná

77

7

65

5

Externá

20

0

20

0

Celkom
ukončilo

97

7

85

5

Poznámka

6 študenti prospeli
v druhom náhradnom
termíne

Štátne skúšky prebiehali v týchto termínoch:






26. - 28. 5. 2014
2. - 3. 6. 2014
4. 6. 2014
9. - 13. 6. 2014
16. 9. 2014

Ing. denné štúdium,
Ing. externé štúdium,
Bc. externé štúdium,
Bc. denné štúdium,
Bc., Ing. náhradný termín.

V rámci jednotlivých štátnicových komisií, boli okrem zamestnancov katedry a iných
katedier, zaradení aj zamestnanci iných vysokých škôl a organizácií. Jednalo sa o Ing.
Ľudmilu Tereňovú, PhD. (TU Zvolen) a Ing. Martina Zachara, 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

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

Celkový prehľad predložených a obhájených prác vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia predstavuje tabuľka 7.
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Tab. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2014
Počet
obhájených

bakalárska
diplomová
dizertačná
rigorózna

60
37
1
0

57
37
1
0

15
9
1
0

4
1
0
0

0
0
0
0

spolu

98

95

25

5

0

Typ práce

Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
prác
prác bez PhD.

Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)

Počet
predložených
prác

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti, zapojila katedra do vedenia bakalárskych prác aj
doktorandov, ktorí boli vedúci prác 15 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 vzdelávacieho portálu je prevažne v oblasti statického zverejňovanie syláb
a podkladov k vyučovaciemu procesu v rámci predmetu a zadávania známok do
elektronického systému. V roku 2014 bolo vypisovanie termínov skúšok cez tento portál, čo
sa osvedčilo. Elektronické vzdelávanie na katedre prebieha pre dennú aj externú formu štúdia.

Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

Zabezpečuje

1.

Ochrana spoločnosti 2 - RCHBO

Ing. Coneva

2.

Požiarna prevencia (PP)

Ing. Flachbart

3.
4.

BOZP v záchranných a hasičských
službách (BOZP)
Organizácia Integrovaného záchranného
systému (OIZS)

Ing. Flachbart
Ing. Flachbart

5.

Manažment záchranných služieb (MZS

Ing. Flachbart

6.

Konštrukcie pozemných stavieb

Ing. Gašpercová

7.

Hasičská technika

doc. Monoši

8.

Spoľahlivosť hasičskej techniky

doc. Monoši

9.

Technické zabezpečenie v krízových
situáciách

doc. Monoši

10. Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Ing. Mózer + Ing.
Gašpercová
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Poznámka
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
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11. Požiarnotechnické zariadenia

Ing. Mózer

12. Základy protipožiarnej bezpečnosti stav.

Ing. Mózer

13. Šírenie tepla

doc. Műllerová

14. ZTV 2

doc. Műllerová

15. Technológia záchranných prác

Ing. Orinčák

16. Riešenie krízových situácií I - prírodných

Ing. Orinčák

17. Informačné systémy v HaZZ

Ing. Orinčák

Topografia, kartografia, geografia
a informačné systémy
Riešenie krízových situácií
19.
environmentálnych
Analýza nebezpečenstva a prevencia
20.
závažných priemyselných havárií

Ing. Orinčák

21. Environmentalistika

Ing. Polorecká

22. Integrovaná priemyselná bezpečnosť

Ing.Polorecká

23. Preddiplomový seminár

Ing.Polorecká

24. Zásobovanie hasiacimi látkami

Ing. Svetlík

25. Taktika pri zásahoch a požiaroch

Ing. Svetlík

26. Taktika vedenia zásahov

Ing. Svetlík

27. Ochrana spoločnosti IV. – PO

Ing. Svetlík

28. Fyzikálna chémia a kinetika explózií

Ing.Vandlíčková

29. Radiačná, chemická a biologická ochrana

Ing.Vandlíčková

30. Nebezpečné látky a predmety

Ing.Vandlíčková

31. Radiačná bezpečnosť

Ing.Vandlíčková

32. Chemická a biologická bezpečnosť

Ing.Vandlíčková

18.

Ing. Polorecká
Ing. Polorecká

cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez osobnú webovú
stránku, moodle
cez osobnú webovú
stránku, moodle
cez osobnú webovú
stránku, moodle
cez osobnú webovú
stránku, moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle
cez webovú stránku
- moodle

Katedra mala aj v roku 2014 oprávnenie 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 2014 mala katedra zaradenú jednu publikáciu – skriptá Makovická
Osvaldová - Fanfarová, ale vzhľadom na čerpanie rodičovskej dovolenky Ing. Makovickej
Osvaldovej bola publikácia odovzdaná až koncom roka 2014 a bude vydaná v roku 2015.
Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2013
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

AAB

Vedecké monografie v SR

1,5

BAB

Odborné knižné publikácie

1

BCI

Skriptá, učebné texty

2

ACB

VŠ učebnice v SR

0

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

0

Celkom

4,5

3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Katedra sa v oblasti vedeckej a výskumnej činnosti zamerala na riešenie prebiehajúcich
a končiacich projektov a podania nového projektu APVV 14-0023 „Požiarna bezpečnosť
viacpodlažných drevostavieb“. Riešiteľmi sú prevažne pracovníci katedry.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti nie je možné nespomenúť riešené inštitucionálne
projekty doktorandov katedry.
Celkový prehľad riešených projektov a pridelené finančné prostriedky sú uvedené v tabuľke
11.
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Tab. 10

IGP201409

2014

2014

IGP

IGP

Experimentálne
skúmanie
a testovanie
retardéra
horenia
ohňostop
Možnosti
využitia
analýzy rizík
v procese
hodnotenia
požiarnych
zásahov
v mestských
sídliskách

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnero
v (€)
Spolufina
ncovanie
(%)

Koordiná
tor
projektu

Publikácie
ISBN/ISSN, ŽU/FBI/KPI
Štúdia

N/A

920 eur

0%

-

Cieľom projektu
bude experimentálne
skúmanie a praktické
testovanie retardéra
horenia Ohňostop.

Publikácie
ISBN/ISSN, ŽU/FBI/KPI
Štúdia

N/A

730 eur

0%

-

Hlavným cieľom
projektu bude
vytvorenie metodiky
hodnotenia
požiarnych zásahov
v mestských
sídliskách alebo ich
častiach.

Publikácie
ISBN/ISSN, ŽU/FBI/KPI
Štúdia

N/A

680 eur

0%
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Partneri
projektu

-

Cieľom projektu
bude porovnanie,
zhodnotenie
účinnosti a vhodnosti
vybraných retardérov
horenia, a stanovenie
najvhodnejších
retardérov na základe
vykonaných skúšok.

Hlavné
výstupy
projektu

Názov
projektu

Grantová
agentúra
IGP

Cieľ
projektu

IGP201406

2014

Hodnotenie
účinnosti
retardačných
úprav dreva

Acronym

IGP201402

Doba
riešenia

Číslo
projektu

Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2014
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Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2014
Číslo
projektu

Názov
projektu

Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období

Spracovanie analýzy
súčasného stavu v oblasti
využívania
a účinnosti protipožiarnych
povrchových úprav dreva,
Hodnotenie
zostavenie metodiky pre
účinnosti
testovanie retardérov
IGP201402
retardačných
horenia dreva. Na základe
úprav dreva
zostavenej metodiky boli
vykonané experimenty.
Výsledky z experimentov
boli vyhodnotené a
publikované v dvoch
príspevkoch.
Spracovanie analýzy
súčasného stavu riešenej
problematiky a štúdium
súvisiacej literatúry,
zadováženie materiálu
Experimentálne
potrebného na testovanie a
skúmanie
laboratórna príprava.
a testovanie
IGP201406
Na základe podkladov
retardéra
a výsledkov zo vstupného
horenia
merania vykonanie
ohňostop
praktického
experimentálneho
testovania podľa zvolených
skúšobných metód
v požiarno-chemickom

Finančné
prostriedky

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Riešitelia

920 eur

Patrik Mitrenga

Patrik Mitrenga

Balcová,
Fanfarová,
Vráblová,
Michalovič

730 eur

Adelaida Fanfarová

Adelaida
Fanfarová

Vráblová,
Mitrenga,
Michalovič
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laboratóriu Katedry
požiarneho inžinierstva FBI
ŽU. Vyhodnotenie
nameraných a získaných
údajov. Publikovanie
priebežných výsledkov na
dvoch konferenciách –
dvoch tuzemských a jednej
zahraničnej a jeden
príspevok do vedeckého
časopisu.
Možnosti
využitia
analýzy rizík
v procese
IGP201409 hodnotenia
požiarnych
zásahov
v mestských
sídliskách

Spracovanie a prezentácia
troch príspevkov na
domácej a zahraničnej
konferencii.

Celkom

Stanislava Gašpercová

680 eur

55068,5 €
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Peterková
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Okrem spomínaných projektov sú zamestnanci katedry zapojení ako riešitelia 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“,
Ing. Vladimír Mózer, PhD., Ing. Jozef Svetlík, PhD., Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. „26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného
výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe“, pričom
obidva 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 2014 projekty:
- jeden projekt VEGA,
- jeden projekt KEGA,
- a tri inštitucionálne projekty (tabuľka 12).
Vo všetkých podaných projektoch vystupuje katedra ako koordinátor (vedúci projektu).
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Tab. 12

20152017

VEGA

ŽU/FBI/KPI

Komplexná metodika
hodnotenia
protipožiarnych kontrol v
mestských sídliskách

Hlavným cieľom
projektu bude
vytvorenie metodiky
hodnotenia požiarnych
zásahov v mestských
sídliskách ale o ich
častiach. Na
realizovanie tohto
návrhu je potrebné

publikácie
ISBN/ISSN

Stanislava
Gašpercová

Stanislava
Gašpercová

ŽU/FBI/KPI

nie sú
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Projektový
manažér
Mikuláš
Monoši

Zodpovedný
riešiteľ/koor
dinátor
Mikuláš Monoši

Hlavné
výstupy
projektu
publikácie
ISBN/ISSN

Cieľ
projektu

Návrh koncepcie
vzdelávania technických
predmetov pre odborníkov
záchranných služieb

Hlavnou úlohou
projektu je na základe
súčasnej potreby
navrhnúť zmenu
koncepcie systému
vzdelávania
technických predmetov
odborníkov
záchranných služieb
študujúcich na VŠ vo
všetkých troch
stupňoch vzdelávania.

Fakulta
bezpečnostního
inženýrství,
Vysoká škola
báňská Technická
univerzita Ostrava
Szent István
University, YBL
MIKLÓS
FACULTY OF
ARCHITECTURE
AND CIVIL
ENGINEERING
The Faculty of
Security Science
Department of
Safety
Engineering The
General Tadeusz
Kosciuszko
Military Academy
of Land Forces

Názov
projektu

Grantová
agentúra
KEGA

Partneri
projektu

1/0874/15

20142016

Koordinátor
projektu

024ŽU4/2015

Doba
riešenia

Číslo
projektu

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2014
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APVV-140023

20152017

APVV

Požiarna bezpečnosť
viacpodlažných
drevostavieb

získanie veľkého
množstva informácií
o druhoch bytových
domov, spôsoboch
a špecifikách
požiarnych zásahov na
sídliskách
a v neposlednom rade
aj o metódach analýzy
rizík.
Cieľom projektu je
eliminovať prestupové
priestory v
konštrukčných spojoch
drevostavieb, ktoré by
umožňovali prenos
požiaru medzi
požiarnymi úsekmi,
alebo do vnútra
konštrukcie. Reálnosť
naplnenia týchto cieľov
je daná pripravovanými
experimentmi, ktoré
umožnia navrhnúť
optimálne riešenie a
jeho využitie v praxi.

publikácie
ISBN/ISSN
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Anton Osvald

Jozef Svetlík

ŽU/FBI/KPI

VÚPC a.s. v
Bratislave,
PTEÚ MV SR v
Bratislave
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V roku 2014 ukončila štúdium v odbore záchranné služby jedna doktorandka v dennej forme
doktorandského štúdia. V súčasnosti sú na katedre 5 interní doktorandi a 6 externí doktorandi (z
toho jeden študent zo zahraničia). Priebeh doktorandského štúdia je u 10 študentov v rámci
odporúčanej dĺžky štúdia, jeden doktorand – Ing. Lysík – má prerušené štúdium na jeden rok.
Ing. Balcová štúdium úspešne ukončila 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

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

denná
denná
denná
externá
denná
denná
externá
externá
externá
externá
externá

doc. Müllerová
doc. Monoši
prof. Osvald
doc. Monoši
prof. Osvald
doc. Müllerová
prof. Osvald
doc. Monoši
doc. Müllerová
prof. Osvald
prof. Osvald

Ing. Juraj Vácval
Ing. Michal Ballay
Ing. Patrik Mitrenga
Ing. Bc. Danka Boguská
Ing. Adelaida Fanfarová
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Slawomir Baluszynski,
Ing. Andrea Majlingová, PhD.
Ing. Roman Michalovič
Ing. Jozef Lysík
Ing. Miroslav Smolka

Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z Katedry požiarneho inžinierstva
Školiteľ

doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.

doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.

prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.

Forma

Rok štúdia

Program

Ing. Kapusniak – FBI
VŠB-TU Ostrava

externá

6.

PO

Ing. Jánošík – FBI
VŠB-TU Ostrava

externá

7.

PO

Ing. Majlingová

externá

3.

ZS

Ing. Bc. Boguská

externá

2.

ZS

Ing. Ballay

denná

1.

ZS

Ing. Vráblová

denná

3.

ZS

Ing. Michalovič
Ing. Vácval
Ing. Lysík
Ing. Horvátová
TU Zvolen
Ing. Baluszynski

externá
denná
externá
externá

3.
1.
3.

ZS
ZS
ZS

4.

POaB

externá

3.

ZS

Ing. Smolka

externá

1.

ZS

Doktorand
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Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
Katedra zorganizovala 1 samostatné vedecké podujatie – konferenciu „Bezpečnosť práce
v záchranných službách“, ktorá sa konala 28. -29. 4. 2014 v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Z uvedeného podujatia bol spracovaný zborník vedeckých prác v klasickej i elektronickej forme.
V roku 2014 bola rozpracovaná organizácia podujatí na ďalšie roky, a to konferencia „Wood and
Fire Safety“ na rok 2016 a konferencia „Ochrana pred požiarmi záchranné služby 2015“.
Na požiadanie pracovníkov Knauf Insulation boli zorganizované dva workshopy pod názvom
Požiarna bezpečnosť stavieb pre pracovníkov HaZZ, špecialistov PO a pracovníkov stavebného
dozoru v Košickom, Prešovskom, Trnavskom, Nitrianskom, Bratislavskom a Trenčianskom
kraji.
Katedra zorganizovala, ako každoročne, aj Deň darcovstva krvi a súťaž Tímový záchranár.
Rovnako pracovníci katedry nezanedbali ani prácu ŠVOČ, kde zorganizovali fakultné kolo
v sekcii záchranné služby a aktívne sa zúčastnili na dvoch kolách na iných fakultách. Na
všetkých podujatiach aktívne pracovala Ing. Iveta Coneva, PhD. Prehľad je uvádzaný
chronologicky:
 10. 4. 2014 ŠVOČ na FBI ŽU, sekcia „ Záchranné služby“- 16 súťažných prác, z toho
5 študentov z iných VŠ v SR, 2 ( KPO, DF, TU-Zvolen), 2 (ÚBEaK, MTF v Trnave, STU
Bratislava) a 1 (BVSS, KVSaKM , APZ v Bratislave),
 6. 5. 2014 - zabezpečenie účasti na 55. ročníku medzinárodnej konferencie ŠVOČ v sekcii
„Ochrana osôb a majetku pred požiarom“ na DF TU Zvolen, KPO - 2 naši študenti študijného
programu ZS denného štúdia získali v sekcii 2. a 3. miesto.,
 6. 5. 2014 - zabezpečenie účasti na 10. ročníku medzinárodnej študentskej vedeckej
konferencie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne, v sekcii „Technické vedy“ – 2 naši študenti študijného programu ZS
denného štúdia získali v sekcii 1. a 2. miesto.
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 hasiacich 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,
 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:
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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,
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR– spolupráca na normotvorbe.

V roku 2014 bola nadviazaná spolupráca najmä v rámci príprav konferencií s Asociáciou
pasívnej požiarnej ochrany (APPO), ktorá začala užšie spolupracovať s katedrou
a konkretizovala sa spolupráca s firmou Rockwool – hlavne na spoluúčasti pracovníkov katedry
na publikovaní v karentovaných časopisoch. Výsledky tejto spolupráce by sa mali ukázať v roku
2015.
V rámci skvalitnenia výučby a na základe požiadaviek z praxe boli vykonané aj praktické
exkurzie na základe nových zmlúv o spolupráci, ktoré boli uzavreté s firmou Slovnaft, a.s. Jedná
sa o nasledujúce praxe:
 21. 10. 2014 – organizácia a realizácia odbornej exkurzie Slovnaft a.s. – ukážka hasičskej
techniky ZHÚ Slovnaft a.s. (Falck) + SHZ na ochranu veľkokapacitných nádrží ropných
produktov + prevádzky spracovania ropy a výroby ropných produktov: účasť študentov
v počte 24.


