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1

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

1.1

Všeobecné informácie

1.1.1

Adresa fakulty

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

1.1.2
Dekan:

Akademickí funkcionári fakulty
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
tel.: 041/513 6600 - 01
fax: 041/513 6620
e-mail: dekanfbi@fbi.uniza.sk, Zdenek.Dvorak@fbi.uniza.sk

Prodekan pre vzdelávanie
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: 041/513 6602
e-mail: Eva.Sventekova@fbi.uniza.sk
Prodekan pre vedu a výskum
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
tel.: 041/513 6604
e-mail: Vladimir.Mozer@fbi.uniza.sk
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a marketing
Ing. Katarína Hollá, PhD.
tel.: 041/513 6610
e-mail: Katarina.Holla@fbi.uniza.sk
Tajomník fakulty
Ing. Milan Goč
tel.: 041/513 6603
e-mail: Milan.Goc@fbi.uniza.sk
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1.1.3

Prehľad najdôležitejších udalostí na fakulte v roku 2015

V novembri 2015 boli fakulte doručené rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
o priznaní, pozastavení, resp. odňatí práv udeľovať akademické tituly v študijných programoch fakulty
a uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch
fakulty.
V priebehu roku 2015 bola dokončená rekonštrukcia budovy A (výmena okien, oprava strechy
a zateplenie budovy) a budovy B (výmena okien).
Fakulta usporiadala v jarnom a jesennom termíne „Deň otvorených dverí“ a svoje aktivity propagovala
aj na veľtrhoch vzdelávania.
V rámci zlepšovania prístupu k informáciám o fakulte a skvalitňovania svojej prezentácie pre študentov
a verejnosť bola vytvorená nová webová stránka fakulty.
Univerzitná a fakultná vedeckovýskumná infraštruktúra bola v roku 2015 výrazne posilnená otvorením
Univerzitného vedeckého parku, v ktorom fakulta prevádzkuje Laboratórium modelovania a simulácie
krízových javov v doprave a Laboratórium výskumu systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry.
Pracovisko výskumu krízového riadenia fakulty bolo v roku 2015 transformované na pracovisko
výskumu bezpečnosti a v zmenenej organizačnej štruktúre sa v širšej miere podieľa na príprave
a manažovaní vedeckovýskumných a ostatných projektov na fakulte.
Fakulta usporiadala 20. ročník medzinárodnej konferencie Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí. Pre mladých vedeckých pracovníkov fakulta v spolupráci so zahraničnými partnermi
zorganizovala 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Mladá veda 2015“. Študenti mali
možnosti prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti v rámci fakultného kola Študentskej
vedeckej a odbornej činnosti s medzinárodnou účasťou.
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
obhájila svoju pozíciu z minulého roka a opäť sa umiestnila na 2. mieste.

1.1.4

Profil a štruktúra fakulty

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) je manažérsko-technická
fakulta, ktorá pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania už viac ako 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
dopravného zabezpečenia krízových situácií.
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
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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 súťaží
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 UNIZA 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 bezpečnosti,
ktoré zabezpečuje vybrané predmety.

1.1.5

Personálna štruktúra fakulty

Na výučbe sa podieľajú pedagogickí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky požadované kritériá. Ich štruktúra
je uvedená v nasledovnej tabuľke.
Tab. č. 1
Prehľad kategórií zamestnancov k 31.12.2015
Hlavný pracovný pomer

Kratší pracovný čas

profesori

7

0

docenti

13

0

odborní asistenti

27

0

2/1 projekt

2

12

0

61/1projekt

2

Kategória

výskumní pracovníci
administratívni pracovníci
Fakulta celkom

V kalendárnom roku 2015 boli traja pracovníci fakulty vymenovaní za profesorov
(prof. Hofreiter, prof. Loveček a prof. Müllerová) a 1 pracovník fakulty za docenta (doc. Vidriková).
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1.2

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť je na fakulte smerovaná do vysokoškolského vzdelávania v 1. – 3. stupni a do
celoživotného vzdelávania.

1.2.1

Prehľad akreditovaných študijných programov

FBI UNIZA v roku 2015 uskutočňovala vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch,
ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2.
Tab. č. 2
Akreditované študijné programy v roku 2015
Študijný odbor

Študijný program

Dĺžka štúdia (rok)
denné

externé

Bakalársky stupeň štúdia
8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

3

3

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

3

4

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

3

3

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

3

3

Inžiniersky stupeň štúdia
8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

2

2

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

2

3

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

2

2

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

2

2

Doktorandský stupeň štúdia
8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

3

5

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

3

5

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

3

5

8.2.1 Dopravné služby

Doprava v krízových situáciách

3

5

Vzhľadom na nejasné pravidlá plánovania výučby v akademickom roku 2015/2016, ktoré priniesol
proces komplexnej akreditácie, iniciovali vysoké školy niekoľko stretnutí s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) pre ujasnenie podmienok plánovania nového akademického roka.
Jedným z odporúčaní MŠVVŠ SR, ktoré FBI UNIZA aplikovala, bola úprava pravidiel študijných
programov. Vyplynulo to z odporučenia MŠVVŠ SR zverejneného v dokumente „Odporúčaný postup
pre vysoké školy pre akademický rok 2015/2016 v súvislosti s predpokladaným skončením komplexnej
akreditácie ich činností, začatých v roku 2014“, ktorý MŠVVŠ SR distribuovalo vysokým školám dňa
1. 4. 2015. MŠVVŠ SR v uvedenom dokumente v časti 3.2.3 odporúča: „Ak má vysoká škola záujem,
aby existujúci študenti dokončili štúdium podľa doterajších pravidiel, je potrebné zakomponovať úpravu
pravidiel do akreditovaného študijného programu. Zákon konkrétnosti pre takýto postup neupravuje,
môžeme len vychádzať z toho, že akademický senát vysokej školy/fakulty prerokúva návrhy študijných
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programov a návrhy študijných programov schvaľuje vedecká rada vysokej školy/fakulty. Odporúčame,
aby návrhy na zmenu (pozostávajúcu v zmene pravidiel) v študijnom programe prešli týmto procesom.“
Na základe schválených zmien v pravidlách študijných programov nastúpili prvé ročníky denného štúdia
na štúdium podľa novej učebnej dokumentácie schválenej Akreditačnou komisiou SR a študenti vo
vyšších ročníkoch pokračujú v štúdiu podľa pôvodnej učebnej dokumentácie, platnej v čase ich zápisu
na vysokoškolské štúdium.

1.2.2 Prehľad študijných programov s pozastavenými, časovo obmedzenými
a odňatými právami
Pre všetky študijné programy uvedené v tabuľke č. 2 pripravila fakulta dokumentáciu v rámci komplexnej
akreditácie. Výsledky komplexnej akreditácie pre FBI UNIZA sú uspokojivé. Akreditačná komisia SR vo
svojom návrhu vyjadrenia k spôsobilosti FBI UNIZA uskutočňovať jednotlivé študijné programy uviedla
len dve základné pripomienky, ktoré sa týkali garantov študijných programov:
1. FBI UNIZA nie je spôsobilá uskutočňovať študijné programy v zmysle požiadavky KSP-A6. Plnenie
tohto kritéria nezaručuje udržanie spôsobilosti na štandardnú dĺžku štúdia, rok narodenia garanta
je 1946 (v študijných programoch externej formy štúdia).
2. FBI UNIZA nie je spôsobilá uskutočňovať študijné programy, ktorých garant v zmysle požiadavky
KSP-A6 nie je zaradený na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore.
Tieto nedostatky sa snažila fakulta odstrániť už v priebehu akreditácie. V máji 2015 zaslala
prostredníctvom rektorátu UNIZA list, v ktorom žiadala o výmenu garantov (všetky podklady
k požadovaným zmenám obsahovala pôvodná akreditačná dokumentácia odoslaná k 1. 7. 2014 – FBI
UNIZA žiadala len o formálnu výmenu garantov). Akreditačná komisia SR však list neakceptovala.
Pripomienky Akreditačnej komisie SR sa v rozhodnutiach ministra v novembri 2015 prejavili
pozastavením, resp. časovým obmedzením priznaných práv udeľovať príslušné akademické tituly.
Rozhodnutím MŠVVŠ SR číslo 2015-18768/47300:4-15A0 bolo priznané právo udeľovať príslušné
akademické tituly absolventom štúdia študijných programov bezpečnostný manažment na FBI UNIZA
s ID 21460, ID 21452, ID 103706 a ID 21178 s časovým obmedzením do 31. 8. 2016.
Rozhodnutím MŠVVŠ SR číslo 2015-18768/48303:14-15A0 bolo pozastavené právo udeľovať príslušné
akademické tituly absolventom štúdia študijných programov bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry s ID100686, ID 100687, ID 100688 a ID 100689 a krízový manažment v PhD. stupni
v dennej forme s ID 12189 na FBI UNIZA.
FBI UNIZA v rámci komplexnej akreditácie 2014 nežiadala o akreditáciu študijného programu doprava
v krízových situáciách. Rozhodnutím MŠVVŠ SR číslo 2015:18768/47302:6-15A0 bolo právo FBI
UNIZA udeľovať akademické tituly v uvedenom študijnom programe odňaté.
V novembri 2015 vyzvalo MŠVVŠ SR fakultu prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a do
12 mesiacov podať správu o ich implementácii.
V decembri 2015 odoslala fakulta Správu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov
identifikovaných v procese komplexnej akreditácie, ktoré mali za následok pozastavenie, resp. časové
obmedzenie platnosti priznaných práv udeľovať príslušné akademické tituly na FBI UNIZA.
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1.2.3

Počty študentov

V roku 2015 bolo v jednotlivých študijných programoch zapísaných celkom 865 študentov. Detailnejší
prehľad počtu študentov v jednotlivých ročníkoch študijných programov je uvedený v tabuľkách (Tab. 3,
Tab. 4). V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet študentov o 104, čo predstavuje približne
12 %.
Tab. 3
Počty študentov v dennom štúdiu (stav k 31.10.2015)
Ročník štúdia

Študijný program
1.

Celkom

2.

3.

Denné bakalárske štúdium
Bezpečnostný manažment

57

66

52

175

Bezpečnosť a ochrana KI

20

10

13

43

Krízový manažment

33

24

24

81

Záchranné služby

49

46

42

137

Denné inžinierske štúdium
Bezpečnostný manažment

46

53

99

Krízový manažment

27

30

57

Záchranné služby

41

45

86

Denné doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment

3

3

2

8

Doprava v krízových situáciách

-

-

3

3

Krízový manažment

3

3

1

7

Záchranné služby

2

1

2

5

Celkom študentov v dennom štúdiu

701
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Tab.4
Počty študentov v externom štúdiu (stav k 31.10.2015)
Ročník štúdia

Študijný program
1.

2.

3.

Celkom
4.

5.

Externé bakalárske štúdium
Bezpečnostný manažment

19

11

8

38

Krízový manažment

10

0

1

11

Záchranné služby

10

10

9

29

Externé inžinierske štúdium
Bezpečnostný manažment

12

13

25

Krízový manažment

8

5

13

Záchranné služby

19

13

32

Externé doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment

0

0

1

0

2

3

Doprava v krízových situáciách

0

0

0

0

1

1

Krízový manažment

1

3

2

0

1

7

Záchranné služby

1

1

3

0

0

5

Celkom študentov v externom štúdiu

1.2.4

164

Vývoj počtu študentov

Trend vyplývajúci z nepriaznivej demografickej krivky z pohľadu počtu uchádzačov o štúdium na VŠ sa
odzrkadlil aj na počte študentov FBI UNIZA (Obr. 1). Z analýzy MŠVVŠ 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 danom roku všetkých maturantov. Z demografického pohľadu by mal tento trend pokračovať
najbližších 7 rokov.
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Obr. 1 Maximálny predpokladaný počet uchádzačov o štúdium na VŠ (zdroj: Štatistický úrad SR)
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Obr.2 Vývoj počtu študentov na fakulte

1.2.5

Inovácia vzdelávania

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 schopnosťou ponúknuť požadovanú úroveň výskumu garantovanú
zodpovedajúcim vybavením.
FBI UNIZA má v priestoroch fakulty k dispozícii 4 špecializované pracoviská (laboratórium
bezpečnostného manažmentu, laboratórium krízového manažmentu, požiarno-chemické laboratórium
a laboratórium krízového dopravného zabezpečenia). Ich vybavenie sa dopĺňa a aktualizuje podľa
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aktuálnych finančných a materiálnych možností fakulty. V areáli Univerzitného vedeckého parku
prevádzkuje fakulta Laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave a Laboratórium
výskumu systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry.
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 v roku 2013 vytvorila vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania, ktorý je
podporený meracím systémom kvality. Merací systém kvality z úrovne univerzity aj jednotlivých jej fakúlt
sleduje ukazovatele výkonnosti (10) a ukazovatele vnímania (7).
V roku 2015 sa uskutočnil 2. ročník prieskumu, ktorého výsledky fakulta zverejnila na svojom webovom
sídle v časti „Kvalita“.
Ukazovatele výkonnosti spolu s ukazovateľmi vnímania fakulta sumarizovala v správe z hodnotenia
funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na FBI UNIZA, v ktorej uvádza
namerané hodnoty jednotlivých ukazovateľov a k nim aj očakávané hodnoty do ďalšieho obdobia.
Okrem funkčného vnútorného systému kvality vzdelávania má FBI UNIZA zavedený aj systém
manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009 pre vzdelávaciu
a vedeckovýskumnú činnosť a služby a aktivity pre verejnosť.
Pedagogickí zamestnanci mohli v roku 2015 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 UNIZA v kalendárnom roku 2015 pravidelne realizovala monitorovanie úspešnosti štúdia podľa
jednotlivých ročníkov, odborov, podľa predmetov i podľa vyučujúcich. Úspešnosť štúdia v prvom ročníku
bakalárskeho štúdia v dennej forme je 74 % a v externej forme štúdia 70 %. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom vzrástla úspešnosť štúdia v prvom ročníku v dennom štúdiu o 11 %
a v externom o 14 %. V kalendárnom roku 2015 sa rozšíril aj lekčný fond o 11 titulov z kategórie
vysokoškolská učebnica a 3 tituly v kategórii skriptá.
Fakulta zabezpečuje popri prezenčnej forme vzdelávania aj kurzy v systéme podpory prezenčnej formy
štúdia – Moodle (e-vzdelávanie). V akademickom roku 2015 mala fakulta pokrytých
e-vzdelávaním 82 % všetkých ponúkaných predmetov.
Zahraniční študenti na FBI UNIZA si môžu vyberať z databázy 24 predmetov zabezpečovaných
v anglickom, nemeckom, ruskom a poľskom jazyku. Študenti fakulty mali tiež možnosť zúčastniť sa
prednášok 17 pedagógov a výskumných pracovníkov zo zahraničných vysokoškolských inštitúcií, ktoré
sa uskutočnili v rámci mobilitných programov.
FBI UNIZA pokračovala v informovaní verejnosti, absolventov i súčasných študentov o jej aktivitách
prostredníctvom vytvorených skupín na sociálnej sieti. Sekundárnym významom skupín bola
propagácia štúdia a činností fakulty a hodnotenie získaného vzdelania absolventmi fakulty a ich
adaptácie v praxi prostredníctvom dotazníkov.

1.2.6

Prijímacie konanie

Na štúdium bakalárskych študijných programov v dennej forme štúdia sa celkovo prihlásilo 298
uchádzačov a na základe dosiahnutých výsledkov v prijímacom konaní sa zapísalo 174. FBI UNIZA
znížila plánovaný počet študijných skupín z 8 na 6. V AR 2015/2016 zabezpečuje bakalárske štúdium
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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 48 uchádzačov a zapísalo 44. Plánované počty prijatých študentov do 1. ročníka
bakalárskeho štúdia neboli naplnené.
Prijímacie konanie do druhého stupňa štúdia sa uskutočnilo 2. 7. 2015 v súlade s podmienkami
stanovenými vyhláškou dekana k študijnému poriadku. Na štúdium inžinierskych študijných programov
sa v dennej forme prihlásilo 131 uchádzačov a po prijímacom konaní sa zapísalo 114. V externej forme
štúdia sa prihlásilo 44 uchádzačov a 41 sa zapísalo. Plánované počty prijatých v dennej forme štúdia
sa naplnili.
V akademickom roku 2014/2015 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 UNIZA dňa 23. 6. 2015. Z celkového počtu 18 prihlásených uchádzačov v dennej forme
štúdia sa na základe výsledkov prijímacieho konania zapísalo 8 študentov. V externej forme štúdia sa
prihlásili 6 uchádzači a na základe výsledkov prijímacieho konania boli 2 prijatí. Plánované počty
prijatých uchádzačov do 3. stupňa v dennej forme štúdia sa naplnili.