3. 11. 2014- organizácia a realizácia exkurzie- ukážky hasičskej techniky + problematika
kontaminácia a dekontaminácie NL na Záchrannej brigáde HaZZ SR v Žiline, účasť
študentov v počte 40.



11. 11. 2014 - organizácia a realizácia ukážky „Dekontaminácie“ SŠPO v Považskom
Chlmci, účasť študentov v počte 40.

Využili sa aj dostupné školiace a výcvikové inštitúcie a priestory pre praktickú výučbu
a overenie vedomostí a zručností študentov mimo učební fakulty. Zrealizovali sa praxe na
Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, ktorých gestorom bol Ing. Orinčák, kde
študenti získali nové skúsenosti s novými zariadeniami.
V decembri 2014 bola nadviazaná spolupráca s firmou Volkswagen ohľadom protipožiarnych
analýz.
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Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry 2014
Kategória

Bibliografický odkaz

AAB

Saliant / Anton Osvald, Mária Lusková, Jozef Svetlík, Jaroslav Flachbart,
Miroslava Vandličková, Vladimír Mózer, EDIS-Žilina University publishers,
September 2014, First edition, 6,69 AA, 121 s., ISBN 978-80-554-0838-5.

AAB

ADE

ADE
ABC

ABC

ABC

ADE

ADF

ADF

ADF

ADF

ADM

ADM

ADM

Štatisticko-ekonmické aspekty požiarnej bezpečnosti / Jozef Klučka, Vladimír Mózer,
EDIS Žilina, December 2014, First edition, 7,32 AH, 125 s., ISBN 9 788055 409641
(V. Mózer – 3,65 AH)
Tactics of interventions in traffic accidents [Taktika zásahovej činnosti pri
dopravných
nehodách]
/
Mikuláš
Monoši,
Ladislav
Jánošík.
In: Bolyai szemle : a nemzeti közszolgálati egyetem katonai müszaki tudományági
folyóirata. - ISSN 1416-1443. - Sz. 3 (2014), s. 297-305.
Vybrané systémy manažérstva rizík = Selected systems of risk management /
Müllerová Jana. In: Periodica Academica. - ISSN 1802-2626. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 76-89.
Zabezpečenie finančných systémov proti hackerom pomocou CRAMM / Jana
Müllerová. In: Aspects of security for the protection of the interests. - Lublin:
Politechnika Lubelska, 2014. - ISBN 978-83-7947-040-2. - S. 408-420.
Insulation
material
fire
safety
and
toxicity /
Jana
Müllerová.
In: Aspects of security for the protection of the interests. - Lublin: Politechnika
Lubelska, 2014. - ISBN 978-83-7947-040-2. - S. 390-407.
Dostupné využitie metodológie CRAMM v manažérstve rizík / Jana Müllerová. In:
Aspects of security for the protection of the interests. - Lublin: Politechnika Lubelska,
2014. - ISBN 978-83-7947-040-2. - S. 421-439.
Metodika testovania komponentov poplachových systémov v prašnom prostredí/
Andrej Veľas, Jozef Svetlík, Roman Kameník. In: Trilobit., č.2 (2014), s. 9 s. Spôsob
prístupu:
http://trilobit.fai.utb.cz/metodika-testovania-komponentovpoplachovych-systemov-v-prasnom-prostredi ; ISSN 1804-1795.
Požiarno-bezpečnostné a zdravotné riziká skladovania biomasy / Jana Müllerová. In:
Košická bezpečnostná revue : recenzovaný vedecký časopis so zameraním na
bezpečnosť. - ISSN 1338-4880. - Roč. 4, č. 1 (2014), s. 139-147.
Bezpečnostné trendy a riziká malých stacionárnych zdrojov vykurovania / Jana
Müllerová. In: Košická bezpečnostná revue : recenzovaný vedecký časopis so
zameraním na bezpečnosť. - ISSN 1338-4880. - Roč. 4, č. 1 (2014), 125-131.
Ekologické dopady malých zdrojov vykurovania / Jana Müllerová. In: Košická
bezpečnostná revue : recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. ISSN 1338-4880. - Roč. 4, č. 1 (2014), s. 132-138.
Probabilistic-deterministic modelling of fire spread / Vladimir Mozer [et al.]. In:
European journal of environmental and safety sciences (EJESS). - ISSN 1339-472X. Roč. 2, č. 2 (2014), s. 79-83.
Conception of CRAMM for risk management purposes / Jana Müllerová. In:
Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká konferencia 28.29. apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 97880-554-0893-4. - S. 165-180.
Fire safety and security threats identification and elimination [Identifikácia a
elmininácia požiarnych a bezpečnostných rizík] / Vladimír Mózer ... [et al.].
In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 1001 (2014), s. 306311.[Spoluautori: Loveček, Tomáš ; Veľas, Andrej ; Makovická Osvaldová, Linda ]
An analysis of factors affecting available safe escape time [Analýza faktorov
ovplyvňujúcich dostupný bezpečný evakuačný čas] / Vladimír Mózer. In: Advanced
Materials Research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 1001 (2014), s. 267-271.
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Determination of ammonia evaporation rates for MOPORI project model / Vladimír
Mózer, Katarína Hollá, Katarína Buganová. In: Advanced Materials Research. - ISSN
1022-6680. - Vol. 1001 (2014), s. 458-462.
Forest fires extinguishing using suitable fire-fighting equipment [Lesné požiare a
ich hasenie pomocou vhodnej hasičskej techniky] / Monosi Mikulas. In: Advanced
Materials Research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 1001 (2014), s. 318-323.
Char layer of various tree parts from selected coniferous wood [Hrúbka
zuhoľnatenej vrstvy pre vybrané časti stromu ihličnatých drevín] / Linda Makovická
Osvaldová, Anton Osvald and Danica Kačíková. In: Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. - Vol. 1001 (2014), s. 276-281.
Probabilistic fire modelling in life and property impact assesment =
Pravdepodobnostné modelovanie dopadov požiaru na život a majetok/ Vladimír
Mózer, Jozef Klučka. In: Building physics and applied technology in architecture and
building structures : proceedings of 3rd conference. - Wien : TGM - Federal Institute
of Technology, 2014. - ISBN 978-3-200-03644-4. - S. 247-251.
Účinnosť požiarno - technických zariadení = Eficiency of fire protection systems /
Miroslava Vandlíčková. In: Požární ochrana 2014 [elektronický zdroj] : sborník
přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference ... : 3. - 4. září 2014 Ostrava. ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-7385-148-4. - CD-ROM, s. 368-370.
Vybrané požiarno - technické charakteristiky horľavých priemyselných prachov =
Chosen fire-technical characteristics of combustible industrial dusts / Miroslava
Vandlíčková. In: Požární ochrana 2014 [elektronický zdroj] : sborník přednášek
XXIII. ročníku mezinárodní konference ... : 3. - 4. září 2014 Ostrava. - ISSN 18031803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 97880-7385-148-4. - CD-ROM, s. 365-367.

Eficiency of active fire protection systems [Účinnosť aktívnych požiarnotechnických zariadení] / Miroslava Vandlíčková. In: Safety engineering : fire,
enviroment, work environment, integrated risk.. : Novi Sad, 2-3 October 2014 :
book of proceedings. - Novi Sad: Visoka technička škola strukovnich studija,
2014. - ISBN 978-86-6211-095-4. - S. 183-188.
Hot surface as a ignition temperature of dust layer / Ilona Šimoníková, Jana
Müllerová. In: Research journal of recent sciences. - ISSN 2277-2502. - Vol. 3, sp.
iss. (2014), [6] s.
Dobrovoľníci a sebaochrana obyvateľstva pri riešení krízových situácií / Mária
Polorecká - Stanislava Gašpercová. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014
[elektronický zdroj] : XI. ročík mezinárodní konference mladých vědeckých
pracovníků : [23.-24.10.2014, Liberec] : sborník. - Liberec: Technická univerzita,
2014. - ISBN 978-80-7494-110-8. - CD-ROM, [4] s.
Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení = Model for
evaluation of fire protection measures economic eficiency/ Jaroslava Panáková,
Jozef Klučka, Vladimír Mózer. In: Požární ochrana 2014 [elektronický zdroj] :
sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference ... : 3. - 4. září 2014
Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-148-4. - CD-ROM, s. 264-266.
Aplikácia vyhodnocovacích programov pri úniku chemických nebezpečných látok v
SR = Applicatioin programms for the evaluation of chemical leakage of hazardous
substances in Slovak republic / Michal Orinčák. In: Požární ochrana 2014
[elektronický zdroj] : 3. - 4. září 2014 Ostrava : sborník přednášek XXIII. ročníku
mezinárodní konference. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-148-4. - CD-ROM, s. 258263.
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Impact of small heating sources on air quality / Jana Müllerová. In: SGEM 2014 :
14th GeoConference on energy and clean technologies : international
multidisciplinary scientific conferences : conference proceedings : 17-26, June, 2014,
Albena, Bulgaria. - Sofia: STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-15-5. S. 399-406.
European trends in car security systems / Jana Müllerová. In: Research journal of
recent sciences. - ISSN 2277-2502. - Vol. 3, sp. iss. (2014), [10] s.
Smouldering combustion in practice / Jana Müllerová and Ilona Šimoníková. In:
Research journal of recent sciences. - ISSN 2277-2502. - Vol. 3, sp. iss. (2014), [7] s.
Principles of fire statistical data processing / Jana Müllerová. In: Research journal of
recent sciences. - ISSN 2277-2502. - Vol. 3, sp. iss. (2014), [10] s.
Ecology aspects of fire retardants / Jana Müllerová. In: SGEM 2014 : 14th
GeoConference on energy and clean technologies : international multidisciplinary
scientific conferences : conference proceedings : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria.
- Sofia: STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-15-5. - S. 223-227.
Health and safety hazards of biomass storage / Jana Müllerová. In: SGEM 2014 :
14th GeoConference on energy and clean technologies : international
multidisciplinary scientific conferences : conference proceedings : 17-26, June, 2014,
Albena, Bulgaria. - Sofia: STEF92 Technology, 2014. - ISBN 978-619-7105-15-5. S. 261-266.
Risk assessment of financial security systems with CRAMM / Jana Müllerová. In:
Research journal of recent sciences. - ISSN 2277-2502. - Vol. 3, sp. iss. (2014), [10]
s.
Aplikácia metódy multikriteriálneho rozhodovania AHP v manažérstve rizík =
Application of AHP multi-criteria decision making in risk management / Müllerová
Jana. In: Strategie, bezpečnost, výzkum : 8. mezinárodní vědecká konference : sborník
: 12. a 13. června 2014, Brno. - Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2014. - ISBN 97880-86710-79-2. - S. 155-165.
Establishing economic impact of fire [Stanovenie ekonomických dopadov požiaru] /
Vladimir Mozer, Jozef Klucka. In: Safety engineering : fire, enviroment, work
environment, integrated risk.. : Novi Sad, 2-3 October 2014 : book of proceedings. Novi Sad: Visoka technička škola strukovnich studija, 2014. - ISBN 978-86-6211095-4. - S. 74-81.
Rýchlosť rozvoja požiaru z pohľadu noriem požiarnej bezpečnosti = Fire growth
rate from fire safety design standards perspective / Vladimír Mózer. In: Požární
ochrana 2014 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní
konference ... : 3. - 4. září 2014 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-148-4. - CDROM, s. 228-232.
Výcvik hasičských jednotiek so zameraním na vyslobodzovacie práce pri
dopravných nehodách / Mikuláš Monoši, Jaroslav Kapusniak. In: Zkvalitnění
systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva : mezinárodní
workshop : 27. března 2014 Uherské Hradiště : sborník příspěvků. - Zlín: Univerzita
Tomáše Bati, 2014. - ISBN 978-80-7454-336-4. - S. 253-262.
Technické zabezpečenie hasenia lesných požiarov v sťažených terénnych
podmienkach = Technical support of forest fires fighting in difficult terrain
conditions / Mikuláš Monoši, Jaroslav Kapusniak. In: Požární ochrana 2014
[elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference ... :
3. - 4. září 2014 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-148-4. - CD-ROM, s. 224227.
Zabezpečovanie bezpečnosti zásahov hasičských jednotiek a ich súčinnosť so
zložkami IZS = Securing of firefighting brigades interventions´ safety and their
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cooperation with IRS / Mikuláš Monoši, Jaroslav Kapusniak. In: Bezpečnost a
ochrana zdraví při práci 2014 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XIV. ročníku
mezinárodní konference : Ostrava, VŠB-TU, 14.-15. května 2014. - Ostrava: Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-145-3. - CDROM, s. 89-92.
Osobitosti opatrení a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb, v ktorých sa
konajú hromadné kultúrne a spoločenské akcie = Specificities of measures and
requirements of fire safety of buildings used for mass cultural and social actions /
Patrik Mitrenga. In: Ochrana obyvatelstva 2014 [elektronický zdroj] : sborník
přednášek XIII. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 5.-6. únor
2014. - ISSN 1803-7372. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,
2014. - ISBN 978-80-7385-142-2. - CD-ROM, s. 100-102.
Hodnotenie účinnosti retardačných úprav dreva / Patrik Mitrenga, Miroslava
Dušková. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 [elektronický zdroj] : XI. ročík
mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23.-24.10.2014, Liberec] :
sborník. - Liberec: Technická univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7494-110-8. - CDROM, [4] s.
Porovnanie niektorých druhov sadrokartónových dosiek z hľadiska úbytku na
hmotnosti po vystavení účinku plameňa = Comparison of some types of
plasterboards in terms decline of the mass after exposure to flame / Patrik Mitrenga,
Roman Michalovič. In: Požární ochrana 2014 [elektronický zdroj] : sborník přednášek
XXIII. ročníku mezinárodní konference ... : 3. - 4. září 2014 Ostrava. - ISSN 18031803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 97880-7385-148-4. - CD-ROM, s. 217-219.
RM/RA CRAMM use in flood risk assessment / Mojmír Mamojka, Ján Buzalka and
Jana Müllerová. In: Research journal of recent sciences. - ISSN 2277-2502. - Vol. 3,
sp. iss. (2014), [10] s.
Risk assessment of dangerous substances leak by RM/RA CRAMM / Miroslav
Kelemen, Jana Müllerová. In: Research journal of recent sciences. - ISSN 2277-2502.
- Vol. 3, sp. iss. (2014), [10] s.
Komplexná metodika hodnotenia protipožiarnych zásahov v mestských sídliskách =
Comprehensive assessment methodology fire interventions in urban
neighborhoods / Stanislava Gašpercová, Mária Polorecká, Peter Kozák. In: Požární
ochrana 2014 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní
konference ... : 3. - 4. září 2014 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-148-4. - CDROM, s. 70-73.
Fire safety systems minimise economic loss [Požiarno-technické zariadenia
minimalizujú ekonomické škody] / Jaroslav Flachbart, Vladimír Mózer, Anton
Osvald. In: Safety engineering : fire, enviroment, work environment, integrated risk.. :
Novi Sad, 2-3 October 2014 : book of proceedings. - Novi Sad: Visoka technička
škola strukovnich studija, 2014. - ISBN 978-86-6211-095-4. - S. 175-182.
The historical review at segment of fire prevention [Historický prehľad na úseku
požiarnej prevencie] / Adelaida Fanfarová, Ľubica Vráblová. In: POSTER 2014
[elektronický zdroj] : 18th international student conference on electrical engineering :
May 15, 2014, Prague, Czech Republic. - Prague: Czech Technical University in
Prague, 2014. - ISBN 978-80-01-05499-4. - CD-ROM, [4] s.
Modelovanie ekonomických škôd pri požiaroch v Žilinskom kraji = Modeling of the
amount of economic losses causes by fires in the region of Žilina / Ján Dvorský,
Jozef Klučka. In: Požární ochrana 2014 [elektronický zdroj] : 3. - 4. září 2014 Ostrava
: sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-807385-148-4. - CD-ROM, s. 48-51.
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Požiarovosť v Ruskej federácii za obdobie 2012 - 2008 = Fires in the Russian
Federation for the period 2012 - 2008 / Iveta Coneva. In: Požární ochrana 2014
[elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference ... :
3. - 4. září 2014 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-148-4. - CD-ROM, s. 21-25.
Požiarovosť podľa kategorizácie stavebných objektov za obdobie 2008-2012 / Iveta
Coneva, Jaroslava Panáková. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014 [elektronický
zdroj] : XI. ročík mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : [23.24.10.2014, Liberec] : sborník. - Liberec: Technická univerzita, 2014. - ISBN 978-807494-110-8. - CD-ROM, [8] s.
Analýza zraniteľnosti mestského prostredia s využitím prostriedkov geoinformatiky
a modelovania = Analysis of the urban environment vulnerability using the
geoinformatics and modelling tools / Danka Boguská, Andrea Majlingová, Mikuláš
Monoši. In: Ochrana obyvatelstva 2014 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XIII.
ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 5.-6. únor 2014. - ISSN 18037372. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-807385-142-2. - CD-ROM, s. 9-12.
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Sklady tuhých palív = Storage of solid fuels / Barbora Balcová, Patrik Mitrenga,
Mária Polorecká. In: Juniorstav 2014 [elektronický zdroj] : 16. odborná konference
doktorského studia = 16th international conference of PhD students : Vysoké učení
technické v Brně, Fakulta stavební, 30.1.2014. - Brno: Vysoké učení technické v
Brně, Fakulta stavební, 2014. - ISBN 978-80-214-4851-3. - CD ROM, [4] s.
Požiare v historicky cenných budovách / OSVALD, A. In: Nové nedestruktívní metódy
diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. (Sborník vědeckých a odbor ných
příspevků) Ostrava : ŠMÍRA – PRINT, s.r.o., 2014, s. 116 – 121. ISBN 978-80-87427-83-5 (podiel 100%)
Nové hodnotenie retardérov horenia dreva / OSVALD, A., DUŠKOVÁ-SMRČKOVÁ, M.,
ŠMÍRA, P., MITRENGA, P. In: Nové nedestruktívní metódy diagnostiky a sanace
dřevěných konstrukcí. (Sborník vědeckých a odbor ných příspevků) Ostrava : ŠMÍRA
– PRINT, s.r.o., 2014, s. 122 – 129. ISBN 978-80-87427-83-5 (podiel 25 %)
Tradiční empirie a moderní přípravky v ochraně dřevěných konstrukcí proti ohni /
DUŠKOVÁ-SMRČKOVÁ, M., OSVALD, A., ŠMÍRA, P., NASSWETTROVÁ, A.,
CHMELÍKOVÁ D. In: Nové nedestruktívní metódy diagnostiky a sanace dřevěných
konstrukcí. (Sborník vědeckých a odbor ných příspevků) Ostrava : ŠMÍRA – PRINT,
s.r.o., 2014, s. 137 – 140. ISBN 978-80-87427-83-5 (podiel 20 %)
Štatistika požiarovosti bytových domov/ Stanislava Gašpercová, Jaroslava Panáková,
Andrea Byrtusová. In: Bezpečnost, spolehlivost a rizika 2014. XI. ročník mezinárodní
konference mladých vědeckých pracovníků., Liberec, 2014. - ISBN 978-80-7494-110-8
Zmenšovanie paliva a hraníc priestoru / Ľubica Vráblová, Jana Müllerová. In:
Advances in fire and safety engineering 2014 [elektronický zdroj] : recenzovaný
zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava: AlumniPress, 2014. - ISBN 978-808096-202-9. - CD-ROM, s. 153-157.
Využitie metódy zmenšovania pre potreby požiarnej bezpečnosti stavieb / Ľubica
Vráblová, Jana Müllerová. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí :
19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0874-3. - S. 741-746.
Analýza vhodnosti nasadenia vybraných adsorbentov ropných produktov v praxi
HAZZ / Elena Vavrová, Anton Osvald. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách
: medzinárodná vedecká konferencia 28.-29. apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina:
Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 231-246.
Niektoré aspekty umiestnenia termočlánkov pri veľkorozmerových experimentoch
horenia automobilov / Jozef Svetlík. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina:
Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0874-3. - S. 663-668.
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Environmentálne havárie s výskytom nebezpečných látok a ich odstraňovanie /
Mária Polorecká, Andrea Byrtusová, Stanislava Gašpercová. In: Advances in fire and
safety engineering 2014 [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných
vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31.
Október 2014. - Trnava: AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM,
s. 235-240.
Dekontaminačné činidlá HAZZ / Michal Orinčák. In: Bezpečnosť práce v
záchranných službách : medzinárodná vedecká konferencia 28.-29. apríla 2014 :
zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. S. 201-218.

AFD

Likvidácia chemického ohrozenia záchrannou brigádou HAZZ Žilina /
Michal Orinčák, Zuzana Bučová. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0874-3. - S. 569-583.

AFD

Conception of CRAMM for risk management purposes / Jana Müllerová. In:
Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká konferencia 28.-29.
apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-5540893-4. - S. 165-180.

AFD

National conceptions of emergency education in the light of statistics 2013 /
Jana Müllerová. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná
vedecká konferencia 28.-29.apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 181-192.

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

Sledovanie správania materiálu na základe výsledkov skúšok na kónickom
kalorimetri / Jana Müllerová, Juraj Vácval. In: Advances in fire and safety
engineering 2014 [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých
prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október
2014. - Trnava: AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 113117.
Charakteristika správania PVC podláh v podmienkach tepelného zaťaženia
využitím technickej dokumentácie a výsledkov skúšok na kónickom kalorimetri /
Jana Müllerová, Juraj Vácval. In: Advances in fire and safety engineering 2014
[elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava:
AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 108-112.
Rozvoj požiaru a rýchlosť odhorievania / Vladimír Mózer. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj
2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0874-3. - S. 519-526.
Bezpečnosť v cestnej doprave a prínosy telematických systémov pri riešení
mimoriadnych udalostí / Mikuláš Monoši, Michal Ballay. In: Advances in fire and
safety engineering 2014 [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných
vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31.
Október 2014. - Trnava: AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 210-214.
Skúmanie sadrokartónových dosiek z hľadiska odolnosti proti požiaru / Patrik
Mitrenga, Roman Michalovič. In: Advances in fire and safety engineering 2014
[elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava:
AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 166-170.
Vplyv prípravy vzoriek na kvalitu výstupu pri hodnotení účinnosti retardérov
horenia dreva / Patrik Mitrenga, Anton Osvald, Miroslava Dušková. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia :
21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-5540874-3. - S. 483-490 Poznámka: Zborník vyšiel aj ako CD-ROM s ISBN 978-80-5540875-0.

150

Výročná správa o činnosti FBI ŽU v Žiline za rok 2014

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD
AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

Hodnotenie sadrokartonových materiálov laboratórnymi a veľkorozmerovými
testami / Patrik Mitrenga, Anton Osvald. In: Bezpečnosť práce v záchranných
službách : medzinárodná vedecká konferencia 28.-29. apríla 2014 : zborník
prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 141150.
Využitie moderných technologických prostriedkov pri zdolávaní rozsiahlych
požiarov vo vybraných krajinách OECD / Roman Michalovič, Jana Müllerová. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká
konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN
978-80-554-0873-6. - S. 483-490.
Požiarna odolnosť sendvičových panelov vyplnených kamennou vatou / Roman
Michalovič. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká
konferencia 28.-29. apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita,
2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 135-140.
Technológia záchranných prác vo výkopových zásypoch / Milan Konárik, Mikuláš
Monoši. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká
konferencia 28.-29. apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita,
2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 111-120.
Vývoj požiarovosti v jednotlivých kategóriách budov za obdobie rokov 1993 - 2012 /
Jozef Klučka, Vladimír Mózer, Jaroslava Panáková. In: Bezpečnosť práce v
záchranných službách : medzinárodná vedecká konferencia 28.-29. apríla 2014 :
zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. S. 91-109.
Bezpečnosť práce hasičov a vývoj služobných úrazov / Jaroslav Kapusniak, Mikuláš
Monoši. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká
konferencia 28.-29. apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita,
2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 67-80.
Využitie metód analýzy rizík pri protipožiarnej kontrole zariadení na zásah v
bytových domoch / Stanislava Gašpercová. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0872-9. - S. 211-216.
Vplyv požiarnotechnických zariadení na bezpečnosť osôb v stavbe / Jaroslav
Flachbart. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká
konferencia 28.-29. apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita,
2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 45-56.
Metodika riešenia skúšky reakcie na oheň / Adelaida Fanfarová. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia :
21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-5540872-9. - S. 183-188.
Aplikácia analýzy rozptylu požiarov pri štatistickom vyhodnotení požiarovosti v SR /
Ján Dvorský, Michal Orinčák. In: Advances in fire and safety engineering 2014
[elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava:
AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 191-195.
Požiare a ich následky na základe kategorizácie budov / Iveta Coneva, Jaroslava
Panáková. In: Advances in fire and safety engineering 2014 [elektronický zdroj] :
recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej
vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava: AlumniPress, 2014.
- ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 178-185.
Experimentálne zisťovanie horľavosti plastov na báze celulóza metódou oxygen
index / Iveta Coneva. In: Advances in fire and safety engineering 2014 [elektronický
zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej
vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava: AlumniPress, 2014.
- ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 96-101.
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AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

BBB

BDF
BDF

BDF

BDF

BEE

Pripravenosť pracovníkov záchranných zložiek na zdolávanie nehôd s hromadným
postihnutím osôb / Danka Boguská, Mikuláš Monoši, Andrea Majlingová. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká
konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN
978-80-554-0872-9. - S. 67-76.
Možnosti využitia technických prostriedkov Hasičského a záchranného zboru v
rámci prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti / Danka Boguská ... [et
al.]. In: Advances in fire and safety engineering 2014 [elektronický zdroj] :
recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka medzinárodnej
vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava: AlumniPress, 2014.
- ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 229-233.
Polyamidy z hľadiska protipožiarnej ochrany/ Stanislava Gašpercová, Mária
Polorecká, Martin Macků. In: Advances in fire and safety engineering. Recenzovaný
zborník pôvodných vedeckých prác z III. Ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie. Trnava 30.-31.10.2014. Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9
Požiar
v motorovom
priestore
automobilu/
Jozef
Svetlík.
In: Advanced in Fire and Safety Engineering. - Trnava: 2014. - ISBN 978-80-8096202-9. - S. 92-95.
Bezpečnosť práce v záchranných službách / MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L., OSVALD,
A.: In: XXVII. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Aktuálne otázky
bezpečnosti práce“ Košice : TU v Košiciach, 2014, nestránkované. ISBN 978-80-5531780-9 (podiel 25 %)
Účinnosť a spoľahlivosť jednotlivých druhov požiarno – technických zariadení /
Miroslava Vandlíčková. In: Advances in fire and safety engineering 2014
[elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z III. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 30.-31. Október 2014. - Trnava:
AlumniPress, 2014. - ISBN 978-80-8096-202-9. - CD-ROM, s. 225-228.
Požiarna bezpečnosť cestných tunelov prvkov kritickej infraštruktúry / Osvald, A.,
Mózer, V., Svetlík, J. 2014. 1.vyd. Žilinská univerzita v Žiline / EDIS – vydavateľstvo
ŽU v Žiline 2014. 140 s., ISBN 978-80-554-0950-4.
Treba sa obávať požiaru v stavbách z dreva? / Anton Osvald. In: Všetko o bývaní. ISSN 1335-9142. - Č. 1 (2014), s. 144-153.
Moderné drevostavby / OSVALD, A., REIPRECHT, L., ŠTEFKO, J. Bratislava : Jaga
group s.r.o., Edícia: Renovujeme, staviame, zariaďujeme 1/2014, 160 s.
ISSN 1335-9142 (podiel 10%)
Moderní dřevostavby a nízkoenergetické domy / OSVALD, A., REIPRECHT, L.,
ŠTEFKO, J. Bratislava : Jaga group s.r.o., Edícia: Renovujeme, staviame, zariaďujeme
1/2014, 160 s.
ISSN 1335-9177 (podiel 10%)
Procesy riadenia bezpečnosti / Makovická Osvaldová , L.,( Bezpečná práca
1/2014,(dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce), ISSN 0322-8347
Požiar kultúrnej pamiatky zámku Kunerád / Jaroslav Kapusniak, Mikuláš
Monoši. In: Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí :
sborník vědeckých a odborných příspěvků : [24.-25. 9.2014, Praha]. - [S.l.]: ŠMÍRA PRINT, 2014. - ISBN 978-80-87427-83-5. - S. 131-136.

BCI

Heat transfer /Müllerová Jana. Lambert Academic Publishing, GmbH & Co. 81 s.,
AH 4,05. 978-3-669-90346-0, 2014.

BCI

Fundamentals of mechanics of Liquids and Gases. /Müllerová Jana.:.: Lambert
Academic Publishing, GmbH & Co. 978-3-669-90359-0,99 s., AH 4,95. In Press,
2014.
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Katedra od roku 2014 spolupracuje s tromi vysokými školami v Maďarskej republike. Konkrétne
sú to školy:
 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.

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.
V roku 2014 boli konkrétne realizované dve služobné cesty s cieľom nadviazania spolupráce
s ďalšími partnerskými školami, a to hlavne s Technickou školou bezpečnosti práce v Novom
Sade – Srbsko, Národnou Univerzitou bezpečnostných služieb, Ústavom ochrany pred
katastrofami, Katedrou ochrany pred požiarmi, Budapešť, Maďarská republika.
Podrobný prehľad realizovaných zahraničných ciest zamestnancov a účel týchto ciest je
v tabuľke číslo 16.
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Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2014
Účastník
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.
Ing. Jozef Svetlík,
PhD.
Ing. Jozef Svetlík,
PhD.
Ing. Polorecká
Mária, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
Ing. Iveta Coneva
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
Ing. Stanislava
Gašpercová, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
Ing. Miroslava
Vandlíčková, PhD.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.
prof. Ing. Anton
Osvald, CSc.

Účel cesty
obhajoba dizertačnej
práce doktoranda
konferencia Ochrana
obyvatelstva 2014
štátna doktorandská
skúška
pracovné stretnutie
k projektu SALIANT

Krajina

Termín

Počet dní

ČR

4.2.2014

1

ČR

5.-6.2.2014

2

ČR

5.2.2014

1

Holandsko

23.-26.2.2014

4

ERASMUS

Poľsko

10.-14.3.2014

5

ERASMUS

Poľsko

10.-14.3.2014

5

obhajoba dizertačnej
práce doktoranda

ČR

17.3.2014

1

výskum v knižnici

ČR

22.-25.4.2014

4

Konferencia ATF

Rakúsko

6.5.2014

1

ČR

14.5.2014

1

ČR

14.-15.5.2014

2

ČR

23.5.2014

1

Chorvátsko

27.-29.5.2014

3

Chorvátsko

27.-29.5.2014

3

Vedecká rada
konferencia „Bezpečnost
a ochrana zdraví při
práci 2014“
Konferencia Drevo Dubňany
účasť na požiarnych
testoch
účasť na požiarnych
testoch
štátna skúška

ČR

30.5.2014

1

štátna doktorandská
skúška

ČR

26.6.2014

1

výskum v knižnici

ČR

13.-15.7.2014

3

ČR

2.-4.9.2014

3

ČR

2.-4.9.2014

3

ČR

3.-4.9.2014

2

ČR

3.-4.9.2014

2

ČR

3.-4.9.2014

2

Vedecká rada

ČR

17.9.2014

1

konferencia

ČR

23.-25.9.2014

3

konferencia Požární
ochrana 2014
konferencia Požární
ochrana 2014
konferencia Požární
ochrana 2014
konferencia Požární
ochrana 2014
konferencia Požární
ochrana 2014
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Ing. Jaroslav
Flachbart, PhD.
Ing. Miroslava
Vandlíčková, PhD.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
Ing. Stanislava
Gašpercová, PhD.
Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
doc. Ing. Jana
Műllerová, PhD.
Ing. Jaroslav
Flachbart, PhD.
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.

konferencia

Srbsko

1.-3.10.2014

3

konferencia

Srbsko

1.-3.10.2014

3

Rakúsko

6.-7.10.2014

2

ČR

22.-24.10.2014

3

ČR

22.-23.10.2014

2

ČR

3.-7.11.2014

5

ČR

13.11.2014

1

Maďarsko

25.-26.11.2014

2

Maďarsko

25.-26.11.2014

2

zasadnutie
normalizačnej komisie
CEN
konferencia Bezpečnost,
spolehlivost a rizika
2014
konferencia Mladá veda
2014
ERASMUS a výučba
štátna doktorandská
skúška
konferencia „Ochrana
pred katastrofami 2014“
konferencia „Ochrana
pred katastrofami 2014“

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

Termín
pobytu
(semester)

dĺžka pobytu

Druh pobytu

Miroslav Kríž

Z
2014/2015

4,5 mesiace

Erasmus+
mobilita

Martina Šupolová

Z
2014/2015

4,5 mesiace

Erasmus+
mobilita

Jakub Bohač

Z
2014/2015

4,5 mesiace

Erasmus+
mobilita

Igor Morihlatko

L
2013/2014

4,5 mesiacov

Erasmus+
mobilita

Tomáš Michaľák

L
2013/2014

4,5 mesiacov

Erasmus+
mobilita
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Prijímajúca
inštitúcia
Szkola Glowna
Služby
Požarniczej
Varšava
Szkola Glowna
Služby
Požarniczej
Varšava
VŠB TU
Ostrava
Pirkanmaan
Ammatti
Korkeakoulu
Pirkanmaan
Ammatti
Korkeakoulu

Krajina
pobytu

Poľsko

Poľsko

ČR
Fínsko

Fínsko
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Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2013
Termín
mobility

Druh
mobility

3.-7.11.2014

ERASMUS
a výučba

Meno a priezvisko
doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.
Ing. Mária Polorecká,PhD.