1.2.7

Štatistický prehľad o prijímacom konaní
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Obr. 3 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v dennom bakalárskom štúdiu
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Obr. 4 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v externom bakalárskom štúdiu
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Obr. 5 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v dennom inžinierskom štúdiu
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Obr. 6 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v externom inžinierskom štúdiu
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Obr. 7 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v dennom doktorandskom štúdiu
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Obr. 8 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v externom doktorandskom štúdiu

1.2.8

Absolventi a ich uplatnenie

Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na
prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického
prostredia. Absolventi FBI UNIZA nachádzajú svoje uplatnenie v oblasti štátnej a verejnej správy
i v súkromnom sektore.
Absolventi študijného programu bezpečnostný manažment majú znalosti v oblasti teórie a praxe
ochrany osôb a majetku, sú schopní 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 rozvíjajú intelektuálne spôsobilosti, praktické
zručnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré im umožnia samostatne pripravovať a realizovať odborné
bezpečnostné projekty a prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenie. Absolventi študijného
programu krízový manažment dokážu identifikovať riziká a ohrozenia v prírodných, spoločenských,
hospodárskych a technologických procesoch, analyzovať ich a komplexne hodnotiť, ako aj navrhovať
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postupy a formy ich redukcie. Majú 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.
Absolventi študijného programu bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry majú vedomosti z teórie
ochrany kritickej infraštruktúry s dôrazom na energetiku, dopravu a znalosti z oblasti informačných
a komunikačných technológií. Sú spôsobilí 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.
Absolventi študijného programu záchranné služby majú 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. Dokážu posudzovať stavby a
technologické zariadenia so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti, majú znalosti o taktických
zásadách pri záchranných prácach a likvidácii požiarov, sú schopní vykonávať kontrolnú činnosť na
úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Absolventi študijného programu doprava v krízových
situáciách dokážu identifikovať riziká a ohrozenia v doprave, analyzovať ich a navrhovať postupy
riešenia. Majú znalosti o možnostiach využitia informačných technológií pre skvalitnenie dopravných
služieb. Majú vedomosti z teórie krízového riadenia a jeho aplikácie v podmienkach dopravy s dôrazom
na navrhovanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení i uskutočňovanie obnovy dopravných
systémov.
Tab.5
Počty absolventov v dennom štúdiu
Štatistika štátnych skúšok
Študijný program
Prihlásení

Prospeli
s vyznamen.

Prospeli

Neprospeli

Neobhájené
ZP

Denné bakalárske štúdium
Bezpečnostný manažment

49

1

44

4

3

Krízový manažment

25

5

19

1

1

Záchranné služby

46

3

39

4

3

Denné inžinierske štúdium
Bezpečnostný manažment

71

2

66

3

0

Krízový manažment

46

4

37

5

2

Záchranné služby

21

6

15

0

0

Denné doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment

2

0

2

0

0

Doprava v krízových
situáciách

3

0

3

0

0
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Krízový manažment

1

0

1

0

0

Záchranné služby

2

0

2

0

0

Celkom absolventov v dennom štúdiu

249

Zo štatistiky štátnych skúšok v roku 2015 vyplynulo, že na štátnu skúšku v bakalárskom stupni štúdia
sa celkovo prihlásilo 144 študentov a v inžinierskom stupni štúdia 186 diplomantov. 21 študentov
absolvovalo s vyznamenaním a 26 študentov bolo neúspešných. V doktorandskom stupni štúdia sa na
obhajobu dizertačnej práce prihlásilo 12 doktorandov a všetci boli úspešní.
V dennom bakalárskom štúdiu sa na štátnu skúšku prihlásilo celkom 120 študentov, v dennom
inžinierskom štúdiu celkom 138 študentov a v dennom doktorandskom 8 študentov. V dennom štúdiu
vo všetkých troch stupňoch štúdia skončilo úspešne 249 absolventov.
Tab.6
Počty absolventov v externom štúdiu
Štatistika štátnych skúšok
Študijný program
Prihlásení

Prospeli
s vyznamen.

Prospeli

Neprospeli

Neobhájené
ZP

Externé bakalárske štúdium
Bezpečnostný manažment

8

0

6

2

0

Krízový manažment

7

0

5

2

2

Záchranné služby

9

0

8

1

1

Externé inžinierske štúdium
Bezpečnostný manažment

16

0

13

3

1

Krízový manažment

22

1

20

1

0

Záchranné služby

10

2

8

0

0

Externé doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment

0

0

0

0

0

Doprava v krízových
situáciách

1

0

1

0

0

Krízový manažment

1

0

1

0

0

Záchranné služby

2

0

2

0

0

Celkom absolventov v externom štúdiu

67

V externom bakalárskom štúdiu sa na štátnu skúšku prihlásilo celkom 24 študentov, v externom
inžinierskom štúdiu celkom 48 študentov a v externom doktorandskom 4 študenti. V externom štúdiu
vo všetkých troch stupňoch štúdia skončilo úspešne 67 absolventov.
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1.2.9

Informácie o záverečných prácach

Štátne skúšky v roku 2015 prebiehali podľa harmonogramu stanoveného pokynom dekana č. 15/2015.
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 UNIZA. Fakulta
pokračovala v pozitívnom trende zapájania odborníkov z praxe do procesu vzdelávania. Takmer 93 %
diplomových prác malo oponentov z prostredia mimo fakulty. Potenciál externých organizácií
a jednotlivcov fakulta využívala 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.
V súvislosti s obhajobami záverečných prác boli disciplinárne riešení dvaja študenti, ktorí porušili
zásady dodržiavania autorských práv a etiky. Na základe návrhu disciplinárnej komisie boli
podmienečne vylúčení.

1.2.10 Úspechy študentov
V kalendárnom roku 2015 získala Ing. Alžbeta Lojanová Cenu rektorky UNIZA za vynikajúce výsledky
v štúdiu a ďalších 6 študentov bakalárskeho štúdia a 14 študentov inžinierskeho štúdia získalo Cenu
dekana FBI UNIZA.
Študentka Ivana Kalusová získala Cenu literárneho fondu SR za najlepšiu prácu študentskej vedeckoodbornej činnosti. Bc. Jozef Tomaník v sekcii „požiarne inžinierstvo“ študentskej vedecko-odbornej
súťaže na STU v Trnave obsadil 2. miesto. Študentka Dušana Hrušková získala 2. miesto v súťaži
SVOČ na FBI VŠB TU Ostrava.
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov
sa konala 11. medzinárodná študentská vedecká konferencia. Študent FBI UNIZA Tomáš Gábor získal
1. miesto a Jozef Vraniak sa umiestnil na 2. mieste.
V súťaži o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorú vyhlásila Slovenská
komora súkromnej bezpečnosti sa Ing. Katarína Baránková umiestnila na 2. mieste a Ing. Roman Pikora
obsadil 3. pozíciu.
Študenti Roman Válek a Marek Wäldl reprezentovali univerzitu na medzinárodnej súťaži Rádio Rallye
2015.
V kalendárnom roku 2015 bolo 13 študentov FBI UNIZA ocenených mimoriadnym štipendiom
za športovú reprezentáciu fakulty. Za reprezentáciu a pódiové umiestnenie na Akademických
majstrovstvách v požiarnom športe v Ostrave a na krajskej súťaži v hasičskom športe v Martine bolo 11
študentom fakulty udelené mimoriadne štipendium.
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Študent Tomáš Michaľák zvíťazil vo svojej kategórii na 17. ročníku Majstrovstiev Žilinskej univerzity
v Žiline v lyžovaní, študent Michal Očenáš obsadil v Behu do strečianskych hradných schodov 2. miesto
a 10 študentov reprezentovalo fakultu vo futbale o Putovný pohár Ing. Ladislava Kuffu.

1.2.11 Podpora študentov
FBI UNIZA priznáva jednorazové motivačné prospechové štipendium určenému počtu študentov, ktorí
študujú v dennej alebo externej forme štúdia 1. a 2. stupňa štúdia na základe výsledkov štúdia
v predchádzajúcom akademickom roku (ak študent nemal v tomto roku prerušené štúdium a neprekročil
štandardnú dĺžku štúdia).
Jednorazové motivačné mimoriadne štipendiá sú priznané študentom FBI UNIZA, ktorí študujú v 1. a 2.
stupni v dennej alebo externej forme štúdia za:
•

vypracovanie a obhajobu súťažnej práce vo fakultnom kole študentskej vedeckej a odbornej
činnosti (ŠVOČ),

•

výborné študijné výsledky - udelenie Ceny dekana FBI UNIZA,

•

úspešnú reprezentáciu FBI UNIZA v aktuálnom akademickom roku.

Návrhy môžu podávať zamestnanci jednotlivých súčastí UNIZA a študenti, ktorí majú vedomosť
o výsledkoch študentov, ktoré by mali byť ocenené mimoriadnym štipendiom. Výšku štipendia stanoví
na základe finančných možností fakulty dekan FBI UNIZA.
Sociálne štipendiá sa poskytujú študentom 1. a 2. stupňa štúdia v dennej forme v súlade s § 96
ods. 1 až 7 zákona o VŠ a podľa súvisiacich predpisov z dotácie zo štátneho rozpočtu. O nároku na
priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektorka Žilinskej univerzity v Žiline. Na sociálne štipendium
má študent, ktorý spĺňa príslušné kritériá, právny nárok.
Fakulta má na výučbu vo svojich priestoroch k dispozícii 23 učební vybavených základnou didaktickou
technikou, laboratórium bezpečnostného manažmentu, centrum simulácie krízových javov, informačné
centrum a učebne výpočtovej techniky, ktoré sú kompletne vybavené PC. Pre študentov sú k dispozícii
3 študovne s kapacitou 92 študijných miest, ktoré sú kompletne vybavené počítačovou technikou
s priamym prístupom na internet.
Základným informačným systémom pre proces vzdelávania a výučby je Akademický informačný
a vzdelávací systém (AIVS). AIVS je pre študentov dostupný z univerzitnej domény i z internetu.
Univerzitná WiFi sieť podporuje EDUROAM. AIVS svojimi službami pokrýva celý životný cyklus študenta
od podania prihlášky až po záverečnú skúšku a činnosti, ktoré súvisia s ukončením štúdia na fakulte.
AIVS podporuje vedenie študijnej agendy, a to vo všetkých stupňoch, formách a druhoch
vysokoškolského vzdelávania, ako aj rozhodovanie na úrovni vedenia fakulty. Slúži na evidenciu
uchádzačov o štúdium, študentov a absolventov, na sledovanie študijných výsledkov, na podporu
kreditového systému štúdia, na podporu tvorby rozvrhu, na evidenciu pedagogického zaťaženia učiteľov
a pracovísk, poskytovania sociálnych dávok, štipendií a ubytovania. Podporuje generovanie
informačných balíkov ECTS a činnosti súvisiace s ukončením štúdia (vysvedčenia, diplomy). Študenti
FBI UNIZA môžu využívať podsystém „Vzdelávanie“, ktorý tvoria moduly: register študentov,
administrácia štúdia (študijné programy, študijné plány, informačné listy predmetov), zápisy na štúdium,
spracovanie rozvrhu výučby a správa zdrojov (učebne, technické vybavenie), administrácia skúšok
(vyhlasovanie termínov skúšok, prihlasovanie na skúšky), priebeh štúdia, evidencia študijných
výsledkov, priebežné hodnotenie študijných výsledkov, študijné pobyty (mobility).
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1.3

Vedeckovýskumná činnosť

Vedeckovýskumná činnosť je vykonávaná v súlade s právnymi predpismi. 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.

1.3.1

Výskumné zameranie pracovísk

Vedeckovýskumná činnosť fakulty bola v roku 2015 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 poskytuje aj granty na interné inštitucionálne projekty pre mladých vedeckých
pracovníkov a interných doktorandov. V roku 2015 bola prevažná časť finančných prostriedkov na vedu
a výskum získaná z projektov APVV a zahraničných grantových schém.
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 ochrana 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,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
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 UNIZA.

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,
aplikácia požiarnych simulačných programov v prostredí záchranných služieb,
analýza závažných priemyselných havárií,
metódy optimálneho výberu hasičskej techniky,
skvalitňovanie požiarnej bezpečnosti stavieb.

Katedra technických vied a informatiky
•
•
•
•
•
•

riadenie bezpečnosti systémov a služieb kritickej infraštruktúry (KI),
bezpečnosť a spoľahlivosť fungovania infraštruktúrnych sietí,
procesné modelovanie pri riadení bezpečnosti a ochrany systémov a služieb KI,
posudzovanie ohrození a riadenie rizík bodových a líniových objektov,
objekty dopravnej infraštruktúry a ich ochrana,
objekty energetickej infraštruktúry a možnosti ich ochrany,
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•
•
•
•
•
•
•

projektovanie a technické zabezpečenie ochrany potenciálnych objektov KI,
logistická podpora riešenia krízových situácií,
bezpečnosť a ochrana zdravia v pracovnom procese a počas krízových situácií,
logistické a dopravné zabezpečenie evakuácie,
integrovaná bezpečnosť nakladania s nebezpečnými vecami,
posudzovanie ohrození a riadenie rizík bodových a líniových objektov
navrhovanie manažérsky a technologicky orientovaných preventívnych opatrení.

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 bezpečnosti
Pracovisko sa podieľa na príprave a riešení fakultných a univerzitných výskumných, rozvojových
a vzdelávacích domácich a zahraničných projektov. Vyhľadáva grantové výzvy, poskytuje a prezentuje
základné informácie o možnostiach zapojenia sa fakulty do projektov v pozícii koordinátora. Vyhľadáva
možnosti zapojenia fakulty do konzorcií pripravovaných medzinárodných projektov a poskytuje základné
informácie o možnostiach zapojenia sa do projektov v pozícii partnera a koordinuje toto zapojenie.
Spolupracuje s ostatnými projektovými pracoviskami univerzity (napr. pracoviská Vedeckého parku
UNIZA, Výskumného centra UNIZA a odboru prípravy a realizácie projektov UNIZA).

1.3.2

Riešené výskumné úlohy - domáce a zahraničné granty

Za najvýznamnejšie domáce projekty riešené v roku 2015 možné považovať:
•

Univerzitný vedecký park. 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.

•

Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení (APVV FIREFF).
Hlavným zámerom projektu je skvalitniť a zjednodušiť hodnotenie ekonomickej efektívnosti
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protipožiarnych opatrení prostredníctvom prakticky aplikovateľného modelu. Počas prípravy
stavebného projektu a jeho realizácie bude možné prostredníctvom modelu hodnotiť jednotlivé
systémy a opatrenia protipožiarnej ochrany a rozhodovať o ich implementácii. Tým sa uľahčí
dosiahnutie adekvátnej úrovne ochrany života a majetku pri optimálnych nákladoch a model tak
bude prispievať k zvyšovaniu úrovne protipožiarnej bezpečnosti a zlepšovaniu využívania
potrebných finančných prostriedkov.
Za najvýznamnejšie medzinárodné projekty riešené v roku 2015 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 analýzy rizík, 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 smerovať Európsku politiku v oblasti
bezpečnosti, intermodality a plánovania reakcie na mimoriadne udalosti.

V rámci základnej dotácie z MŠVVŠ SR získala fakulta finančné prostriedky na bežné výdavky v čiastke
20.000,- €. Kapitálové výdavky neboli poskytnuté. Zo získaných finančných prostriedkov bola vyčlenená
čiastka 8.000,- € na financovanie projektov inštitucionálneho výskumu, a to predovšetkým pre mladých
pracovníkov.
Na vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť získala fakulta v roku 2015 grantové finančné prostriedky
v objeme 165.096,- € (tabuľka 7).
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 UNIZA.
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Tab. 7
Grantové finančné prostriedky získané na projektoch v rokoch 2007 až 2015 (€)
Rok

Zahraničné
projekty*

KEGA

VEGA

MVTS

APVV

ASFEU

Ostatné

Spolu

2007

20.348

18.589

9.792

20.912

57.957

-

-

127.598

2008

31.003

6.738

15.966

17.261

13.437

-

-

84.405

2009

85.142

-

5.875

-

36.380

-

-

127.397

2010

67.326

5.891

32.913

-

6.074

-

-

112.204

2011

118.044

10.456

40.150

-

114.279

-

-

282.929

2012

19.960

2.697

17.160

-

120.056

-

4.800

164.673

2013

112.027

5.242

12.653

-

144.003

-

-

273.925

2014

66.216

-

13.192

-

158.946

-

-

238.354

2015

49.779

6.256

22.967

-

86.094

-

-

165.096

* sú započítané vedeckovýskumné a vzdelávacie zahraničné projekty
Konkrétne dosiahnuté výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti pracovísk fakulty sú uvedené
nasledujúcej tabuľke.
Tab. 8
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh riešených v roku 2015
Číslo
projektu /
výzvy

Grantová
agentúra

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v sledovanom
období

FP7-608166

EC FP7

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

Spracovanie 4 Deliverables a 2
Milestones v rámci WP Land Transport
Vulnerabilty v pozícii vedúceho WP,
spracovávanie výstupov v rámci
ostatných WPs.

7RP 313308

EC FP7

The Community Based
Comprehensive Recovery

Komplexná obnova zameraná na
spoločnosť. Preklopenie prípadových
štúdií na použitie v rámci projektu (Use
Cases), vytvorených v roku 2014 do
testovania vytvorenej platformy, príprava
tréningovej podpornej hry COBAgame
a v rámci úloh boli spracované dve
cvičenia, realizované postupne
v Nemecku. Vytvorenie informačného
systému COBACORE vo finálnej fáze,
jeho testovanie a zdokonaľovanie
v rámci realizovaných cvičení.
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FP7 ERAChairs

EC FP7

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

Príprava medzinárodných projektov
a vytvorenie ERAchair tímu

HOME/2013/
CIPS/AG/400
0005073

DG Home
Affairs
CIPS

CIPAC - Critical
Infrastructure Protection
Against Chemical Attack

Vytvorenie softvérového nástroja
SATANO v.2

ITMS
2622022018
4

ASFEU

Univerzitný vedecký park
Žilinskej univerzity v Žiline

Dobudovanie laboratórií modelovania a
simulácie krízových javov v doprave a
výskumu systémov ochrany objektov
kritickej infraštruktúry

APVV-072712

APVV

FIREFF

Publikácia článkov. Zorganizovaný
vzdelávací kurz a vedecko-odborný
workshop. Elektronický dokument
(príručka vstupných údajov pre model) a
samotný model. Podaný projekt „VEGA“
a „V4“.