10.-14.3.2014

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

10.-14.3.2014

ERASMUS

ERASMUS

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina
pobytu

VŠB – TU Ostrava
Warszava Glowna
Pozarniczej
Warszava Glowna
Pozarniczej

ČR

Szkola
Sluzby

Poľsko

Szkola
Sluzby

Poľsko

Tab. 19
Členstvo v redakčných radách časopisov
P.č.

Časopis

Meno a priezvisko

1.
2.
3.

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
doc. Ing. Jana Műllerová, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

11.

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Delta
Krízový manažment
Spravodajca – Protipožiarna ochrana a záchranná
služba
Recent Journal of Recent Sciences (India)
Security, Economy & Law (Poľsko)
Security dimensions (Poľsko)
Hydraulika a pneumatika
Krízový manažment
Delta
European Journal of Environmental and Safety
Sciences
European Journal of Environmental and Safety
Sciences

Členmi SPBI v Ostrave sú prof. Ing. Anton Osvald,CSc., doc. Ing. Jana Müllerová, PhD., doc.
Ing. Mikuláš Monoši, PhD., Ing. Jaroslav Flachbart, PhD., Ing. Iveta Coneva, PhD., Ing. Jozef
Svetlík, PhD., Ing. Vladimír Mózer, PhD., Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
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5 ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Vo vzdelávacej činnosti:
Aktualizovať zameranie predmetov podľa požiadaviek praxe, intenzívne spolupracovať pri
vypracovaní záverečných prác s priemyselnými podnikmi a hasičskými jednotkami (HaZZ, ale aj
Hasičské jednotky závodné). Vytvárať nové podklady – skriptá, návody na cvičenia a učebnice
pre študentov. Využívať možnosti exkurzií a praktických cvičení v rámci predmetov pre lepšie
prepojenie s praxou.
Využívať dostupné školiace a výcvikové inštitúcie a priestory pre praktickú výučbu a overenie
vedomostí a zručností študentov mimo učební fakulty. 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.
Vo vzdelávacej činnosti sa zamestnanci katedry zamerajú na nové formy vzdelávania študentov
s využitím najmodernejších dostupných technológií a e-learningu. V rámci štúdia sa snažiť
zabezpečiť prostredníctvom firiem odbornú stáž. Ďalej je potrebné sa zamerať na skvalitnenie
záverečných prác a klásť väčší dôraz na aplikáciu a využitie v spoločenskej a priemyselnej praxi.
Smerom navonok ponúknuť pre spoločnosť vzdelávacie kurzy – napr. špecialista a technik PO.
Využívať dostupné školiace a výcvikové inštitúcie a priestory pre praktickú výučbu a overenie
vedomostí a zručností študentov mimo učební fakulty. 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. Začať učiť naše
predmety aj na iných fakultách ŽU.
V spolupráci s MV SR rozvíjať koncepciu vyššieho odborného a celoživotného vzdelávania
príslušníkov HaZZ a ďalších zložiek IZS. Vytvoriť základnú kostru konfigurovateľného
modulového vzdelávania a posilňovať postavenie študijného programu 8.3.6. a jeho základných
tematických okruhov – prevencia a represia. Nemenej dôležité je aj posilnenie postavenia
celoživotného vzdelávania v rámci odborných spôsobilostí – Technik a Špecialista PO. V tejto
oblasti zlepšiť propagáciu základnej a ďalšej odbornej prípravy uvedených odborných
spôsobilostí na FBI ŽU.
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 fakulty. 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 na:
1. zabezpečenie realizácie študijného programu záchranné služby podľa novelizovanej učebnej
dokumentácie. V rámci prípravy akreditačného procesu pokúsiť sa o ďalšiu novelizáciu
a skvalitnenie tohto študijného programu.
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2. prehodnotenie systému 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. zabezpečenie pravidelného hodnotenia kvality vzdelávania študentmi anketovými
dotazníkmi.
4. venovanie väčšej pozornosti zapájaniu študentov do ŠVOČ, zvýšenie účasti študentov na
zahraničných súťažiach ŠVOČ, pokračovanie v podporovaní a propagácii študentských
hasičských súťaží.
5. pokračovanie v budovaní požiarno-chemického laboratória v súlade s potrebami výučby
a vedeckej práce katedry.
6. pokračovanie v sledovaní uplatnenia absolventov na trhu práce a v spolupráci s Prezídiom
HaZZ upravovať obsahovú náplň vzdelávania a počet prijímaných študentov.
7. podstatné zlepšenie edičnej činnosti príslušníkov katedry vo vydávaní vysokoškolských
učebníc a monografií a viac hodnotených vedeckých článkov.
8. zverejnenie vybraných prednášok v systéme „e-vzdelávanie“ v cudzom jazyku.
Vo vedeckovýskumnej činnosti:
Orientovať sa aj na projekty, ktoré majú praktické naplnenie v rámci priemyslu, zisťovať
požiadavky praxe a prispôsobovať tomu vedeckovýskumnú činnosť.
Určiť konkrétne súčasné možnosti využitia laboratória KPI, zvlášť pre výučbu študentov a zvlášť
pre praktický výskum pre projekty prípadne inštitúcie z praxe.
Vo vedeckovýskumnej činnosti je potrebné hlbšie profilovať jednotlivých pracovníkov
vo výskumnej činnosti a snažiť sa zapájať do projektov nielen na národnej, ale aj medzinárodnej
úrovni. Automaticky by to malo mať dopad na skvalitnenie publikačnej činnosti a zvýšenie
počtu výstupov v kategórii A.
Aktívne spolupracovať s Prezídiom HaZZ MV SR, s univerzitami a ďalšími štátnymi
a súkromnými partnermi na identifikovaní kľúčových oblastí výskumu v oblasti záchranných
služieb, požiarnej ochrany a mimoriadnych udalostí. V zmysle stanovených priorít pomocou
národných a medzinárodných grantových schém a iných zdrojov financovania rozvíjať spoločnú
vedeckovýskumnú infraštruktúru a realizovať vedeckovýskumnú činnosť s vysokou mierou
praktickej aplikovateľnosti výsledkov.
Zvyšovať mieru spolupráce s ďalšími fakultami ŽU s cieľom hľadať spoločné témy
vedeckovýskumných projektov a činností s dôrazom na vyvážený pomer riešenia teoretických
a praktických výskumných úloh. Vytýčiť strategické oblasti výskumu za účelom postupného
rozvíjania výskumných projektov a úloh spôsobom SR – Región – Európa – Svet.
Pri riešení vedeckovýskumnej činnosti bude katedra spolupracovať s vysokými školami,
inštitúciami a vedeckými pracoviskami, s ktorými má dohodnutú spoluprácu alebo má
nadviazaný zmluvný charakter.
V Žiline 16. januára 2015
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA
KATEDRY TECHNICKÝCH VIED A INFORMATIKYZA ROK 2014
1. PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY – AKTUÁLNY STAV
Katedra technických vied a informatiky (KTVI) je pracoviskom Fakulty bezpečnostného
inžinierstva Žilinskej univerzity (FBI ŽU) v Žiline (pozn. do 31. 8. 2014 Fakulta špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity). Katedra svojimi aktivitami vo vzdelávacom procese podporuje
naplnenie profilov akreditovaných študijných programov garantovaných profilovými katedrami
FBI ŽU v Žiline. V priebehu roka došlo k zásadným zmenám v zameraní činnosti KTVI, kedy
ukončila vzdelávanie prvého stupňa vzdelávania v študijnom programe „doprava v krízových
situáciách“ a pokračovala len vo vzdelávaní študentov 3. stupňa vzdelávania tohto programu.
Okrem tohto bol v akademickom roku 2014/2015 na FBI ŽU otvorený prvý a druhý ročník
denného bakalárskeho štúdia v novom študijnom programe „bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry“ (BOKI), ktorý zabezpečuje KTVI. Študijný program bol akreditovaný v roku
2014. FBI ŽU sa tak stala jedinou fakultou poskytujúcou v rámci systému vzdelávania v SR
špecializované bezpečnostné vzdelanie zamerané na ochranu prvkov kritickej infraštruktúry.
Vedecko-vzdelávací základ BOKI je postavený na profesijných znalostiach riešenia krízových
situácií zameraných na prvky kritickej infraštruktúry v sektore energetiky a dopravy. Katedra
týmto spôsobom reagovala na požiadavky spoločenskej praxe. V priebehu roku 2014 sa
zamestnanci katedry podieľali na spracovaní ďalšej dokumentácie potrebnej na komplexnú
akreditáciu študijného programu BOKI. Za tým účelom boli aktualizované študijné plány
a vypracované informačné listy akreditovaných predmetov, ktoré boli schválené garantom
programu. Paralelne s prípravou komplexnej akreditácie nového študijného programu
zamestnanci a doktorandi katedry zabezpečovali výučbu odborných predmetov v prospech celej
fakulty. Odbornosť katedry a jednotlivých predmetov nevyhnutných na zabezpečenie profilu
študentov krízového, prípadne bezpečnostného manažmentu nenarušila ani zmena a prechod časti
zamestnancov katedry na novo otvorený študijný program. Jeho akreditáciou sa taktiež zvýši
odbornosť a vyššia využiteľnosť zamestnancov KTVI v budúcom období.
V priebehu roka 2014 boli v súlade s vysokoškolským zákonom vypísané dve výberové konania
na miesto odborného asistenta KTVI a na jedno funkčné miesto docenta. Na základe úspešného
výberového konania bola na miesto odborného asistenta prijatá Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
a na miesto docenta bol prijatý doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. Na materskú dovolenku nastúpila
dňa 23. 5. 2014 Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD. a dňa 12. 8. 2014 Ing. Katarína Mäkká,
PhD.
Personálne zloženie KTVI, štruktúra vedecko-pedagogických titulov a organizačná štruktúra
so stavom k 31. 12. 2014 sú uvedené v tabuľkách číslo 1 až 3.
Tab.1
Personálne zloženie katedry technických vied a informatiky
Funkcia

Počet
plán. skut.

Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Výskumný pracovník
Odborná sekretárka

2
4
8
1
2
1

1
3
5
1
1

Celkom

18

11
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Poznámka
1x PhD.
3x PhD.
5 x PhD., 1 x MHA, 1 x MPH.
1x PhD.
1 x Ing.
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Tab.2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet

Titul

Poznámka

Profesor

1

1x PhD.

Docent

3

3x PhD.

PhD. (CSc.)

6

6x PhD., 1x MPH, 1x MHA.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

10

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

10

Tab.3
Organizačná štruktúra katedry technických vied a informatiky
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry:

Personálne obsadenie
doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD.

Oddelenie Informatiky :
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD.
Ing. Mgr. Eleonóra BENČÍKOVÁ, PhD., MPH, MHA
Ing. Vladislav KAŠPAR, PhD.

Oddelenie Technických vied:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:

Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
Ing. Júlia MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, PhD.
Ing. Lucia FIGULI, PhD.

Pracovník výskumu:

Ing. Katarína MÄKKÁ, PhD.

Odborná sekretárka:

Ing. Monika PENTEKOVÁ

2.

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Jednou z úloh KTVI v roku 2014 bolo ukončiť, resp. uzatvoriť výučbu v študijnom programe
„doprava v krízových situáciách“ v prvom stupni vysokoškolského štúdia (štyria študenti
v nadštandardnej dĺžke štúdia), zabezpečiť výučbu profilových predmetov v ostatných študijných
programoch akreditovaných na FBI ŽU a pripraviť podmienky pre komplexnú akreditáciu
študijného programu BOKI. Významným krokom bolo otvorenie nového akreditovaného
študijného programu v akademickom roku 2014/2015 v prvom a druhom ročníku denného
bakalárskeho štúdia.
Spôsobilosť katedry a pedagogická činnosť
Zamestnanci KTVI zabezpečovali odbornú výučbu v študijnom programe „doprava v krízových
situáciách“ v dennej aj externej forme štúdia pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania.
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Podieľali sa na príprave študentov študijných programov „bezpečnostný manažment“, „krízový
manažment“, „záchranné služby“ vo všetkých formách štúdia a v novom študijnom programe
„bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“. Spôsobilosť katedry zabezpečiť vzdelávacie
aktivity vyplývajúce z platnej akreditácie je uvedená v tabuľke číslo 4.
Tab. 4
Spôsobilosť katedry technických vied a informatiky
P. č.

Študijný
odbor

Študijný
program

1.
2.

dopravné služby

doprava v krízových situáciách

3.
4.
5.

občianska
bezpečnosť

bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry

Stupeň
VŠ vzdelania

Rok
akreditácie

1.

2008

2.

2008

3.

2008

1.

2014

2.

2014

V roku 2014 pedagogickí zamestnanci KTVI zabezpečovali pre ostatné študijné programy FBI
ŽU výučbu predmetov „základy technických vied 1.“, „logistika“, „informatika 1. a 2.“,
„aplikovaná informatika“, „ochrana spoločnosti – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“,
„operačná analýza“, „riešenie krízových situácií v infraštruktúre“ a „doprava v krízových
situáciách“.
V priebehu roka 2014 Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH., MHA. zabezpečovala
plánovanie a koordináciu výučby katedry v spolupráci s referátom pre vzdelávanie fakulty
a s oddelením pre vzdelávanie na rektoráte ŽU.
Zamestnanci KTVI sa v priebehu roka 2014 podieľali aj na zabezpečení výučby v kurzoch
organizovaných FBI 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
2014 bolo zo strany zahraničných a domácich organizácií od zamestnancov KTVI vyžiadaných
6 prednášok.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Katedra bola aktívne zapojená v prijímacom konaní uchádzačov o štúdium všetkých stupňov
vzdelávania na FBI ŽU podľa pokynu dekana a stanovené úlohy splnila. Z titulu svojej funkcie
bola hlavným organizátorom prijímacích konaní na 1. a 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania
prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. Na vyhodnotení testov uchádzačov
o štúdium na FBI ŽU sa podieľal Ing. Vladislav Kašpar, PhD. V jednotlivých prijímacích
komisiách pre uchádzačov o štúdium 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania aktívne
pracovali Ing. Lucia Figuli, PhD. a doktorandky Ing. Silvia Čičmancová a Ing. Lucia Ďuranová.
Počty študentov na katedre pre oba študijné programy sú uvedené v tabuľke číslo 5.
V ďalšom období je reálny predpoklad, že počet študentov v študijnom programe BOKI sa zvýši.
V rámci spolupráce so Súkromnou strednou odbornou školou ochrany osôb a majetku so sídlom
v Bratislave boli vedeniu školy prezentované učebné osnovy programu BOKI. Z ich reakcie
vyplynul eminentný záujem o prípravu stredoškolsky vzdelaný personál pôsobiaci v tejto oblasti.
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Existencia BOKI na FBI ŽU vytvára aj pre dotknutú školu motivačný prvok pre získanie
študentov na ich strednú školu s následným pokračovaním v štúdiu na FBI ŽU.
Tab.5
Počty študentov na katedre
Stupeň

Ročník
1.*
2.*
3.**
1.
2.

1.
2.
Celkom

Počet študentov
externého štúdia*
2
2

denného štúdia
20
16
2
38

Celkom
20
16
4
40

* študenti študijného programu Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
** študenti nadštandardnej dĺžky štúdia študijného programu Doprava v krízových situáciách

Štátne záverečné skúšky – príprava, priebeh skúšok a vedenie záverečných prác
V súlade so Štatútom FBI ŽU a pokynom dekana zabezpečila KTVI štátne záverečné skúšky
študentov 1. stupňa vzdelávania dňa 9.6.2014 (denné a externé bakalárske štúdium) v študijnom
programe „doprava v krízových situáciách“. Členmi komisie pre štátne skúšky zo zamestnancov
KTVI boli doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD., doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., doc. Ing. Miroslav
Tomek, PhD. a ako tajomníčka komisie Ing. Silvia Čičmancová. Predsedom komisie pre opravné
a náhradné skúšky 1. a 2. stupňa denného a externého štúdia dňa 16. 9. 2014 bol
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. Okrem zamestnancov KTVI bol členom komisie
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. (katedra krízového manažmentu). Štátne skúšky prebehli
v súlade so štandardmi.
Prehľad celkového počtu študentov a dosiahnutých výsledkov na štátnych skúškach je uvedený
v tabuľke číslo 6.
Tab. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie
prospel
s vyznamenaním

prospel

neprospel

Denná

2

-

2

-

Externá

2

-

2

-

Celkom
ukončilo

4

-

4

-

Poznámka

Bc.*

** študenti nadštandardnej dĺžky štúdia študijného programu doprava v krízových situáciách

Zamestnanci KTVI boli vymenovaní aj za členov komisií pre štátne skúšky pre študijné
programy „krízový manažment“ a „záchranné služby“ (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD, doc. Ing.
Eva Sventeková, PhD. a Ing. Vladislav Kašpar, PhD.) a plne sa podieľali na ich činnosti.
Na vedení bakalárskych a diplomových prác študentov študijných programov „doprava
v krízových situáciách“, „krízový manažment“ a „bezpečnostný manažment“ sa podieľali
aj zamestnanci a doktorandi KTVI.
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Na základe vyžiadania z vysokých škôl zo zahraničia, ale aj zo Slovenskej republiky pôsobili
pozvaní zamestnanci KTVI aj v komisiách pre štátne skúšky a to na Fakulte špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.),
Dopravnej fakulte Jana Pernera Univerzity Pardubice (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.), Fakulte
vojenských technológií Univerzity obrany Brno (doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.), Vysokej škole
logistiky, o. p. s., Přerov (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.) a Fakulte biomedicínskeho inžinierstva
ČVUT v Kladne (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.).
Prehľad
číslo 7.

o prácach

predložených

na

KTVI

na obhajobu

je

uvedený

v tabuľke
Tab. 7

Informácie o záverečných prácach predložených na obhajobu v roku 2014

Typ práce

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

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

Bakalárska
Diplomová
Dizertačná

4
5

4
5

2
5

1
-

0
0
0

Spolu

9

9

7

1

0

E–vzdelávanie
Oblasť e-vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou a oblasťou skvalitnenia vzdelávania študentov
FBI ŽU. Za pozitívum v tejto oblasti možno považovať skutočnosť, že väčšina zamestnancov
KTVI v roku 2014 aktívne pracovala s e-learningovou podporou výučby.
Prehľad predmetov, ktoré sú zabezpečované aj formou e – vzdelávania je uvedený v tabuľke
číslo 8.
Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P. č.

4.
5.
7.
8.

Aplikovaná informatika
Operačná analýza
Komplexná technická starostlivosť
o dopravnú techniku
Informatika II.
Seminár k záverečnej práci
Základy technických vied I.
Logistika

9.

Dopravná technika a technológia

10.

Energetická infraštruktúra

11.

Informatika I., II.

1.
2.
3.

Zabezpečuje

Predmet

Poznámka

Eleonóra BENČÍKOVÁ,
Mgr. Ing., PhD., MPH., MHA.

Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.

Eva SVENTEKOVÁ,
doc. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing. PhD.
Vladislav KAŠPAR,
Ing., PhD.
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s Dagmar
VIDRIKOVOU,
Ing., PhD.
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Zamestnanci KTVI dodržali požiadavky na včasné vypisovanie termínov skúšok a v stanovených
lehotách.
Edičná činnosť na podporu vzdelávania – učebnice, monografie a skriptá
V porovnaní s minulým rokom tvorba študijných fondov KTVI v roku 2014 zaznamenala mierny
pokles. Zlepšeniu v tejto oblasti prekážali najmä veľké finančné náklady na vydanie publikácií
a pedagogické úväzky. Prehľad publikačných aktivít v roku 2014 je uvedený v tabuľke číslo 9.
Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2014
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

1

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

3

V oblasti vzdelávania a hodnotenia kvality pedagogického procesu
Získavanie poznatkov v oblasti kvality vzdelávania bolo v roku 2014 na katedre rozdelené
do dvoch oblastí. Prvou bolo získanie informácií kontrolnou činnosťou vedúceho katedry
a druhou oblasťou boli dotazníky medzi študentmi.
Kontroly vedúcim katedry v oblasti vzdelávania boli zamerané na kvalitu výučby, spôsob
a obsah výučby vykonávaných priamo pri pedagogickom procese u vybraných vyučujúcich
s rôznou dĺžkou praxe a do ďalších oblastí súvisiacich s výučbou. Kontroly priniesli celý rad
pozitívnych, ale aj niektoré negatívne poznatky, ktoré boli osobitne rozobrané s kontrolovanými
vyučujúcimi a následne analyzované a zovšeobecnené na poradách katedry. Zistené negatívne
poznatky nemali zásadný vplyv na celkovú kvalitu výučby.
Vyhodnotením dotazníkov KTVI získala škálu názorov na kvalitu vzdelávacieho procesu
zabezpečovaného zamestnancami a doktorandmi katedry. Najviac negatívnych pripomienok bolo
na adresu vyučujúcich predmetov „operačná analýza“ a „aplikovaná informatika“. S vyučujúcou
tohto predmetu boli uvedené nedostatky rozobraté a bol s ňou vykonaný aj personálny pohovor.
Audit systému manažérstva kvality
V priebehu hodnoteného obdobia sa uskutočnil plánovaný dvojdňový interný audit preskúmania
zhody s STN EN ISO 9001, ktorého cieľom bola podrobná SWOT analýza stavu systému
manažérstva kvality (SMK) na KTVI. V súlade s uplatňovanou metodikou boli zistené pozitívne
výsledky, z ktorých najsilnejšou stránkou je schopnosť definovania vzťahu ku študentovi, k praxi
a verejnosti, povedomie kvality práce na katedrách v súlade s kvalifikačnými požiadavkami
učiteľov na prednáškach, seminároch a pri skúšaní v predmetoch katedry. Príprava zamestnancov
je riadená v rámci plánov osobného rozvoja, kvalifikačná úroveň učiteľov sa zvyšuje (výskumná
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činnosť prepojená s praxou, certifikáty na medzinárodnej úrovni a pod.). V období
od predchádzajúceho auditu nedošlo k zmenám, ktoré by ovplyvnili funkčnosť zavedeného SMK
a zavedené procesy SMK boli vyhodnotené ako vyhovujúce.
Zamestnanci katedry sa podieľali aj na vyhodnocovaní koeficientov kvalitatívnych
a kvantitatívnych znakov potrebných pre vnútorný systém kvality vzdelávania na FBI ŽU.

3. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Vedeckovýskumná činnosť KTVI nadväzuje na oblasti výskumu a vývoja, ktorý je v súvislosti
s dopravou v krízových situáciách a bezpečnosťou a ochranou kritickej infraštruktúry.
Predmetom vedeckovýskumnej činnosti je riešenie úloh súvisiacich s ochranou kritickej
infraštruktúry.
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Príslušníci katedry 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 riešení väčších projektov, kde sú
koordinátormi partneri. Výsledky z riešenia projektov boli publikované v renomovaných
domácich a zahraničných časopisoch a prezentované na domácich a zahraničných konferenciách.
Hlavnými oblasťami zamerania vedeckovýskumnej činnosti bola bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry v sektore energetika a doprava.
Väčšina vedeckých úloh bola súčasne motivovaná využiteľnosťou v odborných predmetoch
akreditovaného študijného programu BOKI a riešením čiastkových úloh v rámci dizertačných
prác študijného programu „Doprava v krízových situáciách“.
Grantové projekty APVV, VEGA, KEGA a iné
Zamestnanci KTVI reagovali aj na výzvy agentúr APVV, VEGA a KEGA na podávanie žiadostí
o dotáciu na nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2015. V roku 2014 zamestnanci KTVI
podali dva projekty v rámci výzvy VEGA a jeden projekt v rámci výzvy KEGA. Zamestnanci
katedry sa taktiež podieľali v spolupráci s ostanými katedrami fakulty na spracovávaní návrhov
a podaní nových projektov APVV.
Ing. Silvia Čičmancová (doktorandka KTVI) podala návrh na inštitucionálny grantový projekt,
ktorý boli zároveň riešený a úspešne obhájený v hodnotenom roku.
Zamestnanci KTVI sa podieľali 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., projekt bohužiaľ nebol prijatý,
 univerzitného projektu podávaného v rámci výzvy OPVaV-2013/1.1/02-SORO Obnova
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.
Prehľady schválených a riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2014 a prehľad podaných
vedeckých a odborných úloh v roku 2014 sú uvedené v tabuľkách číslo 10 až 12.
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Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2014

Číslo
projektu

IGP
201404

-

Doba
riešenia

1/2014
12/2014

11/2014
–
12/2014

Grantová
agentúra

-

-

Názov projektu

Návrh modelu
posudzovania
rizík na
železničných
priecestiach

Kritická
infraštruktúra
v sektore
Energetika

Acronym

Cieľ projektu

Hlavné výstupy projektu

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)

-

Hlavným cieľom je
návrh modelu
posudzovania rizík
na železničných
priecestiach a
identifikovanie
špecifík tohto
procesu. Podstatná
časť projektu sa
bude venovať
rizikám, ktoré
vplývajú na
bezpečnosť
železničných
priecestí.

Analýza súčasného stavu z
pohľadu štatistiky, procesu
posudzovania rizík
v zahraničí;
návrh vhodného modelu
posudzovania rizík na
železničných priecestiach
so zreteľom na modifikáciu
Common Safety Method;
získanie nových kontaktov
a podkladov pre časť
spracovania dizertačnej
práce;
príspevky v časopisoch a
na medzinárodných
konferenciách.

FBI/KTVI

-

870 €

-

-

Komplexný prístup
k ochrane kritickej
infraštruktúry.

štúdia

FBI/KTVI

-

19200€

-
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Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2014
Číslo
projektu

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v sledovanom období

Návrh modelu
posudzovania rizík na
železničných priecestiach

-

- analýza súčasného stavu z pohľadu
štatistiky, procesu posudzovania rizík v
zahraničí,
- analýza súčasného stavu posudzovania
rizík v rámci železničných priecestí,
- príspevok na medzinárodnej konferencií

Kritická infraštruktúra
v sektore Energetika

Štúdia

Rozpočet
projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový manažér

Riešitelia

870 €

ČIČMANCOVÁ

-

JANUŠOVÁ (D)
BYRTUSOVÁ (D)

-

ŠIMÁK, SEIDL,
DVOŘÁK,
HOFREITER,
TOMEK, SVETLÍK,
LOVEČEK, VEĽAS,
BOC

19200 €

VIDRIKOVÁ

Poznámka: (D) – doktorand

Tab.12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2014
Číslo
projektu

011ŽU4/2015

Doba
riešenia

2015
2016

Grantová
agentúra

Názov projektu

Cieľ projektu

Hlavné výstupy projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

KEGA

Aplikácie
alternatívnych
foriem
praktického
vzdelávania v
disciplínach
bezpečnostného
manažmentu a
sektore
zdravotníctva s
počítačovým
modelovaním v
praxi

Integrácia novovytvorenej
metodiky do stávajúceho
vyučovacieho procesu.

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

BENČÍKOVÁ

-

FBI/KTVI

-
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APVV14-0312

1/0064/15

1/0240/15

01.07.2015
30.06.2019

2015
2017

2015
2018

APVV

Ochrana pred
terorizmom a
kriminalitou Eliminácia
účinkov
teroristických
útokov s
použitím
výbušnín ako
efektívny
nástroj na
ochranu osôb a
majetku

VEGA

Optimalizácia
kompetencií
v korelačných
súvislostiach so
špecifikami
typových
pozícií
v súkromnej
bezpečnosti

VEGA

Procesný model
riadenia
bezpečnosti
a ochrany
kritickej
infraštruktúry
v sektore
doprava

Hlavným cieľom projektu
je zvýšenie úrovne ochrany
osôb a majetku (budov)
pred účinkami výbuchov
neštandardných typov
výbušnín používaných
pri teroristických a
kriminálnych činoch.

Hlavným cieľom projektu
je vytvorenie nástroja
umožňujúceho
modelovanie personálnych
kompetencií uchádzačov o
poskytovanie služieb
súkromnej bezpečnosti v
závislosti od požiadaviek
bezpečnostného prostredia
a chráneného záujmu.
Projekt je zameraný na
zefektívnenie procesov
riadenia bezpečnosti a
ochrany KI, so špecifickým
zameraním na sektor
dopravy. Vývojom nových
alebo modifikáciou už
známych postupov,
nástrojov a metód, je
možné definovať systém a
spôsob aplikácie
manažmentu rizík v
procesoch riadenia
bezpečnosti a ochrany KI.

Publikácie v zahraničných a
domácich časopisoch
1 vedecká monografia, 2 modely
Web stránka na prezentáciu
výsledkov, Riešené diplomové a
bakalárske práce, Doktorandské
práce, Databázy, Usporiadaná
konferencia, Metodika,
Vytvorené postdoktorandské
miesto, Vyvolané ďalšie
projekty.

FIGULI

-

FBI/KTVI

-

Výstupom projektu bude návrh
nástroja pre modelovanie
personálnych kompetencií s
využitím expertných systémov a
matematických nástrojov
rozhodovania v súkromných
bezpečnostných službách.

VIDRIKOVÁ

-

FBI/KTVI

-

LEITNER

-

FBI/KTVI

-

Hlavným výstupom projektu
bude procesný hierarchický
model pre objektivizáciu
riadenia, úrovne bezpečnosti a
efektívnej ochrany prvkov KI v
sektore doprava. Model bude
integrovať procesy
posudzovania a riadenia rizík
ohrozujúcich funkčnosť a
odolnosť KI s činnosťou a
kompetenciami verejnej správy,
ako aj vlastníkov a
prevádzkovateľov KI.

168

Výročná správa o činnosti FBI ŽU v Žiline za rok 2014
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., Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková,
PhD., MPH., MHA., Ing. Lucia Figuli, 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.),
 ASFEU číslo 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem,
kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe
(doc. Ing. Eva Sventeková, 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.),
 FP7 – RAIN – Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných extrémnym počasím (doc.
Ing. Bohuš Leitner, PhD., doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. a Ing. Dagmar Vidriková,
PhD.).
Medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu
Katedra technických vied a informatiky sa v rámci medzinárodnej spolupráce v roku 2014
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), Bulharskú republiku
(Bulharsko), Litvu a Srbskú republiku (Srbsko), a to konkrétne na:
 Dopravnú fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice (ČR),
 Fakultu bezpečnostního inženýrství a Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy
báňské –Technická Univerzita Ostrava (ČR),
 Fakultu technologickú Univerzity Tomáše Bati (UTB) v Zlíne (ČR),
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 Fakultu logistiky a krízového riadenia so sídlom v Uherskom Hradišti Univerzity
Tomáše Bati (UTB) v Zlíne (ČR),
 Univerzitu obrany Brno (ČR),
 Fakultu dopravy ČUVT v Prahe (ČR),
 Fakultu biomedicínskeho inženýrství ČVUT so sídlom v Kladne,
 Univerzitu dopravy v Sofii (Bulharsko),
 Międzynarodowu Wyższu Szkołu Logistyki i Transportu (MWSLiT) Wroclaw
(Poľsko),
 Wyższa Szkoła Oficerska (WSO), Wroclaw (Poľsko),
 Kaunas University of Technology (Litva).
Spolupráca s uvedenými pracoviskami sa uskutočňuje 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
2014 pracovala aktívne pod vedením predsedu odborovej komisie prof. Ing. Miloslava
Seidla, PhD. Členmi odborovej komisie zo zamestnancov KTVI v roku 2014 boli doc. Ing.
Bohuš Leitner, PhD. a doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. Komisia operatívne prerokovávala
formou elektronického hlasovania najmä personálne návrhy súvisiace so zabezpečením
dizertačných skúšok, oponentúr a obhajob dizertačných prác. Študenti študijného programu
„doprava v krízových situáciách“ obhájili 5 dizertačných prác, zložili dve dizertačné skúšky
a 4 predmetové skúšky. Okrem toho prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. bol členom odborovej
komisie študijného programu „krízový manažment“ a členom odborovej rady doktorandského
štúdia na Dopravnej fakulte Jana Pernera Univerzity Pardubice .
V auguste roku 2014 úspešne ukončil denné doktorandské štúdium Mgr. Vladimír Laštík
a externé doktorandské štúdium ukončili Ing. Blanka Titková, Ing. Martin Frankovič, JUDr.
Ivan Barančík a Ing. Stanislav Križan.
Prehľad doktorandov študijného programu „soprava v krízových situáciách“ je uvedený
v tabuľke číslo 13.
Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu doprava v krízových situáciách
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

1.

Ing. Silvia ČIČMANCOVÁ

3.

denná

2.

Ing. Lucia ĎURANOVÁ

3.

denná

3.

Ing. Jana FOJTÍKOVÁ*

3.

denná

4.

Ing. Luboš HALAMA

5.

externá

* po prerušení štúdia nastúpila od 1.9.2014
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Školiteľ
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miroslav TOMEK,
doc. Ing., PhD.
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Prehľad využitia školiteľov z pracoviska KTVI vo vedení doktorandov ku dňu 31. 12. 2014 je
spracovaný v tabuľke číslo 14.
Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry technických vied a informatiky
Školiteľ

Doktorand

SEIDL Miloslav,
prof., Ing., PhD.

ČIČMANCOVÁ
Silvia, Ing.
ĎURANOVÁ
Lucia, Ing.
FOJTÍKOVÁ
Jana, Ing.

TOMEK Miroslav,
doc., Ing., PhD.

HALAMA
Luboš, Ing.

LEITNER Bohuš,
doc., Ing., PhD.

Forma

Rok štúdia

Program

denná

2.