APVV do7rp0025-12

APVV

The Community Based
Comprehensive Recovery dofinancovanie

Komplexná obnova zameraná na
spoločnosť – dofinancovanie.

1/0240/15

VEGA

Procesný model riadenia
bezpečnosti a ochrany
kritickej infraštruktúry
v sektore doprava

Zmeny bezpečnostného prostredia
v podmienkach EÚ a SR a ich vplyv na
funkčnosť KI.

- PilotCall 2013 621386

Model hodnotenia
ekonomickej efektívnosti
protipožiarnych opatrení

Požiadavky EÚ na funkčnosť a ochranu
jednotlivých systémov a zariadení KI.
Význam a úloha kritickej infraštruktúry
SR v sektore dopravy.
Definovanie základných požiadaviek na
funkčnosť, odolnosť a ochranu KI.
Stanovenie kritérií na definovanie
množiny potenciálnych prvkov KI v
sektore dopravy.

1/0064/15

VEGA

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

Analýza právnych predpisov.
Konkretizácia parametrov typových
pozícií podľa požadovaných
kompetencií.
Analýza chránených objektov.
Stanovenie vstupných premenných
parametrov.
Nadviazanie kontaktov na úrovni štátnej
správy, ako aj na úrovni súkromného
sektora.
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1/0787/14

VEGA

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

Rozpracované úlohy podľa projektu,
publikovanie v zborníkoch doma a v
zahraničí

1/0175/14

VEGA

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

Rozpracované úlohy podľa projektu,
vypracovanie charakteristiky lokálneho,
resp. regionálneho bezpečnostného
prostredia, stanovenie hodnot
zranitelnosti. Výstupy publikované v
zborníkoch doma a v zahraničí

024ŽU4/2015

KEGA

Návrh koncepcie vzdelávania
technických predmetov pre
odborníkov záchranných
služieb

Spracovanie článkov, vedeckej
monografie, organizácia seminára
„Lesné požiare“, absolvovanie
služobných ciest analýza výučby na
obdobných vysokých školách

005DTI4/2014

KEGA

Sektorová integrácia
priestorových dopadov
bezpečnostného
manažmentu
environmentálnych rizík

Riešila sa problematika bezpečnostných
rizík a ich priestorových dopadov –
vydanie vedeckej monografie: Vybrané
aspekty sektorovej integrácie
priestorových dopadov bezpečnostného
manažmentu environmentálnych rizík.

IGP201504

IGP

Experimentálne hodnotenie
zatepľovacích stavebných
materiálov na prírodnej báze

Zoznam stavebných a
požiarnotechnických vlastností
zatepľovacích materiálov na prírodnej
báze. Vytvorenie metodického postupu
pre skúmanie retardačne upravených a
neupravených zatepľovacích materiálov
na prírodnej báze. Porovnanie
požiarnotechnických vlastností
retardačne upravených a neupravených
materiálov.

IGP201509

IGP

Sledovanie závislosti medzi
rýchlosťou uvoľňovania tepla
a rýchlosťou úbytku
hmotnosti na kónickom
kalorimetri

Výsledkom je súbor rovníc priebehov
pre rôzne skupiny materiálov spolu
s definíciou vzťahu medzi parametrami
HRR a MLR. V prípade dostatočného
množstva vstupných údajov bude ako
výstup formulovaná databáza týchto
rovníc a vzťahov pre rôzne skupiny
materiálov.
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IGP201502

IGP

Limitné parametre
vyslobodzovacích
prostriedkov pri nehodách na
železničnom priecestí

Realizácia experimentu a odporúčania
prípadne návrhy opatrení k strihacím
prácam pre HaZZ.

IGP201506

IGP

Hodnotenie účinnosti novo
vyvíjaných retardačných
úprav dreva podľa navrhnutej
testovacej metódy

Výsledkom je komplexné vyhodnotenie
retardérov horenia dreva podľa
vykonaných skúšok. Vedeckým
prínosom je porovnanie a hodnotenie
retardérov.

IGP 2015

IGP

Špecifiká a riziká
podnikateľskej činnosti MSP

Špecifikovať podnikateľskú činnosť
malých a stredných podnikov s ohľadom
na rizika a rizikové faktory.

IGP 2015

IGP

Bezpečnosť územia
z hľadiska územného
plánovania

Generovať na základe analýzy
územnoplánovacích podkladov
jednotlivé aspekty bezpečnosti
vybraného územia Slovenskej republiky.

IGP

IGP

Návrh modelu posudzovania
rizík na železničných
priecestiach

Porovnanie rôznych nástrojov pre
posudzovanie rizík s navrhnutým
modelom.

2014_04

Zhodnotenie aplikovateľnosti Spoločnej
bezpečnostnej metódy.
Návrh modelu posudzovania rizík na
železničných priecestiach.
IGP

IGP

2015_14

Optimalizácia rozmiestnenia
prvkov záchranných
systémov

Vytvorenie matematického modelu
umiestňovacej úlohy zohľadňujúcej
férovosť v prístupe k službe.
Analýza spôsobov modelovania
férovosti v záchranných systémoch.
Experimentálne porovnanie prístupov na
jednotlivých krajoch SR.

201510

IGP

Výpočet a hodnotenie
vybraných účinkov explózie
výbušnín - softvérový nástroj

Výskum účinkov explózie vo vzťahu k
rôznym cieľom útočníka a rozšírenie
programu DETONA.

201515

IGP

Kamerový systém na Fakulte
bezpečnostného inžinierstva

Analýza kamarových systémov, príprava
na vykonánie experimentov zameraných
na skúmanie spoľahlivosti a prielomovej
odolnosti dohľadových systémov.

201516

IGP

Návrh zariadení na
automatizáciu priebehu
testovania komponentov
elektrických
zabezpečovacích systémov

Príprava na vytvorenie zariadení na
testovanie komponentov elektrického
zabezpečovacieho systému.
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NAPP

Bilaterálny
projekt

Riešenie ekonomických rizík
v malom a strednom
podnikaní

Realizačné výstupy projektu sú
spracované vo forme publikačných
výstupov vo vedeckých časopisoch
a zborníkoch z domácich
a medzinárodných vedeckých
konferencií.

NAPP

Deti na ceste

Zvýšenie bezpečnosti detí materských
a základných škôl v meste Rajec.

15-046

Zapojenie študentov FBI UNIZA do
dopravnej výchovy detí v meste Rajec.

1.3.3

Podané návrhy zahraničných výskumných projektov v roku 2015 výsledok hodnotenia

V roku 2015 podali pracoviská fakulty 31 návrhov projektov v štruktúre podľa nižšie uvedenej tabuľky.
Tab. 9
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh podaných v roku 2015
Číslo
projektu/
výzvy

Grantová
agentúra

Názov projektu

Cieľ projektu

Výsledok
hodnotenia

SEP210257478

H2020

ERMA - Effective Risk
MAnagement of
Infrastructure in Cases
of Climatic Hardwood
Forest Disasters

Identifikácia a klasifikácia
možných postihnutých oblastí
lesov, identifikácia a klasifikácia
súvisiacej dopravy.

Neschválený

SEP210294313

H2020

CIRAS - Critical
Infrastructure
Resilience
Assessment System

Vytvoriť systém na hodnotenie
odolnosti kritickej infraštruktúry

Neschválený

700387

H2020

RHEA -Response
Holistic system for
Agile responses to
natural disasters

Súbor smerníc a príslušných
nástrojov pre zlepšenie
predpovedania extrémnych
udalostí v počasí
a maximalizáciu účinnosti
a rýchlosti odozvy

Neschválený

704252

H2020

Y-STEM Young
People: From
knowledge to Practice

Zlepšenie metód výučby STEM
(science, technology,
engineering mathematics),
posilnenie praktických zručností
študentov.

Neschválený
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H2020SMEInst2014-2015

H2020

Innovative Biznis
Model for SMEs to
support Quality
systems in field of
Risks Management

Tvorba inovatívneho
podnikateľského modelu pre
MSP na podporu systémov
kvality v oblasti manažmentu
rizík

V procese
hodnotenia

H2020 700652

H2020

Increasing the
effectiveness of crisis
management system
in the European Union
member states and
partner countries

Overenie systému krízového
riadenia, inovácia odbornej
prípravy pracovníkov v krízovom
manažmente v Poľskej, v SR,
ČR, na Ukrajine a v Estónsku.

Neschválený

653844

H2020

Zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov
a bezpečnostné výzvy
vo veľkých mestských
oblastiach zavedením
novej generácie
dronov u polície
a mestských
bezpečnost. služieb

Hlavným cieľom projektu je
vykonať analýzu ako nová
generácia bezpilotných lietadiel
môže zvýšiť bezpečnosť a
odolnosť v mestách, najmä
prostredníctvom zapojenia
občanov a posilniť vnímanie
bezpečnosti obyvateľov vo
veľkých mestských oblastiach.

V procese
hodnotenia

653442

H2020

Zlepšovanie odolnosti
v núdzových
situáciách. Efektívny
manažment rizík
infraštruktúry v prípade
klimatických katastrof
v listnatých lesoch

Projekt RHEA sa zameriava na
skúmanie dopadov živelných
pohrôm na infraštruktúry
v oblasti civilnej ochrany. Témy
projektu zahŕňajú idei, modely
a predpoklady
multidisciplinárneho charakteru
zaoberajúce sa hodnotením
klimatických zmien a prírodných
procesov a ich dopadov na lesy,
identifikáciou a klasifikáciou
možných postihnutých oblastí
lesov.

V procese
hodnotenia

562345EPP-1-20151-BGEPPKA2-KA

Erasmus+

GATHER Gamification of
Advanced Techniques
in Higher Education for
Road safety

Vytvoriť krátkodobý a dlhodobý
dopad na širokú škálu
zainteresovaných subjektov
v oblasti bezpečnosti cestnej
premávky, a to na individuálnej,

Neschválený

Sieťovanie vedomostí
o znižovaní
environmentálnych
rizík v Danube regióne

Zefektívnenie bilaterálnych
vzťahov medzi Univerzitami na
úseku environmentálnych škôd,
ktoré sú spôsobené haváriami.

PA 07
Knowledge
society

START

organizačnej a systémovej úrovni.

Neschválený

28

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

PA2.
Environment
and culture
responsible
Danube
region

INTERREG

Multihazard water
related disaster risk
reduction by resilience
building

Hlavným cieľom projektu je
znižovanie negatívnych dopadov
krízových javov prostredníctvom
budovania odolných stavieb
a zlepšenia riadenia rizík.

V procese
hodnotenia

-

VF

The resilience of CI in
the Visegrad countries

Spolupráca v oblasti ochrany KI

Neschválený

11540452

VF

Safety summer school
V4

Letná škola zameraná na
problematiku bezpečnosti

Neschválený

-

VF

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

Systémy pre zabránenie
neautorizovaného kopírovania
výskumných prác a publikácií

Neschválený

medzi V4

APVV-150390

APVV

Parametrizácia
činiteľov pre
komplexné hodnotenie
úrovne ochrany
strategických objektov
štátu pred
antropogénnymi
hrozbami

Zvýšenie objektívnosti
posudzovania úrovne ochrany
strategických objektov štátu
pred antropogénnymi hrozbami.

V procese
hodnotenia

APVV-150643

APVV

Teoretické
a experimentálne
modelovanie
mimoriadnej udalosti
javu flashover
v zmenšenej mierke

Cieľom projektu je teoretické
a experimentálne modelovanie
požiaru v uzatvorenom priestore
s dôrazom na mimoriadnu
udalosť javu flashover.

V procese
hodnotenia

APVV-150605

APVV

Komplexný model
mechanizmu
a termodynamiky
chemického výbuchu
neštandardných
výbušných zmesí

Cieľom projektu je získať
a implementovať nové poznatky
o fyzikálnych dejoch
prebiehajúcich pri šírení tlakovej
vlny v prostredí so zameraním
na chemický výbuch
neštandardných typov
výbušných zmesí.

V procese
hodnotenia

APVV-150727

APVV

Integrovaný
manažment rizík ako
efektívny nástroj na
zvyšovanie

Zvýšiť úroveň bezpečnosti
prevádzkových procesov
podniku prostredníctvom

V procese
hodnotenia
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vnútornej bezpečnosti
podniku aplikovaný
v súlade s právnymi
požiadavkami a ISO
normami na danom
úseku

integrovaného manažmentu rizík
na úseku vnútornej bezpečnosti

SK-CN2015-0015

APVV

Posilnenie spolupráce
Ningbo University of
Technology a Žilinskej
univerzity v Žiline vo
výskume, inováciách a
spolupráci v oblasti
inteligentných
dopravných systémov

Posilnenie spolupráce Ningbo
University of Technology
a Žilinskej univerzity v Žiline vo
výskume, inováciách
a spolupráci v oblasti
inteligentných dopravných
systémov. Projekt nadväzuje na
naštartovanú spoluprácu
s Čínskou stranou a smeruje
k tvorbe výstupov použiteľných
pre tvorbu inovácií v oblasti IDS
a Smart City.

APVV

APVV

Model zaťaženia
konštrukcií tlakovou
vlnou od výbuchu

Vedeckým cieľom projektu bude
vypracovanie ucelenej metodiky
na stanovenie zaťažovania
tlakovými vlnami, od výbuchu
rôznych druhov látok, pri
navrhovaní a posudzovaní
konštrukcií budov a
inžinierskych stavieb. Bude
použitá na predpoveď
charakteristického zaťaženia
tlakovou vlnou nadzemných
častí konštrukcií.

Limitné podmienky a
parametre technických
prostriedkov
zásahovej činnosti pri
veľkých dopravných

Výstupom projektu je určenie
limitných podmienok
a parametrov technických
prostriedkov pre efektívnu
zásahovú činnosť HaZZ MV SR
pri veľkých dopravných
nehodách.

Neschválený

Vedeckým cieľom riešenia
je navrhnúť retardačné úpravy
a postupy ekologických
zatepľovacích materiálov na
báze prírodných produktov,
živočíšnych produktov – ovčia

V procese
hodnotenia

15-0567

1/0503/16

VEGA

nehodách
1/0222/16

VEGA

Požiarne bezpečné
zatepľovacie systémy
na báze prírodných
materiálov

Schválený

V procese
hodnotenia
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vlna, ako aj rastlinách -konope,
korok a technických produktov,
ako sú fúkané izolácie na báze
papiera alebo iných
anorganických a organických
prípadne iných zmiešaných
vlákien.
1/0730/16

VEGA

Výskum riadenia
projektového rizika za
účelom zvyšovania
konkurencieschopnosti
podnikov

Analýza a výskum nástrojov
využiteľných v podnikoch v
oblasti riadenia projektových
rizík a návrh metodiky
manažmentu rizika v projektoch.

V procese
hodnotenia

1/0560/16

VEGA

Manažment rizík
malých a stredných
podnikov na
Slovensku ako
prevencia podnikových
kríz

Cieľom projektu je posúdiť
podnikateľské riziká
ovplyvňujúce kvalitu
podnikateľského prostredia
malých a stredných podnikov na
Slovensku.

V procese
hodnotenia

1/0749/16

VEGA

Posudzovanie a
riadenie rizík
priemyselných
procesov z pohľadu
integrovanej
bezpečnosti v
podprahových
podnikoch

Hlavným cieľom projektu je
zvýšenie bezpečnosti
podprahových priemyselných
podnikov prostredníctvom
vytvorenia efektívneho modelu
posudzovania a riadenia rizík,
ktorý bude v súlade so súčasne
zaužívanými postupmi a
metódami, a tým i poskytnutie
nástroja osobám zúčastneným
na tomto procese pri
porovnávaní podnikov.

V procese
hodnotenia

1/0782/16

VEGA

Vplyv psychickej
záťaže a stresu na
výkonnosť
pracovníkov v
pracovnom procese
a metódy

Vytvorenie metodiky a návrh
modelu prípravy pracovníkov na
zvládanie záťažových situácií
pracovníkov na základe
realizovaného výskumu faktorov
ovplyvňujúcich výkonnosť
pracovníkov vo vybraných
podnikoch.

Neschválený

1/0955/16

VEGA

Využitie moderných
matematických metód
pre účely sledovania a
prognózovania vývoja
požiarovosti v SR

Na základe analýzy údajov
požiarovosti, s využitím moderných
matematických metód, zdokonaliť
model hodnotenia a prognózovania

Neschválený

požiarovosti v SR.
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VEGA

VEGA

Zvýšenie odolnosti
konštrukcií zaťažených
tlakovou vlnou od
výbuchu použitím
prídavných materiálov

Hlavným zámerom
predkladaného projektu je
posúdenie možnosti použitia
prídavných materiálov na
zvýšenie odolnosti konštrukcií
a ich prvkov zaťažených tlak

Neschválený

VEGA

Identifikácia a
minimalizácia rizík
prvkov kritickej
infraštruktúry
v podsektore
zabezpečovanie pitnou
vodou v období krízových situácií
nevojenského
charakteru

Teoretické riešenie a vedecké
zdôvodnenie ochrany prvkov
kritickej infraštruktúry v sektore
voda a atmosféra v podsektore
zabezpečovanie pitnou vodou
v období krízových situácií
nevojenského charakteru
a teroristického útoku.