DKS

denná

2.

DKS

denná

3.

DKS

externá

3.

DKS

Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V hodnotenom období sa členovia KTVI podieľali na spoluorganizovaní 19. medzinárodnej
vedeckej konferencii „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ organizovanej FBI
ŽU v Žiline v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. V pozícii spolugaranta a člena
vedeckého výboru konferencie sa podieľal na priebehu tejto konferencie prof. Ing. Miloslav
Seidl, PhD.
Spolupráca s praxou
Katedra prehlbovala v roku 2014 spoluprácu s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), Ministerstvom obrany SR (MO SR)
a Ministerstvom vnútra SR (MV SR). V roku 2014 bola nadviazaná spolupráca aj
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len „MZVaEZ SR“)
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 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 rozvíjanie kontaktov v oblasti prepráv nebezpečných vecí
s Industrie – und Handelskammer Magdeburg v SRN, nadviazanie spolupráce
so spoločnosťou DEKRA Automobil a. s. v ČR, Slovenskou elektrizačnou prenosovou
sústavou, a. s. a spoločnosťou Centre for Energy Systems (CESys s. r. o.).
Ďalšia spolupráca s praxou bola orientovaná na analýzu pôsobnosti Slovenskej komory
súkromnej bezpečnosti so zameraním na bezpečnosť a ochranu KI. V hodnotenom období
boli vykonané len orientačné rozhovory s poskytovateľmi služby súkromnej bezpečnosti
pôsobiacimi na úseku ochrany energetickej infraštruktúry. V rozhovoroch bude pokračované
aj v budúcom roku. Cieľom bude získať informácie dotýkajúce sa problémov ochrany tejto
skupiny objektov. Poznatky získané budú využité v rámci predmetov napríklad Energetická
infraštruktúra, Výrobné a technologické zariadenia v energetike, Ochrana kritickej
infraštruktúry, ako aj v zameraní vedeckého skúmania katedry.
V rámci prehlbovania spolupráce bola nadviazaná spolupráca formou účasti prof. Ing.
Miloslava Seidla, PhD., doc. Ing. Miroslava Tomeka, PhD. a Ing. Dagmar Vidrikovej, PhD.
na spracovaní štúdie základných oblastí kritickej infraštruktúry v sektore energetiky pre
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potreby SED Žilina. Je predpoklad, že táto spolupráca bude pokračovať a ďalej sa rozvíjať aj
v roku 2015. Naďalej bolo pokračované v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,
najmä Ministerstva hospodárstva SR, MZVaEZ SR a MV SR pri príprave zákona o kritickej
infraštruktúre. V rámci tejto spolupráce boli vykonané predbežné dohovory o ďalšej
spolupráci na základe indikácie problémov bezpečnosti a ochrany prvkov kritickej
infraštruktúry v sektore „Energetika“ a „Doprava“.
Dosiahnutie výraznejších výsledkov v tejto oblasti predpokladá užšiu koordináciu a účasť
členov katedry na riešení uvedených oblastí v rámci vedecko-výchovnej činnosti.
Študentská vedecká odborná činnosť
Katedra sa aj v roku 2014 angažovala v študentskej vedecko-odbornej činnosti (ďalej len
„ŠVOČ“) napriek skutočnosti, že nemala vlastnú sekciu. Fakultného kola ŠVOČ konaného
dňa 10.4.2014 sa zúčastnilo celkom 43 študentov s 39 súťažnými prácami. Vedúcimi
študentských odborných prác za katedru boli: doc. Ing. Eva Sventeková, PhD., Ing. Eleonóra
Benčíková, PhD. a Ing. Dagmar Vidriková, PhD. Témy študentských prác boli zamerané na
riešenie čiastkových vedeckých úloh katedry s možnosťou vyústenia do záverečných
bakalárskych alebo diplomových prác. Z katedry sa na úspešnom priebehu súťaže podieľali
ako tajomník Ing. Lucia Figuli, PhD., ktorá bola tiež členkou komisie Sekcie ochrana osôb,
majetku a informácií. Hodnotiaca komisia konštatovala, že študenti vo svojich vystúpeniach
väčší priestor venovali teoretickým otázkam riešených oblastí a položili hlavný dôraz na ich
aplikáciu do praxe, vrátene vlastného prínosu a rozpracovania. V prácach boli vhodne použité
metódy, postupy vzhľadom na vytýčené ciele a primerane využité poznatky z praxe. Komisie
konštatovali zvyšujúcu sa úroveň fakultného kola súťaže ŠVOČ.
Publikačná činnosť
Jednou z rozhodujúcich oblastí vedeckej práce bolo publikovanie výsledkov dosiahnutých
v oblastiach vedeckej a odbornej činnosti katedry. Publikačná činnosť členov katedry sa
sústreďuje na zabezpečenie študijnej literatúry, na publikovanie výsledkov
vedeckovýskumnej práce v domácich i zahraničných časopisoch a na prezentáciu príslušníkov
katedry na domácich i zahraničných konferenciách. Časť publikačných výstupov sa týkala aj
poznatkov z výstupov výskumu z oblastí výučby predmetov, ktoré sa zabezpečujú v prospech
iných katedier.
Prehľad publikačných aktivít zamestnancov katedry za rok 2014 je uvedený v tabuľke číslo
15.
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Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry technických vied a informatiky
Kategóri
a
ACB

ADE

ADE

ADE

ADE

ADE
ADE

ADE

ADE

ADE

Bibliografický odkaz
SEIDL, M., TOMEK, M., VIČAR, D. Evakuácia osôb, zvierat a vecí. Vedecký redaktor:
Anton Osvald. - 1. vyd. – Žilina: Žilinská univerzita, 2014, 223 s. [AH 18,04]: obr., tab.
ISBN 978-80-554-0939-9
TOMEK, M., SEIDL, M., BUCOVÁ, G. Bezpečnosť prepravy pri evakuácii osôb
so zdravotným postihnutím = Transport safety at evacuation for people with disabilities.
In: Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky. - ISSN 1212-4117.
- Vol. 16, no. 3 (2014), s. 229-237.
SEIDL, M., TOMEK, M. Selected problems of evacuation of persons, animals and
properties. In: The science for population protection [elektronický zdroj]. - ISSN 1803568X. - Vol. 6, no. 1 (2014), online, [14] s. - Popis urobený 27.6.2014.
Spôsob
prístupu:
http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/eng/19/73.pdf,
http://www.population-protection.eu/eng/index.php
SEIDL, M., TOMEK, M. Several problems with planning of transport provision of
evacuation. In: Perners Contacts: Elektronický odborný časopis o technologii, technice a
logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - (2014), s. 95-100. - Spôsob prístupu:
http://pernerscontacts.upce.cz/aktualni%20cislo.htm
TOMEK, M., SEIDL, M., BUCOVÁ, G. Transport safety at evacuation for people with
disabilities. In: Kontakt: Nursing, health and social problems related to the quality of life,
legal issues in medicine, philosophical aspects of ethics, bioethics, crisis management and
biomedicine. - ISSN 1212-4117. - (2014), s. 149-208.
Spôsob prístupu: http://www.journals.elsevier.com/kontakt/recent-articles/
SEIDL, M., ŠIMÁK, L. Implementing risk management principles in the traffic and
transportation processes. In: Logistics and transport = Logistyka i transport. - ISSN 17342015. - Nr. 1 (21) / (2014), s. 93-99.
SEIDL, M., ŠIMÁK, L. Transport Infrastructure of Slovakia and its Protection. In:
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metódy pri posudzovaní rizík v podmienkach železničnej dopravy = Appreciation of the
applicability of common safety method for risk assessment in terms of rail transport.
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Vol. 9, no. 1 (2014),
online,
s.
41-50.
Popis
urobený
9.5.2014.
Spôsob
prístupu:
http://pernerscontacts.upce.cz/34_2014/Cicmancova.pdf
LEITNER, B., DVOŘÁK, Z., SVENTEKOVÁ, E. Prípadová štúdia pre testovanie
dopravnej obslužnosti pri strate funkčnosti významného prvku cestnej infraštruktúry =
Case study for traffic serviceability testing at losing of the functionality of significant road
infrastructure element. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. Vol. 9, no. 3 (2014), online, s. 120-135. - Popis urobený 26.11.2014.
Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/36_2014/Leitner.pdf
LEITNER, B., SVENTEKOVÁ, E., NOVÁK, L. Možnosti testovania parametrov
dopravného prúdu pri strate funkčnosti vybraného prvku cestnej siete = Possibilities of
traffic flow parameters testing at losing of the functionality of selected road network
element. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Vol. 9, no. 1
(2014), online, s. 120-131. - Popis urobený 19.5.2014. - Spôsob prístupu:
http://kniznica.uniza.sk/epcfiles/CB68B7D8A9AF4348BCE67B284E89D9AE/P3_Leitner.pdf

ADE

FIGULI, L., KAVICKÝ, V. Ohrozenie účastníkov hromadnej spoločenskej akcie
pri bombovom útoku na budovu = Participant threat of cultural event by a bomb attack to
the building. In: Spektrum: recenzovaný časopis Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství a Fakulty bezpečnostního inženýrství. - ISSN 1211-6920. - Roč. 14 č. 1 (2014),
s. 45-47.
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ADE

ADE

ADE

ADE

ADE

ADE

ADE

ADF

ADF

ADM

ADM

ADM

AEC

JANGL, Š., FIGULI, L., LIGASOVÁ, Z. The treat of using of explosives during mass
cultural and social events. In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava:
safety engineering series = Sborník vědeckých prací VŠB - Technické univerzity Ostrava:
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AFC

AFC

AFC

AFC
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pri bombovom útoku = Safety of the building, where a social event takes place, by a bomb
attack. In: Ochrana obyvatelstva 2014 [elektronický zdroj]: sborník přednášek XIII.
ročníku mezinárodní konference: VŠB - TU Ostrava, 5.-6. únor 2014. - ISSN 1803-7372. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385142-2. - CD-ROM, s. 20-22.
BENČÍKOVÁ, E., MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, J. Systém hromadnej obsluhy
núdzového zásobovania evakuovaného obyvateľstva. In: Metody a postupy ke zkvalitnění
výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II: sborník
přednášek z mezinárodní konference, Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 10.-11. září
2014. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2014. - ISBN
978-80-7454-412-5. - S. 29-35.
BENČÍKOVÁ, E., MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, J. Operačná analýza a riziká systému
zásobovania v období krízového javu. In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v
oblasti ochrany obyvatelstva: mezinárodní workshop: 27. března 2014 Uherské Hradiště:
sborník příspěvků. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014. - ISBN 978-80-7454-336-4. - S.
12-23.
BENČÍKOVÁ, E., MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, J. Riešenie núdzového zásobovania
obyvateľstva potravinami a pitnou vodou. In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu
v oblasti ochrany obyvatelstva: mezinárodní workshop: 27. března 2014 Uherské Hradiště:
sborník příspěvků. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014. - ISBN 978-80-7454-336-4. - S. 24-33.
MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, J., BENČÍKOVÁ, E. Identifikácia a minimalizácia rizík
ohrozujúcich funkčnosť zásobovania = Identifying and minimizing risks to the functioning
of supply. In: Ochrana obyvatelstva 2014 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XIII.
ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 5.-6. únor 2014. - ISSN 1803-7372. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. - ISBN 978-80-7385-142-2. CD-ROM, s. 45-48.
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BENČÍKOVÁ, E., BEREŠÍK, M. Operačná analýza a ochrana kritickej infraštruktúry
v zdravotníctve. In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy
obyvatelstva na řešení krizových situací II: sborník přednášek z mezinárodní konference,
Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 10.-11. září 2014. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati,
Fakulta logistiky a krizového řízení, 2014. - ISBN 978-80-7454-412-5. - S. 36-46.
ŠTEFKOVÁ, A., BENČÍKOVÁ, E. Prevencia kriminality na základných školách.
In: Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na
řešení krizových situací II : sborník přednášek z mezinárodní konference, Uherské
Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 10.-11. září 2014. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta
logistiky a krizového řízení, 2014. - ISBN 978-80-7454-412-5. - S. 21-28.
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KYSELICOVÁ, P., BENČÍKOVÁ, E. Posudzovanie rizík účastníkov cestnej premávky.
In: Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva :
mezinárodní workshop : 27. března 2014 Uherské Hradiště : sborník příspěvků. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati, 2014. - ISBN 978-80-7454-336-4. - S. 141-148.
BOC, K., VIDRIKOVÁ, D. Model of private security agency at the Faculty of Special
Engineering of the University of Žilina in Žilina [Model bezpečnostnej agentúry na Fakulte
špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline]. In: Human potential development
an innovative trends and conclusions for XXI century: 11th international scientific
conference: 25-26 June, 2014 Słupsk - Poland. - Słupsk: Wyższa Hanzeatycka Szkoła
Zarządzania, 2014. - ISBN 978-83-88473-90-6. - S. 48-55.
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978-80-86530-92-5. - S. 27-30.
MÄKKÁ, K. Metódy posudzovania a riadenia rizík v rámci prevencie priemyselných
havárií. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná
vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN
978-80-554-0873-6. - S. 433-438.
SVENTEKOVÁ, E., LEITNER, B., MELIŠÍKOVÁ, L. Hodnotenie rizík prepravy
nebezpečných vecí železničnou dopravou. In: Horizonty železničnej dopravy 2014 =
Horizons of railway transport 2014 : medzinárodná vedecká konferencia : Strečno, Slovak
Republic, September 18th and 19th, 2014. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 97880-554-0918-4. - S. 268-276.
FIGULI, L., PAPAN, D. Single degree of freedom analysis of steel beams under blast
loading [Analýza oceľového nosníka ako 1 stupeň voľnosti zaťaženého tlakovou vlnou].
In: Applied mechanics and materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 617 (2014), s. 92-95.
FIGULI, L., KAVICKÝ, V. Vplyv idealizovania priebehu tlakovej vlny na bezpečnosť
posúdenia objektu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 19.
medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita,
2014. ISBN 978-80-554-0872-9. - S. 189-194.
FIGULI, L., PAPAN, D. Dynamic analysis of blast loaded steel beam.
In: Dynamics of civil engineering and transport structures and wind engineering = DYNWIND´2014 : proceedings of the 6th international scientific conference : May 26-29, 2014
Donovaly, Slovak Republik. - Žilina: University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-08446. - S. 278-284.
BEREŠÍK, M., BENČÍKOVÁ, E. Bezpečnostné opatrenia pri výskyte Klebsiella
pneumoniae u pacientov v intenzívnej starostlivosti. In: Ružomberské zdravotnícke dni
2014 - IX. ročník: zborník z medzinárodnej konferencie, [6.-7. november] 2014,
Ružomberok. - Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2014. - ISBN 978-80-561-0180-3. - S. 47-56.
VIDRIKOVÁ, D., BOC, K. Personálne aspekty výberu ľudských zdrojov do služieb
súkromnej bezpečnosti. ISBN 978-80-554-0822-4, v tlači
LEITNER, B. Mechanika telies pre bezpečnostné inžinierstvo: statika. - 1. vyd. - Žilina:
Žilinská univerzita, 2014. - 188 s., [AH 19,43; VH 19,95] : obr. - ISBN 978-80-554-0900-9
MÁLEK, Z., TOMEK, M. Přeprava nebezpečných věcí – povinnosti, dokumentace,
přeprava osob. In: Doktríny [elektronický zdroj]. - ISSN 1803-036X. - Č. 2 (2013), online,
[25] s. - Popis urobený 31.3.2014.
Spôsob prístupu: http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/2013_2/2013_2r_5c.html
BOC, K., DVOŘÁK, Z., VIDRIKOVÁ, D. Informačný portál ochrany kritickej
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DVOŘÁK, Z., LEITNER, B. Aktuálne informácie a skúsenosti z prípravy nového
študijného programu Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry. In: Zkvalitnění
systému
vzdělávání
a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva : mezinárodní workshop : 27. března 2014
Uherské Hradiště : sborník příspěvků. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014. - ISBN 97880-7454-336-4. - S. 63-72.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Katedra venovala 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 roka 2014 pokračovala aktívna spolupráca s Univerzitou Pardubice a Univerzitou
obrany Brno. Pozornosť bola zameraná aj na upevnenie spolupráce s Fakultou logistiky
a krízového riadenia Univerzity Tomáša Bati (FLKR UTB) v Zlíne (prof. Ing. Miloslav Seidl,
PhD. a doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.), ďalej Technickej univerzity – Vysokej školy
banskej (TU-VŠB) v Ostrave (Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH., MHA.), a to
najmä v oblasti vedecko – pedagogickej a publikačnej činnosti.
Prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. bol v roku 2014 členom Vedeckej rady Dopravní fakulty Jana
Pernera Univerzity Pardubice a Vedeckej rady Fakulty logistiky a krizového řízení UTB
v Uherskom Hradišti.
Zahraničné pracovné cesty
Zahraničné pracovné cesty zamestnancov katedry sa uskutočňovali na partnerských
inštitúciách v rámci vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít. Nezanedbateľná časť
zahraničných aktivít súvisí s účasťou na medzinárodných konferenciách. Konkrétne aktivity,
ktoré môžeme spomenúť v súvislosti s uskutočnenými zahraničnými cestami, sú napríklad
spolupráca v rámci riešených a pripravovaných projektov, vyžiadané prednášky, účasť na
štátnych skúškach v rámci komisie, rokovanie vedeckej a odborovej rady. Prehľad
zahraničných pracovných ciest, mobilít študentov a učiteľov za rok 2014 je uvedený
v tabuľkách číslo 16, 17, a 18.
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Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2014
Účastník
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.

Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.

Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Miloslav SEIDL,
prof. Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Lucia FIGULI,
Ing., PhD.

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet
dní

rokovanie odborovej rady

ČR

14.-15.1.2014

2

rokovanie odborovej rady

ČR

27.-28.1.2014

2

rokovanie vedeckej rady

ČR

18.-19.2.2014

2

vyžiadaná prednáška

ČR

5.-6.3.2014

2

Poľsko

10.-13.4.2014

4

ČR

22.4.2014

1

rokovanie odborovej rady

ČR

23.- 24.4.2014

2

vyžiadané prednášky

ČR

25.4.2014

1

ČR

4.- 6.6.2014

3

ČR

10.-12.6.2014

3

ČR

17.-20.6.2014

4

Poľsko

15.-16.6.2014

2

ČR

1.-4.9.2014

4

Nemecko

8.-10.10.2014

3

ČR

26.2.2014

1

ČR

6.3.2014

1

konzultácie k projektu

ČR

26.-27.3.2014

2

účasť v komisii na štátnych
skúškach

ČR

15.-17.7.2014

3

účasť na konferencii

Anglicko

2.-5.6.2014

4

účasť na konferencii „Krajowe
Ramy Kwalifikacji w Krajach
obszaru V4 - Analiza poziomu
implementacji”
účasť na konferencii „Ochrana
obyvatelstva a krizové řízení”

účasť v komisii na štátnych
skúškach
účasť v komisii na štátnych
skúškach
účasť v komisii na štátnych
skúškach
účasť na konferencii 6. Kongres
członków Kartageńskiej Sieci
Inżynierii CNE-RCI „Nowe
twchniologie w inżynierskim
nauczaniu akademickim, Elearning, kształcenie przez całe
życie”
účasť v komisii na štátnych
skúškach
účasť na konferencii
„Gefahrguttag Sachsen-Anhalt
2014“
účasť v komisii na štátnych
skúškach
účasť v komisii na štátnych
skúškach
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Eva
SVENTEKOVÁ,
doc. Ing., PhD.

účasť na konferencii
Konferencia „Gefahrguttag
Sachsen-Anhalt 2014“

Nemecko

8.-10.10.2014

3

Eva
SVENTEKOVÁ,
doc. Ing., PhD.

účasť na konferencii
„Bezpečnost a spolehlivost
rizika 2014“

ČR

22.-23.10.
2014

2

Miroslav TOMEK,
doc. Ing., PhD.

účasť na konferencii
Konferencia „Gefahrguttag
Sachsen-Anhalt 2014“

Nemecko

8.-10.10.2014

3

Dagmar
VIDRIKOVÁ,
Ing., PhD.

vyžiadaná prednáška

ČR

26.11.2014

1

Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov za rok 2014
Meno a priezvisko
Silvia
ČIČMANCOVÁ, Ing.
Lucia JANUŠOVÁ
(Ďuranová), Ing.

Termín
pobytu
(semester)

dĺžka
pobytu

Druh pobytu

L 2013/2014

1 mesiac

SAIA

Univerzita
Pardubice

ČR

Z 2014/2015

3 mesiace

Visegrad
Fund Mobility

VŠB TU
Ostrava

ČR

Prijímajúca Krajina
inštitúcia
pobytu

Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2014
Meno a priezvisko

Termín
mobility

Dagmar VIDRIKOVÁ,
Ing., PhD.
Eva SVENTEKOVÁ,
doc. Ing., PhD.

27.4.-3.5.
2014
27.4.-3.5.
2014

Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Eleonóra BENČÍKOVÁ,
Mgr. Ing., PhD., MPH.,
MHA.

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina
pobytu

ERASMUS

VTU Sofia

Bulharsko

ERASMUS

VTU Sofia

Bulharsko

6.4.-12.4.
2014

ERASMUS

Univerzita Jana
Kochanowskiego,
Kielce

Poľská
republika

10.-13.11.
2014

ERASMUS

VŠB TU Ostrava

Česká
republika

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
vykonané v rámci ich programov ERASMUS, konferencií organizovaných na FBI ŽU,
riešenia vedeckých úloh a rôznych iných pracovných a spoločenských návštev.
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Podiel na organizovaní medzinárodných konferencií
Za pozitívne v prospech rozvoja katedry možno považovať aj garancie a členstvo jej
pracovníkov vo výboroch vedeckých, odborných konferencií a seminárov. Prof. Ing.
Miloslav Seidl, PhD. bol členom programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
IV. International symposium Engineering management and competitiveness (EMC 2014),
Technical faculty, Zrenjanin (Srbsko), členom vedeckého výboru konferencie „Krajowe
Ramy Kwalifikacji w Krajach obszaru V4 - Analiza poziomu implementacji ”, Wroclaw,
(Poľsko), členom vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „The 6th Congress
of the Cartagena Network of Engineering CNE-RCI“, Wroclaw, (Poľsko) a členom
vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie International Scientific Professional
Conference “Fight Against Fraud & Corruption 2014“ - Forensics and Prevention“ Beograd,
(Srbsko).
Doc. Ing. Bohuš Leitner bol členom vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Transport
Means 2014“, 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 19).

Tab. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Časopis

Meno a priezvisko

Krajina

ISSN

Miloslav SEIDL, prof. Ing. PhD.

Logistics and Transport

Poľsko

1734-2015

Miloslav SEIDL, prof. Ing. PhD.

Perner´s Contact
Reliant Logistic News
(člen rady recenzentov)

ČR

1801-674X

ČR

1802-3746

Miloslav SEIDL, prof. Ing. PhD.

5. ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Dôraz na ďalší rozvoj katedry úzko súvisí s rozvojom nového akreditovaného študijného
programu BOKI.
Rozvojový zámer vo vzdelávacej činnosti
Základným cieľom rozvoja katedry v nastávajúcom období bude úspešne dokončiť 3. stupeň
vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe „doprava v krízových situáciách“
a naplňovanie nového akreditovaného študijného programu BOKI. Dôraz bude položený
na prípravu obsahovej náplne nových predmetov.
Pre rozvoj pracoviska bude naďalej potrebné:
 pre zvýšenie teoretickej a odbornej znalosti pedagogických zamestnancov katedry
najmä v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry s dôrazom na sektory energetika
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a doprava, intenzívnejšie sa zapájať do riešenia praktických problémov v uvedených
oblastiach,
vypracovať e-learningovú podporu na výučbu akreditovaných predmetov študijného
programu BOKI a aktualizovať existujúcu e-learningovú výučbu v ostaných
predmetoch zabezpečovaných katedrou pre ostatné katedry FBI ŽU,
témy záverečných prác študijného programu BOKI, zamerať na riešenie teoretických
a praktických problémov v oblasti ochrany prvkov kritickej infraštruktúry v už
uvedených sektoroch a na ich praktickú využiteľnosť; za týmto účelom intenzívnejšie
využívať objekty dotknutých sektorov a existujúcu spoluprácu so spoločnosťami
poskytujúcimi služby najmä v oblasti energetiky, príp. dopravy; viesť študentov
k aplikácii nadobudnutých teoretických znalostí do ich praktického využitia; tým
odstrániť formálno-teoretický charakter záverečných prác; pri ich spracúvaní je
potrebné dôraz položiť nie na citáciu teórie, ale na ich praktickú aplikáciu
v skúmaných objektoch,
za účelom získania a prehĺbenia poznatkov z oblastí a predmetov, ktoré sú katedrou
zabezpečované, intenzívnejšie využívať odborné stáže nielen na akademickej pôde, ale
aj v praxi,
využiť existujúcu spoluprácu s verejným a súkromným sektorom na návrh tém
záverečných prác majúcich praktickú využiteľnosť pre tieto subjekty,
pokračovať vo vytváraní podmienok pre materiálno-technické zabezpečenie výučby
nových predmetov (existujúcu spoluprácu katedry s organizáciami patriacimi do
sektoru energetika a doprava a efektívnejšie túto spoluprácu využívať na externú
výučbu,
na možnosti vykonania exkurzií a odbornej praxe študentov), či získania praktických
skúseností, napr. brigádnicke práce, stáže v zahraničí a pod.,
navrhnúť odborné stredné školy pôsobiace v oblasti energetika a doprava, s ktorými je
vhodné nadviazať spoluprácu; tým zvýšiť aj záujem študentov o štúdium študijného
programu BOKI.

Rozvojový zámer v riešení vedeckých úloh
Hlavným smerom rozvoja vedeckovýskumnej činnosti KTVI je oblasť bezpečnosti a ochrany
kritickej infraštruktúry. K rozvoju vedeckovýskumnej činnosti je potrebné:
 iniciatívne predkladať návrhy na riešenie praktických problémov identifikovaných
spolupracujúcimi spoločnosťami formou vedeckých projektov,
 zapájať sa do medzinárodných projektov (napr. H2020) orientovaných na oblasť
ochrany kritickej infraštruktúry,
 aktívne nadväzovať spoluprácu s akademickou pôdou doma i v zahraničí
participujúcou na bezpečnosti a ochrane kritickej infraštruktúry; za tým účelom
aktívne zúčastňovať sa alebo organizovať vedecké workshopy,
 rozvíjať existujúcu spoluprácu s partnermi z praxe, a to najmä formou ich spoluúčasti
na riešení vedeckých projektov v oblasti bezpečnosti a ochrany kritickej
infraštruktúry,
 výstupy z vedeckej činnosti publikovať vo vedeckých a odborných časopisoch,
prioritne v indexovaných a karentovaných zameraných na súčasné problémy v oblasti
bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry zamerané na bezpečnosť a ochranu
kritickej infraštruktúry,
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 prepájať témy doktorandských prác s témami vedeckovýskumných projektov a tým
zabezpečiť intenzívnejšie zapájanie doktorandov do riešenia vedeckovýskumných
úloh a vytvárať podmienky na zvýšenie počtu a kvality ich publikačnej činnosti.
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.,
 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, UTB Zlín, MWSLiT Wroclaw,
WSO Wroclaw, Univerzitou Pardubice a UO Brno využívať krátkodobé prednáškové
pobyty na rozvoj vzťahov a propagáciu KTVI,
 na rozvoj medzinárodných vzťahov využiť aj dlhodobé zahraničné študijné pobyty
pracovníkov a doktorandov katedry,
 zúčastniť sa na zahraničných konferenciách a seminároch s cieľom prezentácie
činnosti katedry a jej odborných aktivít a nadviazania spolupráce.

V Žiline 20. januára 2015
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA
PRACOVISKA VÝSKUMU KRÍZOVÉHO RIADENIA ZA ROK 2014
1. PROFIL A ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA
Pracovisko výskumu krízového riadenia (ďalej PVKR) bolo zriadené na fakulte
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 2014 smerované do oblasti prípravy medzinárodných
a národných projektov vedy a výskumu. V roku 2014 sa pracovníci PVKR podieľali
na koordinácii projektov riešených na fakulte– projekt 7FP – SALIANT a RAIN, celofakultný
projekt APVV-0471-10 – KDI.
Vedúcim PVKR bol:
- prof. Ing. Ján Mikolaj, DrSc. od 1. 8. 2004 do mája 2009,
- prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. od 1. 9. 2009,
Výskumným pracovníkom je Ing. Mária Lusková, PhD. od 1. 8. 2004.
Základné smerovanie PVKR v rámci fakulty kopíruje všetky fakultou zabezpečované študijné
a vedné 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, Vedeckým parkom ŽU a jednotlivými pracovníkmi univerzity
pri príprave návrhov projektov H2020. V hodnotenom období sa štruktúra a personálne
obsadenie pracoviska zmenilo – tabuľky č. 1, 2, 3.
V roku 2014 zamestnanci pracoviska ďalej pracovali na svojom kvalifikačnom raste. Pani
Ing. Mária Lusková, PhD. 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 vyplývajúce z platnej akreditácie. 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 KBM, KTVI, KKM a KPI.
Prof. Dvořák sa pravidelne zúčastňoval na štátnych záverečných skúškach v treťom stupni
štúdia na našej fakulte, na Fakulte PEDAS a na Fakulte riadenia a informatiky 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 fakultu z domácich a zahraničných zdrojov, na podiel na riešení
vedeckovýskumných úloh celofakultného významu v spolupráci s katedrami fakulty a inými
mimo fakultnými inštitúciami, na koordinovanie vedeckovýskumných riešení fakultného
a nadfakultného 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 zamerané na riešenie východiskových teoretických a metodologických
problémov kritickej infraštruktúry, rizík, kríz a bezpečnosti, ich identifikácie, kvalifikácie
a kvantifikácie.
Najvýznamnejším výsledkom úsilia pracovníkov pracoviska bolo začatie prác na projekte 7FP
RAIN. Projekt je riešený v období od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2017. Fakulta je zodpovedná
za jeden pracovný balík a participuje na viacerých PB. Celkový podiel pracoviska na riešení
projektu v roku 2014 bol 294 hodín.
V priebehu roku 2014 sa pracovisko významne podieľalo na riešení celofakultného 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 480 hodín. V rámci projektu sa zamestnanci PVKR zúčastnili dvoch
významných medzinárodných konferencií v Slovenskej republike a piatich významných
zahraničných vedeckých konferencií (Česká republika, Srbsko a USA). Podrobnejšie
informácie sú uvedené v tabuľkách 11 a 12, ako aj v prílohách 1, 2 a 3.
Z pohľadu rozvoja univerzity mali v roku 2014 nezastupiteľné miesto projekty štrukturálnych
fondov. V rámci operačného programu výskum a vývoj to bolo Centrum excelencie pre
systémy a služby inteligentnej dopravy, CE IDS II - odborný riešiteľ prof. Dvořák, aktivita
1.4.
V roku 2014 sa pracovisko podieľalo na príprave celkovo 11 projektov, z toho 8 návrhov boli
medzinárodné projekty a 3 návrhy boli národné projekty.
Podiel na doktorandskom štúdiu v roku 2014 mal najmä prof. Dvořák. Jedna doktorandka
externej formy úspešne ukončila štúdium v auguste 2014. Ďalšie podrobnosti sú uvedené
v tabuľkách č. 13, 14.
Vzhľadom na počet zamestnancov je 24 publikačných výstupov výrazným podielom na
celkových publikačných výstupoch fakulty. Spolupráca pracoviska v publikačných aktivitách
je smerovaná najmä na katedry FBI ŽU v Žiline, slovenské a zahraničné univerzity.
Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 15.
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4. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Pracovisko výskumu krízového riadenia spolupracovalo v roku 2014 s inštitúciami
z viacerých krajín Európy. K najvýznamnejším partnerom patria:
- European Sever Storms Laboratory - Germany,
- Technische Universiteit Delft – Netherlands,
- Gavin and Doherty Geosolutions Ltd.- Ireland,
- Dragados SA- Spain,
- Freie Universitaet Berlin-Germany,
- Roughan & O' Donovan Ltd.- Ireland,
- Hellenberg International OY- Finland,
- Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia I.S.I.G- Italy,
- PSJ - Netherlands,
- Ilmatieteen Laitos – Finland,
- Youris.com- Belgium,
- Union Fenosa Distribucion SA - Spain,
- Aplicaciones En Informatica Avanzada SL – Spain,
- University of Beograd – Serbia,
Zahraničné pracovné cesty pracoviska boli v roku 2014 realizované v rámci prebiehajúcich
projektov. Vo väčšine boli z projektov aj financované. 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 redakčných
radách zahraničných časopisov E3journals v Zrenjaninu v Srbsku, FBIM Transaction
v Beograde v Srbsku a Traffic and Transportation Engineering v USA. Viď tabuľka 19.
Pracovníci PVKR nie sú členmi mimovládnych organizácií a združení.
5. ROZVOJOVÉ ZÁMERY PRACOVISKA
Pracovisko výskumu krízového riadenia za desať rokov svojej existencie potvrdilo svoje
opodstatnenie. V rámci rozvojových aktivít fakulty bude v najbližšom období personálne
doplnené. Vo vzdelávacej činnosti sa do budúcna 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 fakulty 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
Počet

Titul
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

Personálne obsadenie

Vedúci pracoviska

Prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Pracovník výskumu

Ing. Mária Lusková, PhD.

Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania pracovníkmi PVKR
P.č.
1.

Zabezpečuje

Predmet
Manažérske informačné systémy

Dvořák
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Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu DKS
P.č.
1.