Neschválený

1/0455/16

VEGA

Analýza možností
zvyšovania
bezpečnosti občanov
a ich majetku
v obciach
prostredníctvom
preventívnych opatrení

Výskum opatrení, ktorými je
možné zvýšiť bezpečnosť
občanov a ich majetku
v obciach.

Schválená

1/0579/16

VEGA

Účinky energie
explózie výbušnín

Vytvorenie jednoducho
ovládateľného softvérového
nástroja vyhodnocujúceho
účinky tlakovej vlny vznikajúcej
pri výbuchu štandardných
a neštandardných výbušnín.

Neschválený

IGP201504

IGP

Experimentálne
hodnotenie
zatepľovacích
stavebných materiálov
na prírodnej báze

Hlavným cieľom riešenia je
navrhnúť retardačné úpravy
a postupy ekologických
zatepľovacích materiálov na
báze prírodných produktov,
živočíšnych produktov - ovčia
vlna, ako aj rastlinách - konope,
korok a technických produktov
ako sú fúkané izolácie na báze
papiera alebo iných
anorganických a organických
prípadne iných zmiešaných
vlákien.

Schválený

1/0585/16

VEGA
1/0753/16
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IGP201509

IGP

Sledovanie závislosti
medzi rýchlosťou
uvoľňovania tepla a
rýchlosťou úbytku
hmotnosti na kónickom
kalorimetri

Hlavným cieľom projektu bude
popísanie závislosti medzi
parametrami HRR a MLR
s úmyslom určiť na základe
merania rýchlosti úbytku
hmotnosti daného materiálu jeho
rýchlosť uvoľňovania tepla.

Schválený

IGP201502

IGP

Limitné parametre
vyslobodzovacích
prostriedkov pri
nehodách na
železničnom priecestí

Hlavným cieľom projektu bude
analýza závislosti času
prestrihnutia za pomoci
hydraulického
vyslobodzovacieho zariadenia,
na jednotlivé materiály
automobilových a dráhových
konštrukcií.

Schválený

IGP201506

IGP

Hodnotenie účinnosti
novo vyvíjaných
retardačných úprav
dreva podľa navrhnutej
testovacej metódy

Hlavným cieľom projektu bude
porovnanie, zhodnotenie
účinnosti a vhodnosti vybraných
retardérov horenia dreva,
a stanovenie najvhodnejších
retardérov na základe
vykonaných skúšok podľa novo
navrhnutej metódy, prípadne
ďalších doplňujúcich metód.

Schválený

IGP2015

IGP

Posudzovanie rizík
v procese prípravy
a tvorby
územnoplánovacej
dokumentácie

Cieľom projektu je vytvoriť
postup krokov na posúdenie
rizík v procese prípravy a tvorby
územnoplánovacej
dokumentácie

Neschválený

IGP2015

IGP

Aplikácia vybraných
matematických metód
v kvantitatívnom
hodnotení rizika

Posúdenie vhodnosti vybraných,
doposiaľ nevyužívaných
matematických metód v
kvantitatívnom hodnotení rizika,
vrátane stanovenia podmienok
ich použitia.

Neschválený

IGP2015

IGP

Možnosti skvalitnenia
prípravy a vysielania
príslušníkov
Ozbrojených síl
Slovenskej republiky
do mierových operácií

Cieľom vedeckého projektu je
zostrojiť postupnosť krokov
prípravy, testovania
pripravenosti, výberu a
vysielania príslušníkov OS SR
do mierových operácií na
základe upravených postupov,
ktoré sú v súčasnosti využívané.

Neschválený
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Vytvorený algoritmus bude
súčasťou modelu uplatniteľného
v ďalších krajinách s dôrazom
na krajiny V4.
IGP2015

IGP

Analýza financovania
krízového riadenia
v Slovenskej republike

Identifikovanie osobitostí
financovania krízového riadenia
a na základe vykonanej analýzy
navrhnúť odporúčania na
zefektívnenie financovania
krízového riadenia

Neschválený

IGP201510

IGP

Výpočet a hodnotenie
vybraných účinkov
explózie výbušnín softvérový nástroj

Výskum účinkov explózie vo
vzťahu k rôznym cieľom
útočníka a rozšírenie programu
DETONA.

Schválený

IGP201515

IGP

Kamerový systém na
Fakulte
bezpečnostného
inžinierstva

S využitím vytvoreného
kamerového systému vykonávať
experimenty zamerané na
skúmanie spoľahlivosti
a prielomovej odolnosti
dohľadových systémov.

Schválený

IGP201516

IGP

Návrh zariadení na
automatizáciu
priebehu testovania
komponentov
elektrických
zabezpečovacích
systémov

Cieľom projektu je vytvorenie
zariadení na testovanie
komponentov elektrického
zabezpečovacieho systému.

Schválený

IGP2015XX

IGP

Skúmanie vplyvu
vybraných
ekonomických
indikátorov na
bezpečnosť občanov
v regiónoch

Skúmať závislosti vybraných
ekonomických ukazovateľov a
ukazovateľov kriminality.

Schválený

IGP201512

IGP

Model pre stanovenie
úrovne citlivosti
spracúvaných
osobných údajov

Vytvorenie všeobecného modelu
pre stanovenie úrovne citlivosti
spracúvaných osobných údajov
a priradenie primeraných
ochranných opatrení v danom
informačnom systéme pre
zabezpečenie ich ochrany.

Neschválený
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1.3.4

Výstupy z riešených výskumných úloh

Publikačná činnosť v bola hodnotená z pohľadu „A“ výstupov pomerne kriticky. Z uvedeného dôvodu
boli v roku 2015 vykonané pohovory so zamestnancami fakulty s cieľom zlepšiť publikačnú činnosť
v ďalšom období. V roku 2014, v prvom roku ďalšieho akreditačného obdobia, bol zaznamenaný pokles
počtu publikácií. V hodnotenom roku 2015 došlo k výraznému zlepšeniu.
1.3.4.1

Publikačná činnosť

V roku 2015 bolo celkom zaevidovaných 336 publikácií, čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2014,
kedy bolo vykázaných 240 publikácií. Ako pozitívne je možné vnímať hlavne počet vydaných vedeckých
monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. Počet publikácií evidovaných v databáze SCOPUS, resp.
WoS bol obdobný ako v roku 2014, avšak s väčším podielom domácich publikácií. Dlhodobou výzvou
v oblasti publikačnej činnosti však naďalej ostávajú zahraničné vedecké monografie a články
v karentovaných časopisoch.
Tab. 10
Prehľad publikačnej činnosti vykázanej na FBI
Typ publikácie

2011

2012

2013

2014

2015

Zmena

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách

0

1

1

0

0

-

AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách

0

1

0

1

3

▲▲

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

0

0

0

0

0

-

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

0

0

0

0

0

-

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v zahraničných vydavateľstvách

2

0

2

4

2

▼

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v domácich vydavateľstvách

0

0

1

9

0

▼▼

ACA Vysokoškolské učebnice vydané
v zahraničných vydavateľstvách

1

0

0

0

0

-

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách

5

6

6

0

6

▲▲

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach
vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

-

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach
vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

-
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ADC Vedecké práce v zahraničných
karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

-

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných
časopisoch

0

0

0

0

0

-

ADE Vedecké práce v zahraničných
nekarentovaných časopisoch

28

25

20

21

24

▲

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných
časopisoch

16

10

12

9

21

▲▲

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

-

-

1

12

2

▼▼

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

-

-

3

0

15

▲▲

AEC Vedecké práce v zahraničných
recenzovaných vedeckých zborníkoch

14

3

1

4

8

▲▲

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných
vedeckých zborníkoch

0

0

0

5

6

▲

AEE Vedecké práce v zahraničných
nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

0

0

0

0

0

-

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch

0

0

0

0

0

-

AEG Stručné oznámenia alebo abstrakty
vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch

0

1

0

0

0

-

AEH Stručné oznámenia alebo abstrakty
vedeckých prác v domácich karentovaných
časopisoch

0

0

0

0

0

-

AFA Publikované pozvané referáty na zahr.
vedeckých konferenciách

0

0

0

0

0

-

AFB Publikované pozvané referáty na dom.
vedeckých konferenciách

1

0

0

0

0

-

AFC Publikované príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách

72

69

66

93

95

▲

AFD Publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách

117

87

86

66

120

▲▲

0

0

0

0

0

AFE Abstrakty pozvaných referátov
zo zahraničných konferencií

-
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AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich
konferencií

0

0

0

0

0

-

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných
konferencií

0

1

1

2

0

▼

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

1

0

0

0

6

▲▲

AFI Preprinty vedeckých prác vydané
v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

-

AFJ Preprinty vedeckých prác vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

0

0

-

AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných
konferencií

0

1

0

0

0

-

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií

0

9

0

0

0

-

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných
úlohách

0

0

1

0

0

-

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy

1

0

0

0

0

-

AHG Vedecké práce zverejnené na internete zahraničné

0

0

0

0

0

-

AHI Vedecké práce zverejnené na internete domáce

0

0

0

0

0

-

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných
vydavateľstvách

1

0

0

0

1

▲

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich
vydavateľstvách

1

1

2

0

3

▲▲

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané
v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

1

▲

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané
v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

-

BCB Učebnice pre základné a stredné školy

0

0

0

0

0

-

BCI Skriptá a učebné texty

2

1

3

2

6

▲▲

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

0

0

0

0

0

-

BDA Heslá v zahraničných slovníkoch
a encyklopédiách

0

0

0

0

0

-

BDB Heslá v domácich slovníkoch
a encyklopédiách

0

0

0

0

0

-

BDC Odborné práce v zahraničných
karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

-

BDD Odborné práce v domácich karentovaných
časopisoch

0

0

0

0

0

-
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BDE Odborné práce v nekarentovaných
zahraničných časopisoch

1

3

1

0

0

-

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich
časopisoch

25

16

4

6

3

▼

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

0

0

0

0

0

-

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

1

13

0

0

0

-

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

1

3

1

3

10

▲▲

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

0

4

3

0

2

▲

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

0

0

0

0

1

▲

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

0

0

0

0

0

-

BGG Štandardy, normy, odporúčania

0

0

0

0

0

-

BGH Legislatívne dokumenty

0

0

0

0

0

-

BHG Odborné práce zverejnené na internete

0

0

0

0

0

-

EAI Prehľadové práce - knižné

0

0

0

0

0

-

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

0

4

7

3

0

▼

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

0

0

0

0

0

-

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

0

0

0

0

1

▲

290

258

222

240

336

Celkom

1.3.4.2

▲▲

Chránené výsledky duševného vlastníctva

V roku 2015 neboli na fakulte realizované žiadne chránené výsledky duševného vlastníctva.
1.3.4.3

Konkrétne realizačné výstupy

V rámci projektu riešenia APVV FIREFF Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych
opatrení bol vytvorený softwarový nástroj, ktorý umožňuje identifikovať ekonomicky najvýhodnejšiu
návrhovú alternatívu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb. Zohľadňované sú požiadavky ochrany
života, majetku a životného prostredia. Ďalšie konkrétne realizačné výstupy vedeckovýskumnej činnosti
pracovísk fakulty sú uvedené v tabuľke 8.
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1.3.5

Výskum pre prax, najvýznamnejšie realizované výstupy

Medzi najvýznamnejšie realizované výstupy vedeckovýskumnej činnosti fakulty realizované v roku 2015
patrí komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov a softvérový prostriedok iMotýlik,
ktoré boli verifikované v podnikoch Mondi SCP Ružomberok, a.s a Evonic Fermas s.r.o. V roku 2015 sa
taktiež uskutočnilo zaškolenie personálu v Mondi SCP Ružomberok, a. s. na obidva výstupy a
momentálne prebieha ich aplikácia na novo inštalovanú technológiu RK3.

1.3.6

Vydávané časopisy

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).

1.3.7

Zorganizované vedecké a odborné podujatia

1.3.7.1 Vedecké a odborné podujatia organizované fakultou a jej pracoviskami
20. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“,
Žilina, 20. - 21. mája 2015
11. ročník medzinárodnej konferencie mladých vedeckých pracovníkov „Mladá veda 2015“, Fakulta
bezpečnostného inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Fakultou bezpečnostného
inžinierstva Vysokej školy banskej Technickej univerzity Ostrava a Fakultou mechatroniky, informatiky
a mezioborových štúdií Technickej univerzity v Liberci, Žilina, 14. – 15. 10. 2015
Workshop k projektu APVV 0727–12 Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych
opatrení so zástupcami HaZZ a riešiteľmi projektu zo Žilinskej univerzity (FBI), Žilina, 24. 11. 2015
Workhshop k projektu RAIN v Terchovej, 18. – 19. 8. 2015
1.3.7.2 Študentská vedecká a 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 2015 sa na fakultnom kole zúčastnilo 29 študentov s 28 súťažnými prácami. Súťažilo sa v troch
sekciách. Na súťaži sa zúčastnilo 9 študentov s 9 prácami z iných vysokých škôl zo SR (APZ Bratislava,
TU Zvolen), 7 študenti so 7 prácami zo zahraničných vysokých škôl (VŠB - TU Ostrava, Univerzita
obrany Brno, VŠ Karla Engliše Brno, VŠPO Warsawa). Literárny fond ocenil 2 práce.
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Tab. 11
Prehľad súťažných prác a študentov na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2015
Počet
súťažných prác
ŠVOČ

Počet
študentov
v ŠVOČ

Počet
študentov
z iných VŠ v
SR

Počet
zahraničných
študentov

Krízový manažment

9

9

0

0

Ochrana osôb,
majetku a informácií

7

7

2

3

Záchranné služby

12

13

7

3

Celkom

28

29

9

6

Súťažná sekcia

Komisia konštatovala pokles záujmu študentov o fakultné kolo súťaže ŠVOČ, hlavne u študentov
študijného odboru bezpečnostný manažment, kde zo 7 súťažných prác boli iba 2 súťažné práce z FBI
UNIZA a študijného odboru záchranné služby, kde z 12 súťažných prác boli iba 2 práce študentov FBI
UNIZA. Práce, čo sa týka obsahovej, formálnej a prezentačnej stránky, si zachovali svoju úroveň
v porovnaní s minulými ročníkmi.
Účasť študentov fakulty na súťažiach ŠVOČ na iných vysokých školách:
•

študentka Dušana Hrušková získala 2. miesto v súťaži SVOČ na FBI VŠB - TU Ostrava,

•

študenti Katarína Obuchová, Miloš Mačas, Jozef Tomaník sa zúčastnili fakultného kola
Študentskej vedeckej konferencie 2015 na STU v Bratislave na Materiálovotechnologickej
fakulte so sídlom v Trnave a Jozef Tomaník získal 2. miesto,

•

na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte sociálno-ekonomických
vzťahov sa konala 11. medzinárodná študentská vedecká konferencia na ktorej sa zúčastnili
študenti Tomáš Gábor – získal 1. miesto, Jozef Vraniak – získal 2. Miesto, Zdenka Zacková –
dostala diplom za účasť,

•

Tomáš Gábor sa zúčastnil ŠVOČ na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene.

1.3.8

Vyznamenania a ocenenia získané za výskumné aktivity

V roku 2015 bol prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD ocenený rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline
za vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich prezentáciu vo forme významnej a výraznej
publikačnej aktivity na medzinárodnej úrovni.

1.3.9

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Fakulta má v zmysle rozhodnutia MŠ SR č. CD-2009-33076/33195-1:sekr právo uskutočňovať
habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch 8.3.1 ochrana osôb
a majetku, 8.3.6 záchranné služby, 8.3.7 občianska bezpečnosť.
Prehľad úspešne ukončených habilitačných a vymenúvacích konaní na fakulte v roku 2015 je uvedený
v tabuľke 12.
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Tab. 12
Prehľad úspešne ukončených habilitačných a vymenúvacích konaní na FBI v roku 2015
Meno uchádzača
(druh konania)

Dátum
začatia
konania

Dátum
ukončenia
konania

Téma habilitačnej/
inauguračnej
prednášky

Ing. Dagmar Vidriková,
PhD.
(habilitačné konanie)

28. 1. 2015

19. 5. 2015

Kompetencie
pracovníkov v oblasti
súkromnej bezpečnosti

doc. Ing. Tomáš
Loveček, PhD.
(vymenúvacie konanie)

15. 10. 2014

24. 11. 2015

Štandardy fyzickej
8.3.1 ochrana
a objektovej bezpečnosti osôb a majetku
strategických objektov
štátu

Ing. Witalis Pellowski,
PhD.
(habilitačné konanie)

15. 10. 2014

28. 1. 2015

Spolupráca medzi
8.3.6
chemickým vojskom
záchranné
a hasičskými jednotkami služby
pri riešení prírodných
a antropogénnych
hrozieb

Študijný
odbor
8.3.1 ochrana
osôb a majetku

Okrem vyššie uvedených boli ešte v roku 2015 vymenovaní za profesorov nasledovní docenti fakulty,
ktorých vymenúvacie konanie sa uskutočnilo na iných inštitúciách:
•

doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. – študijný odbor 8.4.4 národná a medzinárodná bezpečnosť,
vymenúvacie konanie uskutočnené na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši,

•

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD. – študijný odbor 8.3.1 ochrana osôb a majetku, vymenúvacie
konanie uskutočnené na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

Zároveň boli na zasadaní vedeckej rady FBI UNIZA dňa 21. 10. 2015 začaté habilitačné konania
Ing. Vladimíra Mózera, PhD. v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby a Ing. Bc. Lindy Makovickej
Osvaldovej, PhD. v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby.

1.4

Medzinárodná spolupráca

V roku 2015 sa medzinárodná spolupráca fakulty naďalej aktívne rozvíjala. Na základe pracovných ciest
viacerých zamestnancov a prehlbovania kontaktov je v súčasnosti zaevidovaných 40 bilaterálnych
zmlúv Erasmus+, pričom 4 z nich sú nové. Vzhľadom na rozvíjajúci sa trend cestovania študentov v
rámci programu Erasmus+ na pracovné stáže, narástol počet partnerov (najmä firiem), s ktorými má
fakulta nezmluvnú spoluprácu.
Súčasná situácia na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia je priaznivejšia najmä pre
študentov, ktorí nadobudli aspoň čiastočné praktické skúsenosti či už počas študijného pobytu, ale
najmä počas pracovnej stáže. V roku 2015 bolo vyslaných až 19 študentov na študijný pobyt a 18
študentov na praktickú stáž. Najviac navštevovanými krajinami boli Česká republika, Poľsko, Fínsko,
Taliansko a Portugalsko. Na fakultu prišli dve Erasmus+ študentky z Fínska a jedna z Holandska.
Priestor pre ďalší rozvoj je najmä v zapájaní sa študentov a najmä doktorandov aj do iných štipendijných
programov, ktoré financujú mobility, ako je napr. NŠP.
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K významnej výmene skúseností v rámci vzdelávacej, ale i vedeckovýskumnej činnosti dochádza
prostredníctvom učiteľských a zamestnaneckých mobilít. V minulom roku na pôdu fakulty prišlo
16 zástupcov z iných univerzít a 28 vysokoškolských učiteľov a zamestnancov vycestovalo z fakulty do
zahraničia. Najnavštevovanejšie krajiny sú dlhodobo Česko, Poľsko a Bulharsko.
V rámci pracovných ciest, ktoré absolvovali zamestnanci fakulty, boli navštívené viaceré krajiny ako
napríklad Čína, Anglicko, Írsko, Španielsko, USA a mnohé ďalšie. Boli uskutočňované so zámerom
pracovných stretnutí k projektom, ale i nadväzovania nových partnerstiev do budúcnosti.
Jedným z efektívnych nástrojov komunikácie inštitúcií s potenciálnou cieľovou skupinou je vytvorenie
skupiny fakulty na Facebooku a novej webovej stránky fakulty. K dnešnému dňu sa stránka páči 746
ľuďom, pričom našim hlavným cieľom bolo osloviť nielen súčasných študentov, ale i potenciálnych, teda
tých, ktorí v súčasnosti študujú na stredných školách. Na základe vyžívania nástrojov cieleného
marketingu sa nám to podarilo a takmer jednu štvrtinu tvoria študenti stredných škôl a zástupcovia
z iných inštitúcií a absolventi.
Marketingové a propagačné aktivity, ktoré boli vyvíjané v roku 2015, smerovali najmä k osloveniu
záujemcov o štúdium na našej fakulte. Okrem spomínaného Facebooku sa zúčastňovali naši doktorandi
i na vybraných veľtrhoch vzdelávania, stretnutiach na stredných školách, boli uverejnené dva články o
fakulte v tlačených médiách a organizované akcie ako Noc výskumníka a Vianoce na univerzite. Na
propagáciu fakulty bolo vytvorené video, ktoré je umiestnené na webovej stránke fakulty.

1.4.1

Zmluvná spolupráca

Výsledkom spolupráce vedenia fakulty, pracoviska výskumu bezpečnosti, vedúcich katedier a ostatných
pracovníkov fakulty bolo rozvíjanie jednotlivých vzťahov v rámci bilaterálnych zmlúv a ich prehlbovanie.
V súčasnosti sa rokuje o nových bilaterálnych zmluvách.
Rok 2015 bol zameraný na revíziu zmlúv Erasmus+ a uzatváranie nových, ktoré boli v počte 4:
•

University of Bielsko-Biala (PL),

•

Instituto Politécnico de Leiria (PT),

•

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (PL),

•

Sapienza Universita Di Rom (IT).

V ďalšom texte a tabuľkách 13 a 14 uvádzame prehľad platných bilaterálnych zmlúv (24) a Erasmus+
zmlúv (40).
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Tab. 13
Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené bilaterálne zmluvy k 31. 12. 2015
Názov vysokej školy/univerzity

Mesto/štát

Higher Hanseatic School of Management in Slupsk

Slupsk/Poľsko

Bukovyniam University

Chernivtsi/Ukraine

Military University of Technology

Warszawa/Poľsko

Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích

České
Budejovice/ČR

Slezská univerzita Opava

Opava/ČR

University of Niš

Niš/ Srbsko

Policejní akadémie ČR

Praha/ČR

Wyzsza szkola administracji w Bielsku-Bialej

Bielsko
Biala/Poľsko

Akademia Swietokrzyska im Jana Kochanowskiego

Kielce/Poľsko

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zlín/ČR

The School of Banking and Management in Cracow

Krakow/Poľsko

Faculy of Security Studies, University of Belgrade

Belehrad/Srbsko

Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

Brno/ČR

Centrum excelencie pre územné analýzy a environmentálne riziká univerzity
Tarbiat Moallm v Teheráne (Irán CESAEH)

Teherán/Irán

Fakulta biomedicínskeho inžinierstva, České vysoké učení technické v Praze

Praha/ČR

Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze

Praha/ČR

Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava

Ostrava/ČR

Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu Univerziteta Union u Beogradu

Belehrad/Srbsko

Saint - Petersburg University of State Fire Services of EMERCOM

Petrohrad/Rusko

Polytechnický inštitút Charkov

Charkov/Ukrajina,

JABLOTRON ALARMS, a.s.

Praha/ČR

Vilnius Gediminas Technical University

Vilnius/Litva

Mark2 Corporation Czech, a.s

Praha/ČR

Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Praha/ČR
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Tab. 14
Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené Erasmus+ bilaterálne zmluvy k 31. 12. 2015
Názov vysokej školy/univerzity

Názov fakulty/ústavu

Mesto/štát

General Tadeusz Kosciuszko
Military Academy of Land Forces

Faculty of Security Affairs

Wroclaw/Poľsko

Higher School of Transport

Higher School of Transport

Sofia/Bulharsko

University of Oviedo, Oviedo

Jovellanos Faculty of Commerce, Tourism
and Social Sciences

Oviedo/
Španielsko

National Defence University
Warsaw

Akademia Obrony Narodowej

Varšava/Poľsko

České vysoké učení technické
v Praze

Faculty of Biomedical Engineering

Praha/Česká
republika

České vysoké učení technické
v Praze

Fakulta dopravní

Praha/Česká
republika

Old Polish University in Kielce

Kielce School of Economics Tourism and
Social Sciences, Kielce, Poland

Kielce/Poľsko

University of Applied Sciences
Kufstein

University of Applied Sciences Kufstein

Kufstein/Rakúsko

Windesheim University of Applied
Sciences

Windesheim Businness School

Zwolle/ Holandsko

Hochschule Darmstadt University
of Applied Sciences

Hochschule Darmstadt
Applied Sciences

Tampere University of Applied
Sciences

Tampereen Ammattikorkeakoulu

Tampere/Fínsko

Policejní akademie ČR v Praze

Policejní akademie ČR v Praze

Praha/ČR

Univerza v Mariboru

Faculty of Criminal Justice and Security

Maribor/Slovinsko

Universita Politecnica Delle
Marche

Universita Politecnica
Environment

Delle

Marche

-

Ancona/Taliansko

Universita Politecnica Delle
Marche

Universita Politecnica
Economics

Delle

Marche

-

Ancona/Taliansko

The Estonian Information
Technology College

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Tallinn/Estónsko

Miedzynarodowa Wyzsza Szkola
Logistyki i Transportu we
Wroclawiu (MWSLIT

Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki
i Transportu we Wroclawiu (MWSLIT),
Poland

Wroclaw/Poľsko

Panstwowa Vyzsza Szkola
Zawodova im. Prezydenta
Stanislawa Wojciechowskiego

Fakulty of Management

Kalisz/Poľsko

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Zlín/ČR

Policejní akademie ČR v Praze

Department of International Cooperation

Praha/ČR

The School of Banking and
Management in Cracow

The School of Banking

Krakow/Poľsko

Wyzsza Skola Administracji im. E
Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyzsza Skola Administracji

Gdyna/Poľsko

University

of

Darmstadt/
Nemecko
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Silesian Universty In Opava

Silesian University In Opava

Opava/ČR

Szkoła Główna słuzby pozarniczej

The Main School of Fire Service in Warsaw

Varšava/Poľsko

University of South –Bohemia

Faculty of Health and Social Studies

České Budejovice
/ČR

Estonian Academy of Security
Sciences

Estonian Academy of Security Sciences

Tallinn/Estónsko

CAMPUS 02 Fachhochschule der
Wirtschaft GmbH

CAMPUS
02
Wirtschaft GmbH

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Faculty of Logistics and Crisis Management

Zlín/ČR

University of Applied Sciences
Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica

Zagreb/Chorvátsko

Wyzsza Szkola Policji
w Szyczytnie

Police Academy in Szczytno

Szczytno /Poľsko

University of Pardubice

Transport Faculty

Pardubice/ČR

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Pardubice/ČR

Pedagogical University of Cracow

Pedagogical University of Cracow

Krakow/PL

VŠB - TU Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Ostrava/ČR

Univerzita obrany

Fakulta ekonomiky a managementu,
Fakulta vojenských technológií

Brno/ČR

TU Varna

TU Varna

Varna/Bulharsko

University of Bielsko-Biala

Akademia techniczno-Humanistyczna

BielskoBiala/Poľsko

Instituto Politécnico de Leiria

Instituto Politécnico de Leiria

Leiria/Portugalsko

Andrzej Frycz Modrzewski
Krakow University

Security Sciencies Faculty

Krakov/ Poľsko

Sapienza Universita Di Rom

Faculty of Civil and Industrial Engineering

Rím/Taliansko

1.4.2

Fachhochschule

der

Graz/Rakúsko

Nezmluvná spolupráca

Medzinárodná spolupráca bez formalizovaných zmlúv (19) sa zintenzívnila najmä vďaka nadväzovaniu
kontaktov pre umiestňovanie študentov na pracovné stáže v rámci programu Erasmus+ mobilít. Zvýšil
sa počet českých spoločností, ktoré prijímajú našich študentov, aby získali praktické zručnosti v odbore,
ktorý študujú. Ostatné zmluvy sú udržiavané a prehlbované prostredníctvom bilaterálnych pracovných
ciest a vyvíjania nových pracovných aktivít.
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Tab. 15
Nezmluvná spolupráca k 31. 12. 2015
Názov vysokej školy/univerzity/inštitúcie

Mesto/štát

Mark2 Corporation Czech a.s

Praha/ČR

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Praha/ČR

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava
Ministerstvo životního prostředí ČR

Ostrava/ČR
Praha/ČR

Beskidski Instytut Textylny

Bielsko-Biala/Poľsko

Wyźsza Szkola Bankowości i Finansów

Bielsko-Biala/Poľsko

European Association for Security, Krakow

Krakow/Poľsko

Politechnika Opolska

Opole, Poľsko

Deutsche Telekom

Dieburg, Nemecko

Technická univerzita v Miskolci, Katedra dopravy materiálu a logistiky
Strojníckej fakulty

Miskolc/Maďarsko

Univerzita Sv. Štefana v Budapešti, Katedra protipožiarnej ochrany
a bezpečnostnej techniky, Fakulta YBL Miklósa

Miskolc/Maďarsko

Univerzita Széchenyi Istvána v Györi, Katedra logistiky a prepravy
materiálu, Fakulta strojná

Györ/Maďarsko

Zemská akadémia obrany, Inštitút pre stratégiu a bezpečnostnú politiku
vo Viedni

Viedeň/Rakúsko

Pittsburská univerzita

Pittsburgh/USA

Akadémia obrany Veľkej Británie, Univerzita Cranfield

Cranfield/VB

Prokusys, a.s.

Praha/ČR

Stöbich Brandschutz, s.r.o.

Brno/ČR

Coca Cola HBC

Praha/ČR

Jablotron Alarms a.s.

Jablonec nad Nisou/ ČR
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1.4.3

Mobilitné programy študentov

Zahraničné mobility študentov fakulty a prijatí študenti zo zahraničia poskytujú účastníkom jedinečnú
možnosť zapojiť sa do učebného procesu v inej krajine, a tým získať iný pohľad na odlišný vzdelávací
proces najmä v štátoch Európskej únie. V rámci programu Erasmus+ bolo vyslaných 19 študentov na
študijný pobyt a 18 študentov na stáž. Na fakultu prišli 2 študentky z Fínska a 1 z Holandska, ktorá na
našej fakulte absolvovala 2 predmety a ostatné na fakulte PEDAS. Podrobné informácie a menný
zoznam študentov je uvedený v ďalších tabuľkách.
Tab. 16
Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu Erasmus+
Počet študentov
Počet študentov
– študijný pobyt

Inštitúcia/štát

Počet študentov praktická stáž

4

Universita Politecnica delle Marche/Taliansko

4

Policejní akademie ČR v Praze/ČR

3

VŠB - TU Ostrava/ČR

2

Tampere University of Applied Sciences/Fínsko

1

The Main School of Fire Service In Warsawa/Poľsko

2

ČVUT Praha/ČR

1

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne/ČR

2

Univerzita obrany, Brno/ČR
1

ČVUT Praha/ČR

2

Stőbich Brandschutz, s.r.o./ČR

1

Výskumný ústav bezpečnosti práce, Praha/ČR

1

Laboratória Univerzity obrany v Brne/ČR

1

Univerzita Pardubice/ČR

5

M2C. a.s., Praha/ČR

4

PROCUSYS a.s., Praha /ČR

1

Coca Cola HBC/ČR

1

EUROSAT CS spol./ČR

1

FORTI Ostrava, s.r.o./ČR
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Tab. 17
Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu Erasmus+ - študijný pobyt
Názov

Por.
číslo

Meno študenta

Erasmus+

1.

Bdžochová
Monika (ž)

2.

Dzuricová Adriana
(ž)

Navštívená zahraničná
inštitúcia/štát

Termín
pobytu

Počet
mesiacov
príp.dní

Universita Politecnica delle
Marche/Taliansko

20.2.201530.6.2015

4,23

Universita Politecnica delle
Marche/Taliansko

20.2.201530.6.2015

4,23

3.

Goľák Pavol

Universita Politecnica delle
Marche/Taliansko

20.2.201530.6.2015

4,23

4.

Krivda Tibor

Universita Politecnica delle
Marche/Taliansko

20.2.201502.6.2015

3,4

5.

Pinka Marek

Policejní akademie ČR
v Praze/ČR

4.2.20155.6.2015

3,90

6.

Slušnák Matej

VŠB - TU Ostrava/ČR

9.2.20155.7.2015

4,50

7.

Genšor Tomáš

Tampere University of
Applied Sciences/Fínsko

5.1.201531.5.2015

5

8.

Čiernik Filip

VŠB - TU Ostrava/ČR

9.9.20158.2.2016

5

9.

Rončák Jakub

Tampere University of
Applied Sciences/Fínsko

4.9.201530.1.2016

5

10.

Pollák Juraj

The Main School of Fire
Service In Warsawa/Poľsko

1.10.201520.2.2016

4.6

11.

Adamíková Jana

VŠB - TU Ostrava/ČR

1.9.201521.12.2015

3,8

23.9.20155.2.2016

5

(ž)

Policajná akadémia ČR,
Praha/ČR

Masarcová
Monika

Policajná akadémia ČR,
Praha/ČR

23.9.20155.2.2016

5

23.9.20155.2.2016

5

(ž)

Policajná akadémia ČR,
Praha/ČR

15.

Mindek Tomáš

ČVUT Praha/ČR

23.9.20155.2.2016

5

16.

Michálek Pavol

ČVUT Praha/ČR

23.9.20155.2.2016

5

(ž)
12.

13.

Varmusová Jana

(ž)
14.

Oravíková Petra
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17.

18.

Matajová Lucia

14.9.201531.1.2016

4,5

(ž)

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíne/ČR

Fajsziová Simona

Univerzita obrany, Brno/ČR

29.9.20155.2.2016

4,1

Univerzita obrany, Brno/ČR

29.9.20155.2.2016

4,1

Spolu

85,59(9 ž)

(ž)
19.

Hrubjaková
Terézia
(ž)

Tab. 18
Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu Erasmus+ - stáž
Termín
pobytu

Počet
mesiacov
príp.dní

ČVUT Praha/ČR

1.3.201531.7.2015

5

Dinis Tomáš

Stőbich Brandschutz,
s.r.o./ČR

1.4.201528.8.2015

5

3.

Krajčír Maroš

Stőbich Brandschutz,
s.r.o./ČR

1.4.201528.8.2015

5

4.

Mitašová Veronika
(ž)

Výskumný ústav bezpečnosti
práce, Praha/ČR

15.11.201515.1.2016

2

5.

Mitašová Veronika
(ž)

Laboratória Univerzity obrany
v Brne

1.9.201531.10.2015

2

6.