Doktorand
Ing. Blanka Titková (ukončené
k 31. 8. 2014)

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

7.

externá

Dvořák

Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z PVKR (stav k 31.12.2014)
Školiteľ
prof. Dvořák

Doktorand

Forma

aktuálne nemá
doktoranda
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Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2014
Číslo
projektu

Názov projektu

242377

SALIANT - Selective Antibodies Limited
Immuno Assay Novel Technology

FP7-608166

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

262201220028

CE IDS II

Dosiahnuté
výsledky v
sledovanom období
Spracovanie
vedeckej monografie
- SALIANT
Spracovanie
D3.1
The list of critical
land
transport
infrastructure
elements and the
most
probable
threats to critical
land transport
Dobudovanie
excelentného
pracoviska systémov
a
služieb
inteligentnej
dopravy
ako
predpoklad rozvoja
infraštruktúry
spoločností využitím
znalostných
technológií.
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Finančné
prostriedky
Eur

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

-

Osvald

Lusková

62 568.-

Lusková

Lusková

-

Dvořák, odborný riešiteľ

Matiaško

Riešitelia
Lusková
Dvořák

Lusková
Dvořák

Celo
univerzitný
projekt
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Tab. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2014

Číslo projektu

Doba
riešenia

1 rok

1 rok

1 rok

Grantová
agentúra

Visegrad Fund

Názov projektu

Logistic support of
processes solving
crisis situations

Visegrad Fund

The Comparison of
Systems Preventing
Unauthorised
Copying and
Copyrights security at
Universities in V4
Countries

Visegrad Fund

The research on
compatibility of
teaching
programmes/academic

Cieľ projektu

Analýza
a porovnanie
národných
logistických
systémov, aktivít
a podporných
prvkov počas
riešenia
krízových
situácií.

Diagnostikovať
systémy
prevencie
neautorizovaného
kopírovania
dokumentov
študentami
a pracovníkmi
univerzít v rámci
V4
Vytvoriť
metodiku pre
hodnotenie
súladu

Hlavné výstupy
projektu

20. medzinár.
koneferencia „
riešenie krízových
situácií
v špecifickom
prostredí“,Výskumná
správa zameraná na
analýzu a porovnanie
národných
logistických
systémov, aktivít
a podporných prvkov
počas riešenia
krízových situácií

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Dvořák

Projektový
manažér

Lusková

Koordinátor
projektu

FBI ŽU

Vytvorenie
efektívneho systému
zaistenia
dodržiavania
Copyright na
univerzitách

Dvořák

Lusková

International
University of
Logistics and
Transport in
Wrocław

Analýza
a porovnanie
národných koncepcií
pre získavanie

Dvořák

Lusková

Vysoká škola
logistiky Přerov
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Partneri projektu

International
University of
Logistics and
Transport in
Wroclaw, Vysoka
skola ekonomie
a manazmentu
verejnej spravy
v Bratislave,Vysoká
škola logistiky o.p.s
Přerov, Karoly
Robert College, HU

Vysoka skola
ekonomie a
manazmentu
verejnej spravy
v Bratislave,
Vysoká škola
logistiky o.p.s
Přerov,Karoly
Robert College,
HU, FBI ŽU
International
University of
Logistics and
Transport in
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1 rok

3 roky

curricula with the
needs of the labor
market, on the basis
of the survey of
graduates

študijných
programu
s aktuálnymi
požiadavkami
pracovného trhu

spätnej väzby od
študentov. Metodika
pre výskum
kampatibility
študijných
programov

Visegrad Fund

Visegrad Summer
School on
Transportation and
Logistics

Organizácia
Višegradskej
Letnej školy –
Logistika
a Doprava vo
Wroclavi

V4 Letná škola
Logistika a Doprava
vo Wroclavi

ERASMUS+

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

Zlepšenie
kompetencii
učiteľov v
Higher Education
Institutions of
Uzbekistan.

Metodológie a kurzy,
systém
samohodnotenia,
databázy a analýzy
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Dvořák

Lusková

Lusková

International
University of
Logistics and
Transport in
Wrocław

Lusková

Insituto
Politécnico de
Santarém/Escola
Superior de
Educação

Wroclaw, Vysoka
skola ekonomie a
manazmentu
verejnej spravy
v Bratislave, Karoly
Robert College,
HU,FBI ŽU
Donetsk Railway
Transport Institute
of Ukrainian State
Academy of
Railway Transport
(Ukraine), Vysoká
škola logistiky o.p.s
Přerov, Karoly
Robert College,
HU, FBI ŽU
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
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R&D in
Educational
Technology
BIALYSTOK
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
BIALYSTOK
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
Uzbekistan
DO7RP-0047-12
RAIN

653864

3 roky

3 roky

APVV

H 2020

Žiadosť o
dofinancovanie
projektu 7RP RAIN

DIRECT Disaster REsilience
for CriTical
Infastructure in
response to natural
hazards

Získať finančné
prostriedky pre
dofinancovanie
projektu 7RP
RAIN

Vyvinúť nástroje
na podporu
rozhodovania
a guideline pre
riadenie EKI
v odozve na
prírodné
katastrófy.

Lusková

Prehľad koncepcii
ochrany a odolnosti
KI, kvantifikácia
rizík sieťových
systémov, nástroje
na podporu
rozhodovania,
prípadové štúdie.
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Lusková

Dvořák

Dvořák

FBI ŽU

GAVIN AND
DOHERTY
GEOSOLUTIONS
LTD

FBI ŽU

European Severe
Storm Lab (ESSL)
Germany, ZAG
Slovenia, TU Delft
Netherlands, Zilina
University
Slovakia, Institute
of International
Sociology Italy,
Youris Belgium,
Net Technologies
Finland Oy Finland,
Città di
Montesilvano Italy,
Hellenberg
International
Finland, Contecth
Netherlands,
Federal Research
and Training Centre
for Forests, Natural
Hazards, and
Landscape (BFW)
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Department of
Natural Hazards
Austria

653442

3 roky

H 2020

RHEAResilience
enHancement in
Emergency Action

Projektovanie
štruktúr CO
a procesov pre
prevenciu
pripravenosť
pred prírodnými
katastrofami.

Prístupy
a technológie pre
zaistenie odolnosti
spoločnosti,
Fraktálové
organizácie, modely
odolnosti a stratégie
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Dvořák

Lusková

UNIVERSITY OF
PATRAS

University of Patras
Greece, National
Center for
Scientific Research
"DEMOKRITOS"
Greece, MyOmega
System
Technologies
Germany, Abo
Akademi
University Finland,
Carlos García‐
Gordillo Spain
Empresa Púbica de
Emergencias
Sanitarias Spain,
Milsoft ICT
Turkey, Vastra
Gotalands Lans
Landsting (Pre‐
hospital and
Disaster Medicine
Centre) Sweden,
Antioch Studio,
S.L. Spain, T‐Soft
Czech R.,
Universidad
Politécnica de
Madrid Spain,
Università degli
Studi dell'Aquila
Italy, Universiteit
Antwerpen
Belgium, FBI ŽU
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RUSPLUS_S&T069

APVV-14-0250

3 roky

4 roky

RUSPLUS_S&T

Comparative research
regarding the
contribution on social
enterprises at
Sustainable local
development

APVV

Indikátory odolnosti
kritickej
infraštruktúry v
sektore energetika

Komparatívna
analýza v
krajinách
strednej
a východnej
Európy –
determinovať
prínosy
spoločenského
podnikania pre
rozvoj
spoločnosti
Rozvoj
a prehlbovanie
základne
teoretických
poznatkov
potrebných na
prijatie vedecky
zdôvodnených
a odborne
správnych
rozhodnutí v
procese
definovania a
využiteľnosti
indikátorov
odolnosti
vybraných
subsektorov
energetickej
infraštruktúry,
zlepšovanie
procesov pre
zaistenie
bezpečnosti
a primeranej
odolnosti KI, ako

Analýza
spoločenského
podnikania 19902014. Analýza
rozvoja spoločnosti
vo vybraných
regiónoch. Praktické
príklady najlepších
skúsenosti z každej
krajiny pre zlepšenie
spoločenského
podnikania.

Lusková

Dvořák

Technical
University of Cluj
Napoca, RO

Estonian University
of Life Sciences,
Technische
Universität Berlin,
Germany, Southern
Federal University,
RF Latvia
University Moldova
State University

Komplexný procesný
model zvyšovania
odolnosti kritickej
infraštruktúry
sektora Energetika.

Dvořák

Lusková

FBI ŽU

FBI ŽU

194

Výročná správa o činnosti FBI ŽU v Žiline za rok 2014
aj efektívnosti
a účinnosti
opatrení
realizovaných v
rámci ochrany KI
v podmienkach
SR.

APVV-14-0074

3 roky

APVV

Komplexný model
manažmentu rizík
kritickej
infraštruktúry

Výskum a vývoj
komplexného
modelu
národných
a európskych
infraštruktúr
všetkých
sektorov, ich
previazanosti
a analýza rizík
vplývajúcich na
dôležité prvky
infraštruktúry.

Procesná analýza
previazanosti
infraštruktúr
jednotlivých
sektorov a vplyv
vybraných sektorov
na iné sektory.
Komplexný
simulačný model pre
jednoduchšiu
identifikáciu prvkov
kritickej
infraštruktúry, pre
odhad dôsledkov pri
prírodných
a antropogénnych
pohromách, ako aj
zmapovanie
možných
dominových efektov.
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Lusková

Dvořák

Výskumný ústav
spojov, n.o.
Banská.Bystrica

FBI ŽU
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Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít PVKR
Kategória

Bibliografický odkaz

ADE

Novák, L., Dvořák, Z.: Calculation of the throughput railway of the track section as an
element of the critical infrastructure . In: Edukacja dla bezpieczeństwa. ISSN 18993524. Roč. 7, no. 2 (2014), s. 141-147.

ADE

Leitner, B., Dvořák, Z., Sventeková, E.: Prípadová štúdia pre testovanie dopravnej
obslužnosti pri strate funkčnosti významného prvku cestnej infraštruktúry. In: Perner´s
Contacts ISSN 1801-674X. Vol. 9, no. 3 (2014), s. 120-135.

ADE

Dvořák, Z.: Crisis managemnet decision support system in railway infrastructure
company. In: Transport means 2014 : proceedings of the 18th international conference
Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas
University of Technology, 2014. S. 169-172.

ADE

Lusková, M., Dvořák, Z., Novák, L.: Critical infrastructure protection from the view of
technical standards. In: MEST journal ISSN 2334-7058. Vol. 2, no. 2 (2014), s. 139-148.

ADE

Novák, L ., Lusková, M.: Statistical research within the performance testing in the
critical transport infrastructure. In: MEST journal ISSN 2334-7058. Vol. 2, no. 2
(2014), s. 173-180.

ADF

Hudáková, M., Buganová, K., M., Lusková, M.: Small and medium-sized enterprises
business risks in Slovakia. In: WMSCI 2014 : the 18th world multi-conference on
systemics, cybernetics and informatics : July 15 - 18, 2014 Orlando, Florida, USA
International Institute of Informatics and Systemics, 2014. ISBN 978-1-941763-05-6. S.
240-245.

AFC

Hudáková, M., Lusková, M., Buganová, K.: Riziká malých a stredných podnikov v
Žilinskom kraji. In: ProIN : dvojmesačník CEIT. ISSN 1339-2271. Roč. 15, č. 3 (2014),
s. 45-50.

AFC

Lusková, M., Dobrucký, B.: Innovation and internationalization of higher education
as means of quality improvement at the University of Zilina. In: EDULEARN14 6th
international conference on education and new learning technologies : July 7th-9th of
July 2014 Barcelona (Spain), 2014. ISBN 978-84-617-0557-3.

AFC

Dvořák, Z., Lusková, M., Čekerevac, Z.: Risk reduction in critical road infrastructure
in Central Europe. In: WMSCI 2014 : the 18th world multi-conference on systemics,
cybernetics and informatics : July 15 - 18, 2014 Orlando, Florida, USA : proceedings.
International Institute of Informatics and Systemics, 2014. ISBN 978-1-941763-05-6. S.
234-239.

AFC

Lusková, M.: Riziká riadiacich činností v podniku. In: Human potential development an
innovative trends and conclusions for XXI century : 11th international scientific
conference : 25-26 June, 2014 Słupsk - Poland. Słupsk: Wyższa Hanzeatycka Szkoła
Zarządzania, 2014. ISBN 978-83-88473-90-6. S. 191-196.

AFC

Soušek, R., Dvořák, Z.: Vzorová ohrožení pro železniční dopravu. In: Bezpečnost a
doprava : sborník konference "Teorie a praxe v bezpečnosti a krizovém řízení v dopravě"
: 10. konference s mezinárodní účastí : 14. února 2014, Letiště Hradec Králové: Institut
Jana Pernera, 2014. ISBN 978-80-86530-92-5. S. 123-125.

AFC

Dvořák, Z., Soušek, R.: Opatření pro řešení ohrožení na železnici. In: Bezpečnost
a doprava : sborník konference "Teorie a praxe v bezpečnosti a krizovém řízení
v dopravě“ : 10. konference s mezinárodní účastí : 14. února 2014, Letiště Hradec
Králové: Institut Jana Pernera, 2014. ISBN 978-80-86530-92-5. S. 126-130.
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AFD

Lusková, M.: Resiliency and critical infrastructure protection. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj
2014, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0873-6. S. 417-422.

AFD

Dvořák, Z. et al: Managing the risk when transporting the hazardous materials through
an inhabited area. a fuzzy logic approach. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia : 21.-22. máj 2014, Žilina. Žilina:
Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0872-9. S. 161-172.

BDF

Novák, L ., Dvořák, Z.: Testovanie výkonnosti potencionálnych prvkov kritickej
dopravnej infraštruktúry v železničnej doprave. In: Horizonty železničnej dopravy 2014
= Horizons of railway transport 2014 medzinárodná vedecká konferencia Strečno, Slovak
Republic, Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0918-4. S. 174-182.

BDF

Dvořák, Z. , Jadrný, Z.: Analýza elektronických informácií na weboch miest a obcí. In:
Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. ISSN 1335-4094. Roč. 16, č.
2 (2014), s. 46-50.

BDF

Dvorak, Z.: Analýza elektronických informácií na regionálnych weboch. In: Civilná
ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. ISSN 1335-4094. Roč. 16, č. 1
(2014), s. 49-52.

BEE

Dvořák, Z., Leitner, B.: Aktuálne informácie a skúsenosti z prípravy nového študijného
programu Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry. In: Zkvalitnění systému
vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva : mezinárodní workshop : 27.
března 2014 Uherské Hradiště Univerzita Tomáše Bati, 2014. ISBN 978-80-7454-336-4.
S. 63-72.

AFD

Leitner, B., Dvořák, Z, Sventeková, E.: Modelovanie dopravného prúdu pri
obmedzujúcich podmienkach na cestn ej infraštruktúre. 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. 104-111.

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), 5 s.
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Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2014
Účel cesty

Miesto

Termín

Zakopané, Poľsko,

Medzinárodná vedecká konferencia
Paradigmy badaň nad bezpieczenstwem

Rotterdam ,
Holandsko

Pracovné stretnutie – projekt SALIANT

Belehrad, Srbsko

Medzinárodná konferencia
Management 2014

Dublin, Írsko

Pracovné stretnutie – projekt RAIN

Helsinky, Fínsko

Pracovné stretnutie – projekt RAIN

Liberec, Česká rep.,
Brno a Uherské
Hradište, ČR

Obhajoby dizertačných prác
Konzultácie a Workshop – projekt
APVV-0417-10

Paríž, Francúzsko

Medzinárodná konferencia INTE 2014

Orlando, USA

Medzinárodná konferencia RMCI 2014
Medzinárodná konferencia Transport
Means 2014
Pracovné stretnutie – projekt
PROGRES III

Kaunas, Litva,
Ostrava, ČR

Účastníci

03.12.05.12.2014
23.02.26.02.2014
23.04.26.04.2014
27.05.30.05.2014
01.10.04.10.2014
12.-13.3.2014

Lusková

26.-27.3.2014

Dvořák

24.06.28.06.2014
10.-19.7.2014

Lusková

22.-25.10.2014

Dvořák

16.-17.10.2014

Dvořák

Lusková
Lusková,
Dvořák
Lusková,
Dvořák
Lusková,
Dvořák
Dvořák

Dvořák

Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov PVKR
P.č.

Meno a priezvisko

Druh mobility

Miesto pobytu v rámci mobility

1.

Zdeněk Dvořák

ERASMUS

Kielce, Poľsko

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

Meno a priezvisko

Časopis

1.

Zdeněk Dvořák

2.

Zdeněk Dvořák

3.

Zdeněk Dvořák

Journal of engineering management and
competitiveness, Srbsko
Traffic and Transportation Engineering
(USA)
FBIM Transaction, Srbsko

V Žiline 30. januára 2015
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
vedúci pracoviska
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Výročnú správu FBI ŽU v Žiline za rok 2014 prerokovalo a schválilo kolégium dekana dňa
25. 3. 2015 a akademický senát fakulty dňa 8. 4. 2015.
V Žiline 8. 4. 2015
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
dekan
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