Ondrúšková Helena
(ž)

Univerzita Pardubice/ČR

21.9.201512.12.2015

2,5

7.

Zúrik Patrik

M2C. a.s., Praha/ČR

1.2.201530.6.2015

5

8.

Riegelová Katarína
(ž)

M2C. a.s., Praha/ČR

1.2.201531.5.2015

4

9.

Preťo Andrej

PROCUSYS a.s., Praha

1.2.201530.6.2015

5

10.

Halaj Martin

PROCUSYS a.s., Praha

1.2.201530.6.2015

5

11.

Boroš Martin

Coca Cola HBC/ČR

1.9.201518.12.2015

3,5

Názov

Por.
čísl
o

Meno študenta

Erasmus+

1.

Dvorský Ján

2.

Navštívená zahraničná
inštitúcia/štát
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12.

Paľová Stanislava (ž)

M2C. a.s., Praha/ČR

15.9.201515.1.2016

4

13.

Zachar Michal

M2C. a.s., Praha/ČR

15.9.201515.1.2016

4

14.

Paľová Zuzana (ž)

M2C. a.s., Praha/ČR

15.9.201515.1.2016

4

15.

Lepiš Tomáš

PROCUSYS a.s., Praha

14.9.201514.1.2016

4

16.

Kubošek Miroslav

PROCUSYS a.s., Praha

14.9.201514.1.2016

4

17.

Ďurovec Martin

EUROSAT CS spol./ČR

7.9.201526.2.2016

5,2

18.

Slušňák Matej

FORTI Ostrava, s.r.o./ČR

5.11.20159.2.2016

4

Spolu

73,2 (6 ž)

Tab. 19
Zahraničné mobility študentov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu Erasmus+
Názov

Por.
číslo

Erasmus+

1.

Meno študenta

Lehtinen Jenni
(ž)

2.

Poikolainen Johanna
(ž)

1.4.4

Termín
pobytu

Počet
mesiacov
príp.dní

Tampere University of
Applied
Sciences/Fínsko

1.9.201522.12.2015

3,8

University of Jyväskylä,
Facultya of Information
GTechnology /Fínsko

29.9.20157.2.2016

4,5

Spolu

8,3 (2 ž)

Domovská univerzita

Mobilitné programy zamestnancov

Zahraničné mobility zamestnancov a prijatí hostia zo zahraničia umožňujú účastníkom vytvárať
potenciálne príležitosti na tvorbu nových vedeckovýskumných projektov a iných medzinárodných aktivít.
Zamestnanci FBI vycestovali na Erasmus+ mobilitu v počte 28 (26 – učiteľská mobilita
a 2 zamestnanecká mobilita) a zo zahraničia k nám prišlo 16 pedagógov v rámci učiteľskej mobility
a zamestnaneckej mobility.
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Tab. 20
Zahraničné mobility pracovníkov fakulty v rámci programu Erasmus+ - učiteľská mobilita
Názov

Por.
číslo

Erasmus+

1.

Termín
pobytu

Počet
dní

Univerzita Pardubice/ČR

22.4.201524.4.2015

3

Univerzita obrany Brno/ČR

11.5.201514.5.2015

4

8.10.201510.10.2015

3

prof. Ing. PhD.

Todor Kableshkov University
of Transport, Sofia/Bulharsko

Leitner Bohuš,

Univerzita Pardubice/ČR

22.4.201524.4.2015

3

Univerzita obrany Brno/ČR

11.5.201514.5.2015

4

Todor Kableshkov University
of Transport, Sofia/Bulharsko

8.10.201510.10.2015

3

24.11.201526.11.2015

3

doc. Ing. PhD.

Wyzsza Szkola Oficerska
Wojsk Ladovych, Wroclaw/PL

Novák Ladislav,

Univerzita obrany Brno/ČR

11.5.201514.5.2015

4

Todor Kableshkov University
of Transport, Sofia/Bulharsko

8.10.201510.10.2015

3

Todor Kableshkov University
of Transport, Sofia/Bulharsko

13.4.201517.4.2015

5

Todor Kableshkov University
of Transport, Sofia/Bulharsko

13.4.201517.4.2015

5

Todor Kableshkov University
of Transport, Sofia/Bulharsko

13.4.201517.4.2015

5

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

24.4.201528.4.2015

5

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

9.10.201513.10.2015

5

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

24.4.201528.4.2015

5

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

9.10.201513.10.2015

5

Meno pracovníka
Dvořák Zdeněk,

Navštívená zahraničná
inštitúcia/štát

prof. Ing. PhD.
2.

Dvořák Zdeněk,
prof. Ing. PhD.

3.

4.

Dvořák Zdeněk,

doc. Ing. PhD.
5.

Leitner Bohuš,
doc. Ing. PhD.

6.

Leitner Bohuš,
doc. Ing. PhD.

7.

8.

Tomek Miroslav,

doc. Ing. PhD.
9.

Novák Ladislav,
doc. Ing. PhD.

10.

Veľas Andrej,
doc. Ing. PhD.

11.

Svetlík Jozef,
Ing. PhD.

12.

Peterková Andrea,
Ing. PhD. (ž)

13.

Šimák Ladislav,
prof. Ing. PhD.

14.

Šimák Ladislav,
prof. Ing. PhD.

15.

Seidl Miloslav,
prof. Ing. PhD.

16.

Seidl Miloslav,
prof. Ing. PhD.
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17.

18.

Strelcová
Stanislava,
doc.Ing.PhD.

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

9.10.201513.10.2015

5

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

16.3.201519.3.2015

4

Instituto Politécnico de Leiria,
Portugalsko

12.7.201517.7.2015

6

16.3.201519.3.2015

4

prof. Ing.PhD.

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

Sventeková Eva,

Univerzita Pardubice/ČR

27.4.20151.5.2015

5

Univerzita Pardubice/ČR

27.4.20151.5.2015

5

(ž)

Ristvej Jozef,
doc. Ing. PhD.

19.

Ristvej Jozef,
doc. Ing. PhD.

20.

21.

Loveček Tomáš,

doc. Ing. PhD. (ž)
22.

Vidriková Dagmar,
doc. Ing. PhD. (ž)

23.

Monoši Mikuláš,
doc.Ing.PhD.

Wyszsa Szkola Oficerska
Wojsk Ladowych/PL

24.11.201526.11.2015

3

24.

Mach Vlastimil

UTB Zlín/ČR

20.10.201523.10.2015

4

ČVUT Praha/ČR

18.11.201520.11.2015

3

Spolu

104

Ing. PhD.
25.

Mózer Vladimír,
Ing.PhD.

(4 ž)

Tab. 21
Zahraničné mobility pracovníkov fakulty v rámci programu Erasmus+ - zamestnanecká
mobilita
Názov

Por.
číslo

Erasmus+

1.

Meno pracovníka

Košútová Anna, Mgr.
(ž)

2.

Šmídová Slávka
(ž)

3.

Goč Milan, Ing.

Navštívená
zahraničná
inštitúcia/štát

Termín
pobytu

Počet
dní

Policajná Akadémia
ČR v Prahe/ČR

20.4.201523.2015

4

Policajná Akadémia
ČR v Prahe/ČR

20.4.201523.4.2015

4

Instituto Politécnico
de Leiria,
Leiria/Portugalsko

12.7.201517.7.2015

6

Spolu

14 (2 ž)
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Tab. 22
Zahraničné mobility pracovníkov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu Erasmus+
Názov

Por.
číslo

Erasmus+

1.

Meno pracovníka
Malachová Hana
(ž)

2.

Oulehlová Alena
(ž)

Termín
pobytu

Počet
dní

Univerzita obrany
Brno/ČR

2.12.20154.12.2015

5

Univerzita obrany
Brno/ČR

2.12.20154.12.2015

5

Domovská univerzita

3.

Šafařík Zdeněk

Univerzita Tomáša Bati
ve Zlíne/ČR

21.9.201526.9.2015

6

4.

Trojan Jakub

Univerzita Tomáša Bati
ve Zlíne/ČR

21.9.201526.9.2015

6

5.

Rak Jakub

Univerzita Tomáša Bati
ve Zlíne/ČR

21.9.201526.9.2015

6

6.

Gromek Pawel

The Main School of Fire
Service in Warsaw/PL

5.10.20159.10.2015

5

7.

Němec Petr

Univerzita obrany
Brno/ČR

7.9.201511.9.2015

5

8.

Witczynska Katarzyna

16.9.201520.9.2015

5

(ž)

International University
of Logistic and Transport
in Wroclaw/PL

9.

Řehák David

VŠB - TU Ostrava/ČR

22.6.201526.6.2015

5

10.

Gergov Georgi Dimitrov

Higher School of
Transport/Bulharsko

18.5.201522.5.2015

5

11.

Gergova Nina Ivanova

18.5.201522.5.2015

5

(ž)

Higher School of
Transport/Bulharsko

12.

Todorova Daniela
Dimitrova (ž)

Higher School of
Transport/Bulharsko

18.5.201522.5.2015

5

13.

Kolev Petar

Higher School of
Transport/Bulharsko

18.5.201522.5.2015

5

14.

Hrůza Petr

Univerzita obrany
Brno/ČR

20.4.201522.4.2015

3

15.

Pitaš Jaromír

Univerzita
obranyBrno/ČR

20.4.201522.4.2015

3

16.

Jorma Impola

Seinajoki University of
Applied Science

5.3.2016

1

Spolu

75 ( 5 ž)
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Prehľad ďalších zahraničných pracovných ciest pracovníkov fakulty uskutočnených v roku 2015 do
jednotlivých štátov vyslaných pracovníkov dokumentuje tabuľka č. 23. Pracovné cesty sa uskutočnili
zväčša kvôli príprave a riešeniu projektov, účasti na konferenciách a seminároch.

Tab. 23
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa cieľových štátov za rok 2015
Počet zamestnancov

Osobodni

Štát

2

11

Anglicko

5

19

Belgicko

1

4

Cyprus

2

20

Čína

69

143

Česko

3

9

Holandsko

1

4

Írsko

1

9

Island

1

3

Maďarsko

8

35

Nemecko

1

7

Nórsko

15

33

Poľsko

1

7

Portugalsko

3

14

Rakúsko

6

28

Španielsko

5

23

Taliansko

1

4

Ukrajina

125

373

Spolu

54

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Tab. 24
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty
podľa jednotlivých pracovísk a cieľových štátov za rok 2015
KKM

KPI

KTVI

KBM

PVB

Spolu

počet
osobo
ciest

osobodeň

počet
osobo
ciest

osobodeň

počet
osobo
ciest

osobodeň

počet
osobo
ciest

osobodeň

počet
osobo
ciest

osobodeň

počet
osobo
ciest

Anglicko

0

0

1

5

0

0

1

6

0

0

2

11

Belgicko

1

4

1

4

1

4

1

3

1

4

5

19

Cyprus

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

1

4

Čína

1

10

0

0

0

0

1

10

0

0

2

20

Česko

13

39

26

44

14

32

16

28

0

0

69

143

Holandsko

2

6

0

0

0

0

0

0

1

3

3

9

Írsko

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Island

0

0

0

0

1

9

0

0

0

0

1

9

Maďarsko

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

1

3

Nemecko

4

15

1

5

0

0

2

10

1

5

8

35

Nórsko

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

Poľsko

2

6

3

10

0

0

10

17

0

0

15

33

Portugalsko

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

1

7

Rakúsko

0

0

0

0

0

0

3

14

0

0

3

14

Španielsko

2

10

0

0

1

4

1

5

2

9

6

28

Taliansko

2

9

0

0

1

4

2

10

0

0

5

23

Ukrajina

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

1

4

Spolu

29

110

35

82

18

53

38

107

5

21

125

373

Krajina

osobodeň
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1.4.5

Členstvo fakulty, katedier a jednotlivcov v medzinárodných
organizáciách

V rámci nadväzovania spolupráce so zahraničnými inštitúciami sa fakulta, ale i jednotlivé katedry či
zamestnanci, zapájajú do spolupráce s medzinárodnými organizáciami. Hlavným zámerom je
získavanie nových kontaktov, ktoré môžu prispieť k rozvíjaniu spolupráce na medzinárodnej úrovni.
Tab. 25
Členstvo fakulty v medzinárodných organizáciách za rok 2015
PSCE – Forum for Public Safety Communication Europe
TIEMS – The International Emergency Management Society
AGA – Asociace technických bezpečnostních služeb grémium Alarm
Tab. 26
Členstvo katedier v medzinárodných organizáciách za rok 2015
Katedra

Názov organizácie

Katedra bezpečnostného manažmentu

EAS – European Association for Security

Katedra požiarneho inžinierstva

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Tab. 27

Individuálne členstvo zamestnancov fakúlt v medzinárodných organizáciách za rok 2015
Meno
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Členstvo v medzinárodnej organizácii

Funkcia

IAEM - The International Association of
Emergency Managers – Európska zložka
Medzinárodnej
asociácie
krízových
manažérov

Národný delegát

-

člen

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Technická komisia CEN TC 127 / WG 8
a Technická komisia ISO TC 92 / SC 4

člen

Ing. Lucia Figuli, PhD.

ISEG NATO SPS – člen medzinárodného
panelu nezávislých expertov Programu civilnej
vedeckej spolupráce NATO pre mier
a bezpečnosť SPS „Science for Peace and
Security“

člen

Society for Science & the Public (USA)
Spoločnosť pre vedu a spoločnosť
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1.5

Rozvojové zámery pre rok 2016

Ciele a úlohy fakulty pre kalendárny rok 2016 sú koncipované v súlade s cieľmi Žilinskej univerzity
v Žiline, ktoré vyplývajú z „Dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2014 – 2020“ a záverov hodnotiacej
správy Akreditačnej komisie SR v rámci komplexnej akreditácie Žilinskej univerzity v Žiline.

1.5.1

Oblasť vzdelávania

V oblasti vzdelávacieho procesu na FBI UNIZA je potrebné rozvíjať prioritne tieto aktivity:
•

aktívne propagovať štúdium a prezentovať vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty v rámci akcie
Deň otvorených dverí na FBI UNIZA i veľtrhoch vzdelávania,

•

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 č. 113 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na
UNIZA,

•

podporovať zahraničné mobility študentov,

•

rozšíriť ponuku a inovovať obsahovú náplň predmetov zabezpečovaných v cudzom jazyku
pre zahraničných študentov,

•

rozširovať lekčný fond a študijné materiály o tituly, ktorých autori sa podieľajú na vzdelávacom
procese fakulty,

•

sledovať spokojnosť vysokoškolských pedagógov a študentov s napĺňaním hodnôt kultúry kvality
na fakulte,

•

podporiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov fakulty, najmä v oblasti pedagogiky v prípade
začínajúcich pedagógov a doktorandov a jazykových znalostí,

•

sledovať mieru spokojnosti zamestnávateľov s prípravou absolventov na výkon povolania, zapájať
externé organizácie a odborníkov z praxe do hodnotenia diplomových prác a do konzultačnej
činnosti pri spracovávaní záverečných prác študentov, zabezpečiť účasť odborníkov z iných
inštitúcií ako členov komisií pre štátne skúšky v záujme podpory objektívnosti hodnotenia.

1.5.2

Vedeckovýskumná oblasť

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 kontinuálne rozširovanie a skvalitňovanie vedeckovýskumnej infraštruktúry,
laboratórií a špecializovaných učební (napr. prostredníctvom štrukturálnych fondov),
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•

zachovať kvalitu medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov organizovaných fakultou
s dôrazom na 22. 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, CC),

•

zvyšovať podiel publikačnej činnosti vo svetovom jazyku,

•

prehodnotiť kvalitu aktuálne fakultou vydávaných časopisov,

•

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).

1.5.3

Oblasť medzinárodnej spolupráce

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 sa na zahraničnú spoluprácu fakulty a na zapojenie sa do medzinárodných vzdelávacích
(NŠP, Erasmus+), ale i výskumných programov (napr. Horizont 2020) a vytvárať tak podmienky
pre internacionalizáciu aktivít fakulty a budovanie stabilných projektových konzorcií,

•

identifikovať adekvátne projektové príležitosti v rámci schém Erasmus+ na úseku medzinárodnej
spolupráce a prostredníctvom selekcie projektov na základe stanovených kritérií podporovať
vytváranie projektových tímov,

•

podporovať študentov, doktorandov a zamestnancov fakulty pri podávaní žiadostí aj v iných
mobilitných schémach ako je Erasmus+, a to napr. NŠP,

•

vytvárať predpoklady na poskytnutie celého študijného portfólia fakulty v anglickom jazyku pre
zahraničných, ale aj domácich študentov, identifikácia predmetov, ktoré by boli potenciálnou
súčasťou programu,

•

zvýšiť počet predmetov, ktoré ponúka fakulta zahraničným študentom v rámci programu Erasmus+
a zvyšovať požiadavky na čerpanie informácií zo zahraničných zdrojov, identifikovať nové
príležitosti na získavanie študentov zo zahraničia,

•

vytvoriť prehľadnú a obsahovo zrozumiteľnú anglickú verziu fakultnej stránky nielen pre
prichádzajúcich študentov Erasmus+, ale i potenciálnych partnerov na úseku vzdelávacej
a vedeckovýskumnej činnosti,

•

vytvoriť návrh a realizovať tvorbu propagačných materiálov v anglickom jazyku v tlačenej forme
i vo forme fakultnej prezentácie, ktoré budú obsahovať informácie zo vzdelávacej,
vedeckovýskumnej a medzinárodnej činnosti fakulty,

•

zvyšovať jazykovú vybavenosť všetkých zamestnancov fakulty s dôrazom na pedagogických
a vedeckovýskumných pracovníkov,

•

podporovať mobilitu študentov na fakulte so zameraním sa na vysielanie študentov 1. stupňa
vysokoškolského štúdia najmä na študijné pobyty Erasmus+ a 2. stupňa štúdia na praktické stáže
Erasmus+ a zrealizovať aspoň 1 absolventskú mobilitu,
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•

rozširovať portfólio firiem a výskumných inštitúcií pre umiestňovanie študentov a doktorandov na
praktické stáže a uskutočňovať monitorovacie návštevy na kontrolu napĺňania požiadaviek
výmenných pobytov,

•

identifikovať nové príležitosti pre podpisovanie Erasmus+ zmlúv najmä pre študijné pobyty
a zamerať sa prioritne na krajiny v ktorých fakulta nemá v súčasnosti bilaterálne zastúpenie (napr.
Veľká Británia),

•

zvyšovať počet zahraničných pracovných ciest, mobilít, pobytov a stáži zamestnancov, ako aj
mobilít, pobytov a stáží študentov fakulty.

V Žiline 21. 4. 2016
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. v. r.
dekan
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1.6 Prílohy
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Vedecká rada fakulty
do 31. 1. 2015:
1. prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

predseda

FBI UNIZA

2. doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD

podpredseda

FBI UNIZA

Členovia:
3. prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

FBI UNIZA

4. prof. Ing. Štefan Cisko, PhD.

FPEDas UNIZA

5. doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Univerzita Pardubice, ČR

6. prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček

FBI VŠB – TU Ostrava, ČR

7. prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

FBI UNIZA

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

VŠEMVS v Bratislave

9. prof. Ing. Jozef Haládik, PhD.

APZ v Bratislave

10. prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.

FRI UNIZA

11. prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.

SjF UNIZA

12. doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

FBI UNIZA

13. doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

FBI UNIZA

14. doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

FBI UNIZA

15. prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
16. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.

Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava so
sídlom v Košiciach
Univerzita obrany Brno, ČR

17. doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

FBI UNIZA

18. doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

FBI UNIZA

19. doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.

FBI UNIZA

20. prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
21. doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Fakulta biomedicínskeho inženýrství ČVUT v Praze
so sídlom v Kladne
FBI UNIZA

22. prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

FBI UNIZA

23. prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.

FBI VŠB – TU Ostrava, ČR

24. doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

FBI UNIZA

25. prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

FBI UNIZA

26. doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

FBI UNIZA

27. prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

Policejní akademie ČR, Praha, ČR

28. doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

FBI UNIZA

29. doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

FBI UNIZA

30. doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

FBI UNIZA
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od 1. 3. 2015
1.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

predseda

FBI UNIZA

2.

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

podpredseda

FBI UINIZA

Členovia:
3.

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

FAI UTB Zlín, ČR

4.

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

FBI UNIZA

5.

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

FBI UNIZA

6.

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

VŠEMVS v Bratislave

7.

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.

FRI UNIZA

8.

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

FBI UNIZA

9.

Ing. Katarína Hollá, PhD.

FBI UNIZA

10. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

AOS gen. M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši

11. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

APZ v Bratislave

12. doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

FBI UNIZA

13. doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

FBI UNIZA

14. prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

FPEDaS UNIZA

15. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.

Univerzita obrany Brno, ČR

16. doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

FBI UNIZA

17. prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

FBI UNIZA

18. prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.

FBI VŠB - TU Ostrava, ČR

19. doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

FBI UNIZA

20. prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

FBI UNIZA

21. doc. Ing. Jaroslav Sivák, CSc., MBA

Alfa VS, a. s., Bratislava

22. prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

EF UNIZA

23. doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA

ČVUT v Prahe, ČR

24. doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

FBI UNIZA

25. prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

Policejní akademie ČR, Praha, ČR

26. prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

FBI UNIZA

27. doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

FBI UNIZA
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Kolégium dekana
do 31. 1. 2015
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

dekan

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

vedúci pracoviska výskumu bezpečnosti

Ing. Milan Goč

tajomník fakulty

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

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

vedúci katedry požiarneho inžinierstva

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. Martin Boroš

zástupca študentskej časti AS fakulty

Ing. Ladislav Mariš

zástupca doktorandov

od 1. 3. 2015
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

dekan

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

vedúci katedry požiarneho inžinierstva

Ing. Milan Goč

tajomník fakulty

Ing. Katarína Hollá, PhD.

prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

vedúci katedry technických vied a informatiky

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

vedúci pracoviska výskumu bezpečnosti

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

predseda akademického senátu

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

vedúci katedry krízového manažmentu

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

vedúci katedry bezpečnostného manažmtu

Bc. Martin Boroš

zástupca študentskej časti AS fakulty

do 31. 8. 2015

Bc. Dávid Fekete

zástupca študentskej časti AS fakulty

od 1. 9. 2015

Ing. Ladislav Mariš

zástupca doktorandov

do 31. 8. 2015

Ing. Veronika Mitašová

zástupca doktorandov

od 1. 9. 2015
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Akademický senát fakulty
Predseda:

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Podpredseda:

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

Zamestnanecká časť senátu:

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
Ing. Lucia Figuli, PhD.
prof. Ing. Ladislav Hofreiter,CSc.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Študentská časť senátu:

Ing. Milan Kutaj
Bc. Martin Boroš
Bc. Dávid Fekete
Diana Komendátorvá

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UNIZA
Zamestnanecká časť senátu:

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Študentská časť senátu:

Ing. Ján Mišík
Ing. Viktor Šoltés

Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Zástupca fakulty v Študentskej rade vysokých škôl
Komendátová Diana
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Odpočet hospodárenia na fakulte za rok 2015
ČASŤ A : 077 11 00
VYSOKÉ ŠKOLY
Dotačné prostriedky v roku 2015
Celkom pridelené AS

785.9316,00 €

Mzdy

545.825,00 € (610)

Odvody

192.130,00 € (620)

Tovary a služby

47.361,00 € (630)

Čerpanie miezd v roku 2015 – kategória 610
Pridelená suma
Osobné príplatky fond rektorky
Zostatok z roku 2014 (131E)
SPOLU 2015

545.825,00 €
10.248,00 €
7.835,00 €
563.908,00 €

Z toho čerpanie:
•
•
•
•
•
•

tarifná zložka FBI UNIZA
príplatky za riadenie.
osobný príplatok
platový postup.
odmeny dekana
zostatok prevedený do roku 2016

422.283,00 €
11.169,00 €
58.182,00 €
3.018,00 €
63.856,00 € (614)
5.400,00 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2015 – kategória 630
Pridelená suma
Zostatky z roku 2014

47.361,00 €
9.640,95 €

Spolu

57.001,95

Rozdelené na pracoviská FBI UNIZA

20.064,00 €

Dekanát FBI UNIZA

36.937,95 €

Čerpanie

39.311,73 €

Zostatok 2015

17.699,22 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

Celkom

KKM

KPI

KBM

KTVI

Dekanát

631001 Tuzemské
631002 Zahraničné

972,02
1786,89

43,32
24,42

341,68
202,92

226,64
325,81

68,67
235,54

291,71
998,42

632
Energie, voda,
632003 Poštové a telekom. sl.

2456,31

42,71

13,59

95,51

13,40

2291,10

631

633

Názov položky
Cestovné náhrady

Materiál

633001 Interiérové vybavenie

3732,27

633002 Výpočtová technika

426,16

633004 Prevádzkové stroje...

139,75

104,72

22,25

1169.43 5540,59

59,40

262,04
139,75

633005 Špeciálne stroje...
633003 Telekom. technika
633006 Všeobecný materiál

5734,25

379,2

215,67

275,03

4864,35

633009 Knihy, časopisy, noviny,

397,42

252,4

7,80

72,14

65,08

1610,86

185,02

633013 Nehmotný majetok
634

Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje
634002 Servis, údržba, opravy

1425,84

46,60

46,60

634003 Poistenie
634005 Karty, známky, poplatky
635

Rutinná a štandardná údržba

635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635004 Prevádzkových strojov..

229,56

156,30

173,26

635006 Budov a objektov
637

Služby

637001 Školenia, kurzy, semin.. 1057,93
637003 Propagácia, reklama ...

773,64

637004 Všeobecné služby

1833,07

148,53

527,38

152,02

85,00

145,00
773,64

39,91

496,79

20,00

80,05

380,00

916,37

400,72

6391,89

16,86

30,00

637011 Štúdie, expertízy, posud
637012 Poplatky a odvody

105,05

5,0

637014 Stravovanie

7482,43

511,86

637015 Poistné

177,96

46,86

637027 Odmeny mimopracovné 4588,95
642015 Nemocenské

2791,31

4588,95
723,75

946,49

191,16

558,11

371,8

Pridelené

57.001,95 5.440,00 5.366,00 4.774,00 4.484,00 36937,95

Vyčerpané

39.311,73 2.316,21 2.420,16 2.331,06 2.927,83 29.316,47

Zostatok

17.690,22 3.123,79 2.945,84 2.442,96 1.556,17 7.621,48
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ČASŤ B: 077 12 01
VÝSKUM
Dotačné prostriedky v roku 2015
Celkom pridelené AS

365.208,00 €

Mzdy

255.331,00 €

Odvody

89.877,00 €

Tovary a služby

20.000,00 €

Čerpanie miezd v roku 2015 – kategória 610
Pridelená suma

255.311,00 €

Osobné príplatky fond rektorky

4.391,00 €

Zostatok z roku 2014 (131)

7.941,00 €

SPOLU 2015

236.784,00 €

Z toho čerpanie:
•

tarifná zložka

•

osobný príplatok

•

príplatok za riadenie

2.897,00 €

•

odmeny dekana

6.260,00 €

•

zostatok prevedený do roku 2016

175.649,00 €
25.006,00 €

26.972,00 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2015 – kategória 630
Pridelená suma

19.081,00 €

Rozdelené na pracoviská fakulty

19.081,00 €

Z toho inštitucionálne granty

8.000,00 €

Čerpanie

5.340,56 €

Zostatky

13.740,54 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

KKM

KPI

KBM

631001 Tuzemské

23,60

2,87

39,20

104,90

631002 Zahraničné

49,43

257,39

57,48

114,92

318,39

100,52

631

632
632003
633
633001
633002
633004
633005

Názov položky

Celkom

KTVI

PVKR

Cestovné náhrady

Energie, voda,
Poštové a telekom. sl.
Materiál
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Prevádzkové stroje...
Špeciál. stroje...

651,80
496,77

633003 Telekom. technika
633006
633009
633013
634
634001
634002
634003
634005

Všeobecný materiál
Knihy, časopisy, noviny,
Nehmotný majetok
Dopravné
Palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy
Poistenie
Karty, známky ,poplatky

147,80

635

Rutinná a štandardná údržba

349,36

635001 Interiérového vybavenia
635002 Výpočtovej techniky
635004 Prevádzkových strojov..
635006 Budov a objektov
637

Služby

637001 Školenia, kurzy, semin..

264,56

134,80

319,46

30,00

131,34

79,31

5,05

20,00

20,05

637003 Propagácia, reklama ...
637004 Všeobecné služby

201,00

637007 Cestovné náhrady
637012 Poplatky a odvody
637014 Stravovanie

76,35

171,91

81,94

239,25

321,78

637015 Poistné
637024 Vyrovnanie kurz.rozdiel
637027 Odmeny na základe
642015 Nemocenské
Pridelené

235,96

206,65

19.081,10 4.652,26 6.045,65 4.748,94 3.634,25 2.000,00

Vyčerpané

5.340,56

Zostatok

13.740,54 3.956,94 4.826,41 3.974,63 2.370,29

695,32

1.219,24

774,31

1.263,96 1.387,73
612,27
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Zoznam záverečných prác absolventov fakulty v akademickom roku 2014/2015
Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku študijného programu bezpečnostný manažment
v akademickom roku 2014/2015

Meno a priezvisk

Vedúci

Názov záverečnej práce

záverečnej práce

Denné bakalárske štúdium
Peter Bibora

Podiel a význam súkromnej bezpečnostnej služby na trhu komerčnej bezpečnosti

Vidriková Dagmar, doc. Ing. PhD.

Lukáš Biňas

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Ďurovec Martin, Ing.

Peter Bonk

Význam osobnosti páchateľa v oblasti kriminológie

Mariš Ladislav, Ing.

Michal Bucák

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Mariš Ladislav, Ing.

Daniel Bujna

Analýza, postavenia a úloha členov usporiadateľskej služby, obcí a Policajného zboru
podľa zákona o organizácií verejných športových podujatí
Mendel Robert, JUDr. PhD.

Tomáš Ďurkech

Identifikácia osôb biometrickými osobnými údajmi

Magdolen Marián, Mgr.

Denis Fabian

Moderné trendy prevencie kriminality v meste Trenčín

Januš Peter, Ing.

Maroš Fridmanský

Využitie termovíznej kamery pri detekcii pohybu

Ďurovec Martin, Ing.

Branislav Fuňák

Analýza bezpečnostného prostredia vybranej zastavanej aglomerácie a jej význam pre
činnosť Mestskej polície Čadca
Milan Kutaj, Ing.

Eduard Gašperan

Špecifiká kriminality vo vybraných obciach stredného Slovenska

Januš Peter, Ing.

Juraj Heredoš

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Ďurovec Martin, Ing.

Marek Hilbrycht

Komparácia snímacej plochy poplachových systémov

Ďurovec Martin, Ing.

Stanislav Hladek

Fragible strely a ich problematika

Lucia Figuli, Ing. PhD.
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Miroslava Hockicková

Prevencia šikanovania a agresívneho správania v školách

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Tomáš Holienka

Súčasný boj proti terorizmu a úloha Slovenska v rámci Európskej únie

Jangl Štefan, Ing. PhD.

Andrej Hrnčiarik

Predchádzanie úrazom a metodika činnosti na strelnici

Selinger Petr, Ing. PhD.

Zuzana Hrošovská

Špecifiká kriminality vo vybraných obciach severného Slovenska

Januš Peter, Ing.

Kristína Hvorečná

Porovnanie prevencie kriminality v ČR a SR

Januš Peter, Ing.

Matúš Ivančo

Boj proti organizovanému zločinu v Bratislave

Januš Peter, Ing.

Lukáš Jambor

Testovanie perimetrických systémov ochrany majetku vo vybranom objekte

Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Peter Jarabica

Prevencia kriminality detí a mládeže v Slovenskej republike

Šoltés Viktor, Ing.

Monika Jergušová

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybranej organizácie

Mišík Ján, Ing.

Michal Joppa

Vplyv tvaru strely na jej účinnosť

Lucia Figuli, Ing. PhD.

Zuzana Kacová

Bezpečnostný plán ochrany vybratého objektu

Januš Peter, Ing.

Ján Kakalejčík

Balistická ochrana vozidiel pred účinkami strie.

Lucia Figuli, Ing. PhD.

Vít Krajíček

Možnosti použitia pyrotechnických výrobkov pri páchaní protispoločenskej činnosti

Zvaková Zuzana, Ing.

Radovan Krigovský

Súčasné spôsoby ochrany objektov proti tlakovej vlne vznikajúcej pri explózii výbušnín

Zvaková Zuzana, Ing.

Matej Krišák

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Mariš Ladislav, Ing.

Zuzana Kubíková

Dostupnosť postupov a prostriedkov na výrobu výbušnín

Zuzana Zvaková, Ing.

Miroslav Kubošek

Metódy identifikovania a hodnotenia ohrození vybraného objektu

Hofreiter Ladislav, prof. Ing. CSc.

Jozef Kuciak

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti a ochrana osobných údajov

Magdolen Marián, Mgr.

Tomáš Lepiš

Ochrana verejných priestranstiev pred teroristickým útokom s použitím improvizovaného
výbušného systému
Jangl Štefan, Ing. PhD.

Andrej Lešundák

Modelovanie priebojnosti strely cez rôzne druhy materiálu

Lucia Figuli, Ing. PhD.

Martin Lukáš

Špecifiká kriminality vo vybraných obciach západného Slovenska

Januš Peter, Ing.

Peter Maľak

Kriminálna neuropsychológia a jej význam v oblasti kriminológie

Mariš Ladislav, Ing.

Ján Matuška

Služobná kynológia v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Mariš Ladislav, Ing.
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Miroslav Mravec

Prevencia kriminality v sídliskových zástavbách mesta (obce)

Ján Mišík, Ing.

Stanislava Paľová

Prevencia šikanovania a agresívneho správania na školách

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Zuzana Paľová

Prevencia kriminality na základných školách v Bardejove

Ján Mišík, Ing.

Michal Peňaška

Využitie e - learningu v študijnom programe bezpečnostný manažment

Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Juraj Regec

Miesto a úloha stráží pri ochrane životného prostredia v Národnom parku Pieniny

Jadrný Zdeněk, Ing. PhD.

Michal Schmidt

Balistická ochrana vozidiel pred účinkami nástražných výbušných systémov

Lucia Figuli, Ing. PhD.

Martin Šáli

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Mariš Ladislav, Ing.

Dušan Šenold

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Ďurovec Martin, Ing.

Michal Tripšanský

Bezpečnostný plán ochrany objektu

Zvaková Zuzana, Ing.

Ľubomír Tunega

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Ďurovec Martin, Ing.

Rastislav Vanko

Kamerový systém ako súčasť prevencie kriminality v obci Lednické Rovne

Januš Peter, Ing.

Eva Vnenčáková

Návrh metodiky na výcvik a zdokonaľovanie zamestnancov SBS

Vidriková Dagmar,doc. Ing. PhD.

Ivan Žiak

Návrh zabezpečenia parkoviska Veľký diel

Januš Peter, Ing.

Externé bakalárske štúdium
Branislav Badík

Bezpečnostný plán ochrany objektu

Zvaková Zuzana, Ing.

Martina Bíziková

Zásady ochrany osobných údajov

Magdolen Marián, Mgr.

Adam Klocáň

Možnosti detekcie explozívneho materiálu vo vybranom objekte

Zvaková Zuzana, Ing.

Andrej Kurota

Dôsledky explózie výbušniny vo vybranom objekte

Zvaková Zuzana, Ing.

Barbora Maťugová

Bezpečnostný plán ochrany vybratého objektu

Januš Peter, Ing.

Peter Slávik

Možnosti pripojenia objektu na pult centralizovanej ochrany

Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Katarína Strážnická

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybratej organizácie

Mariš Ladislav, Ing.

Ivan Struharňanský

Bezpečnostný plán vybraného objektu

Magdolen Marián, Mgr.
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Denné inžinierske štúdium
Michal Babic

Úloha a postavenie bezpečnostných služieb pri zabezpečovaní evakuačných opatrení na Jadrný Zdeněk, Ing. PhD.
športových podujatiach v SR

Michal Balek

Ekonomická efektívnosť investície do poplachových systémov
zabezpečovacie systémy z pohľadu použitého technologického riešenia

-

elektrické
Loveček Tomáš, prof. Ing. PhD.

Michal Baránek

Prevencia kriminality vo vybranom meste

Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Katarína Baránková

Zisťovanie prielomovej odolnosti úschovných objektov

Mach Vlastimil, Ing. PhD.

Miroslav Berilla

Softwarová podpora projektovania bezpečnostných systémov

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Jana Bieliková

Bezpečnostný plán ochrany objektu vybranej kultúrnej pamiatky

Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Peter Bistiak

Možnosti ochrany letiska pred teroristickým útokom

Figuli Lucia, Ing. PhD.

Michal Brnoliak

Subjektívne vnímanie bezpečnosti ako súčasti kvality života vo zvolenom regióne/meste Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Eva Bugajová

Prevencia kriminality so zameraním na kyberšikanovanie

Róbert Bušo

Subjektívne vnímanie bezpečnosti ako súčasti kvality života vo zvolenom regióne/meste Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Ján Capiak

Testovanie detekčnej schopnosti detektorov rozbitia skla

Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Peter Čvapek

Bezpečnostná analýza prostredia miest a obcí

Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Beáta Dičková

Prevencia kriminality v sídliskových zástavbách mesta (obce)

Hofreiter Ladislav,prof. Ing. CSc.

Michal Dobranský

Aplikácia zásad projektového manažmentu pri tvorbe bezpečnostného projektu

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Peter Doleš

Analýza správnosti identifikácie osoby podľa geometrie tváre s využitím biometrického Boc Kamil, Ing. PhD.
identifikačného systému

Veronika Dudášová

Kontrola vstupov do vybraného objektu kritickej infra-štruktúry s dôrazom na kontrolu Jangl Štefan, Ing. PhD.
prekurzorov a výbušnín

Júlia Farkašová

Ochrana objektu pred teroristickým útokom – možné použitie nástražného výbušného Lucia Figuli, Ing. PhD.
systému

Lukáš Franko

Prevencia kriminality detí a mládeže v podmienkach SR

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Jakub Gmuca

Analýza činiteľov lokálneho bezpečnostného prostredia a možnosti ich riadenia

Hofreiter Ladislav, prof. Ing. CSc.

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.
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Adam Gonšor

Ochrana prírodných vodných zdrojov s využitím technických zabezpečovacích zariadení Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.
vo vybranej lokalite

Tomáš Gulčík

Vplyv spôsobov krádeží na výber prvkov poplachových systémov

Boc Kamil, Ing. PhD.

Andrej Halčišák

Bezpečnostný projekt vybraného objektu pred majetkovou kriminalitou

Boc Kamil, Ing. PhD.

Michal Haluška

Možnosti a hliadkovania a monitoringu mestskou (obecnou) polície

Boc Kamil, Ing. PhD.

Marek Hlaváč

Audit BOZP vo vybranom objekte

Ing. Ladislav Šutý, PhD.

Jana Hrivňáková

Bezpečnosť a ochrana hotelových zariadení

Tomek Miroslav, doc. Ing. PhD.

Anna Hudecová

Ochrana rodinného domu pred majetkovou kriminalitou

Boc Kamil, Ing. PhD.

Martina Hylšová

Environmentálna bezpečnosť
Security)

Hofreiter Ladislav, prof. Ing. CSc.

Andrea Chabanová

Posúdenie účinnosti systému ochrany vytvoreného metódou „ochrany do hĺbky“

Hofreiter Ladislav,prof. Ing. CSc.

Miroslav Chovan

Diagnostika a controlling v podniku poskytujúcom služby súkromnej bezpečnosti

Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Juraj Jopek

Metodika projektovania systémov ochrany objektov

Loveček Tomáš, doc. Ing. PhD.

Eva Kapitančíková

Testovanie spoľahlivosti detektorov dymu vplyvom zmeny vlhkosti prostredia

Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Matej Klocháň

Testovanie a praktické využitie GPS lokalizačných systémov

Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Lucia Kočišová

Prevencia majetkovej kriminality vo vybranom územnom obvode

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Gabriel Kopta

Posudzovanie rizík ochrany objektu a možnosti zaobchádzania s nimi

Hofreiter Ladislav, prof. Ing. CSc.

Martina Kováčová

Subjektívne vnímanie bezpečnosti ako súčasti kvality života vo zvolenom regióne/meste Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Petra Kováčová

Testovanie možností prekonania vybraných komponentov elektrických zabezpečovacích
systémov (detektory pre stupeň zabezpečenia 3)
Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Milan Kramár

Bezpečnostný projekt na ochranu objektu

Martin Lazur

Zisťovanie prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov plášťovej Jangl Štefan, Ing. PhD.
ochrany - mreží

Tomáš Lončík

Bezpečnostný projekt na ochranu objektu Techplasty

ako podmienka zaistenia bezpečnosti ľudí (Human

Sventeková Eva, doc. Ing. PhD.

Mach Vlastimil, Ing. PhD.
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Michael Mandík

Bezpečnostný projekt na ochranu objektu strednej súkromnej firmy

Mach Vlastimil, Ing. PhD.

Martin Matula

Ochrana pred terorizmom v podmienkach SR

Lucia Figuli, Ing. PhD.

Tomáš Naništa

Kriminalistická identifikácia povýbuchových splodín

Lucia Figuli, Ing. PhD.

Martin Osadský

Návrh kamerového bezpečnostného systému v zhoršených prevádzkových podmienkach Loveček Tomáš,prof. Ing. PhD.

Patrik Páleník

Subjektívne vnímanie bezpečnosti ako súčasti kvality života vo zvolenom regióne/meste Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Ján Palko

Využitie viackriteriálneho rozhodovania pri ochrane objektov

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Barbora Papíková

Metodika činnosti osobného ochrancu pri ochrane klienta

Selinger Petr, Ing. PhD.

Michaela Papučíková

Ekonomická kriminalita v účtovnej firme

Boc Kamil, Ing. PhD.

Roman Pikora

Bezpečnostný projekt ochrany technologických zariadení v energetickom objekte

Vidriková Dagmar, doc. Ing. PhD.

Simona Pirožeková

Manažérstvo bezpečnostných rizík chráneného objektu.

Hofreiter Ladislav, prof. Ing. CSc.

Róbert Piták

Subjektívne vnímanie bezpečnosti ako súčasti kvality života vo zvolenom regióne/meste Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Michal Podhorský

Miesto a úlohy SBS pri zabezpečovaní poriadku pri športových podujatiach

Jadrný Zdeněk, Ing. PhD.

Matej Poljak

Bezpečnostný projekt ochrany vybraného prvku kritickej infraštruktúry

Vidriková Dagmar, doc. Ing. PhD.

Dávid Portala

Bezpečnostný projekt na ochranu objektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Jadrný Zdeněk, Ing. PhD.
v Tvrdošíne

Michal Porubský

Návrh štandardu kamerového bezpečnostného systému v bankách

Loveček Tomáš,prof. Ing. PhD.

Patrik Roob

Prevencia kriminality detí a mládeže na vybranom území

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Pavol Ryba

Prevencia kriminality páchanej na senioroch

Byrtusová Andrea, Ing. PhD.

Pavol Sagál

Bezpečnostný projekt na ochranu mestského/obecného/ úradu

Belan Ľubomír, prof. Ing. CSc.

Mária Slaninová

Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov vo vybranom objekte

Boc Kamil, Ing. PhD.

Zuzana Svrčeková

Manažérstvo bezpečnostných rizík vo vybranom objekte

Belan Ľubomír, prof. Ing. CSc.

Milan Šangala

Testovanie parametrov duálnych detektorov

Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.

Mária Šimčíková

Bezpečnostný projekt na ochranu termálneho kúpaliska Podhájska

Jadrný Zdeněk, Ing. PhD.

Michaela Škulcová

Zefektívnenie systému vzdelávania pre potrebu ochrany prírody

Selinger Petr, Ing. PhD.
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Martin Štefunko

Testovanie spoľahlivosti komponentov elektrických zabezpečovacích systémov pri Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.
zmenách parametrov prostredia

Lenka Šunová

Manažérstvo bezpečnostných rizík na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši

Vladimír Tarageľ

Ochrana objektu pred teroristickým útokom s použitím nástražného výbušného systému Figuli Lucia, Ing. PhD.
(vybraný objekt)

Ľubomíra Uhliariková

Miesto a úlohy detektívnej služby pri hľadaní osôb, majetku a získavaní informácií

Selinger Petr, Ing. PhD.

Martina Válovčanová

Význam kynológie v činnosti bezpečnostných služieb

Selinger Petr, Ing. PhD.

Martin Varga

Identifikácia osôb pomocou kamerového systému na základe jej polohy v zornom poli Loveček Tomáš, prof. Ing. PhD.
kamery

Ján Vlžák

Využitie metód manažmentu v miestnej samospráve v oblasti ochrany osôb a majetku

Štofko Stanislav, doc. Ing. CSc.

Martina Vyšná

Indikátory bezpečnosti v lokálnom prostredí

Hofreiter Ladislav, prof. Ing. CSc.

Lukáš Zeman

Metodika činnosti osobného ochrancu pri napadnutí klienta strelnou zbraňou

Selinger Petr, Ing. PhD.

Belan Ľubomír, prof. Ing. CSc.

Externé inžinierske štúdium
Miroslav Danihel

Možnosti znižovania majetkovej kriminality v lokálnom prostredí

Hofreiter Ladislav,prof. Ing. CSc.

Richard Ďanovský

Bezpečnostný projekt na ochranu Žilinskej teplárne, a.s.

Loveček Tomáš,prof. Ing. PhD.

Matej Djubek

Manažérstvo bezpečnostných rizík technických zariadení objektov

Ing.Petr Selinger, PhD.

Taťána Galušková

Bezpečnostný projekt na ochranu žrebčína Márie Terézie v Kopčanoch

Mach Vlastimil, Ing. PhD.

Libuša Hnidzíková

Metódy posudzovania bezpeč. rizík objektov pre potreby rozhodovania o ich ochrane

Hofreiter Ladislav, prof. Ing. CSc.

Martina Karafová

Bezpečnostný projekt na ochranu rekreačného objektu – Camping Slnečné skaly

Mach Vlastimil, Ing. PhD.

Anna Krejčíková

Miesto, úlohy a metodika činnosti
vybranom priestore

Dana Kruželová

Využitie komunikačných zručnosti mestského (obecného) policajta v prevencií kriminality Belan Ľubomír, prof. Ing. CSc.

Lea Lazoriková

Manažérstvo bezpečnostných rizík vodnej nádrže a vôd v oblasti Nová Bystrica

Selinger Petr, Ing. PhD.

Petra Marčeková

Bezpečnostný projekt na ochranu vybraného objektu

Mach Vlastimil, Ing. PhD.

stráže prírody pri ochrane prírody a krajiny vo Jadrný Zdeněk, Ing. PhD.

75

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Peter Oravčík

Prielomová odolnosť kevlaru a jeho využitie na ochranu osôb a majetku

Boc Kamil, Ing. PhD.

Dávid Ptáček

Bezpečnostný projekt na ochranu vybraného polyfunkčného objektu

Mach Vlastimil, Ing. PhD.

Dušan Sagan

Manažérstvo bezpečnostných rizík vo vybranom objekte

Belan Ľubomír, prof. Ing. CSc.

Patrik Šugarek

Komparácia hybridného a IP kamerového systému

Loveček Tomáš,prof. Ing. PhD.

Ľuboš Thomka

Bezpečnostný projekt na ochranu vybraného objektu

Mach Vlastimil, Ing. PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť študijného programu krízový manažment
v akademickom roku 2014/2015
Vedúci

Názov záverečnej práce

Priezvisko, meno

záverečnej práce

Denné bakalárske štúdium
Brezina Daniel

Úlohy miestnej štátnej správy a samosprávy v procese riešenia krízových javov

Čičman Miloš

Možnosti využitia dobrovoľných organizácií psovodov záchranárov pri záchranných RSDr. Ľudovít Németh
prácach

Fajsziová Simona

Pripravenosť obce Lísková na riešenie mimoriadnych udalostí

Ing. Jana Adamíková

Frkáňová Monika

Riziká neprispôsobivých sociálnych skupín

Ing. Jana Adamíková

Gajdošová Lenka

Riziká odpadového hospodárstva v obci Veľké Rovné

Ing. Jana Adamíková

Grivalský Lukáš

Podnikateľské riziká vyplývajúce z outsourcingu

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Hlivová Jana

Riziká konkurenčného prostredia podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Hrubjaková Terézia

Podnikateľské riziká v oblasti sieťového marketingu

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Chromek Matúš

Riziká v procese plánovania výroby v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Jánossy Richard

Východiská systému prevencie mimoriadnych udalostí na území Slovenskej republiky

Ing. Ján Havko

Kalusová Ivana

Výrobné riziká v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Králová Veronika

Pripravenosť obce Zbyňov na riešenie mimoriadnych udalostí

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Majířová Michala

Pripravenosť obce Lietavská Lúčka na príjem evakuovaných osôb

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Masár Matej

Riziká konkurencieschopnosti podniku služieb

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Mičuchová Simona

Komunikácia podniku s médiami počas riešenia krízových javov

doc. Mgr. Míka Vladimír, PhD.

Pomffy Martin

Softvérová podpora krízového manažmentu

Ing. Michal Titko

Prozbíková Simona

Využitie manažérskych metód analýzy interného prostredia využiteľné v procese Ing. Katarína Buganová, PhD.
identifikácie rizík
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Škutová Veronika

Príčiny a dôsledky krízových javov v osobnej železničnej doprave

Šumerajová Lucia

Využitie manažérskych
podnikateľských rizík

Šuttová Barbora

Význam interim manažéra pri riešení podnikových kríz

Ing. Mária Hudáková PhD.

Veresová Timea

Krízová komunikácia počas krízových javov

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Zadňančinová Ivana

Úlohy krízového riadenia obce v prípade ohrozenia povodňou

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Zajaček Lukáš

Riziká vzniku živelných pohrôm

Ing. Jana Adamíková

Ziman Tomáš

Využitie manažérskych metód v procese analýzy konkurencie pri identifikácii Ing. Katarína Buganová, PhD.
podnikateľských rizík

metód

analýzy

externého

prostredia

doc. Mgr. Vladimír. Míka, PhD.
pri

identifikácii Ing. Katarína Buganová, PhD.

Externé bakalárske štúdium
Baláž Matej

Bezpečnosť masových kultúrno-športových podujatí

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Balušíková Patrícia

Riziká živelných pohrôm v obci Makov

Ing. Veronika Oriešková

Lacek Ján

Využitie záchranárskych psov pri riešení následkov mimoriadnych udalostí

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Lukáčka Michal

Kvantifikácia možných strát v kritickej dopravnej infraštruktúre v prípade jej narušenia

Ing. Ján Dvorský

Priečko Matej

Pripravenosť obyvateľov obce Raková na mimoriadne udalosti

Ing. Tomáš Pavlenko

Púček Peter

Činnosť Integrovaného záchranného systému pri riešení mimoriadnych udalostí

Bc. Ing. Vladimír Benedik, PhD.

Škorvánek Radoslav

Chudoba ako závažné sociálne riziko súčasnej spoločnosti

Mgr. Lucia Litvová, PhD.

Šmulíková Michaela

Návrh protikrízových opatrení v podniku ChemniUsip s.r.o.

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Denné inžinierske štúdium
Badzik Miroslav, Bc.

Posúdenie rizík a bariér podnikania z pohľadu podniku služieb

doc.Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Balážová Slavomíra, Bc.

Manažment rizík pri zavádzaní zmien v podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Biskup Adrián, Bc.

Posúdenie rizík komunálnej bezpečnosti v Spišskej Novej Vsi

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Bollová Zuzana, Bc.

Manažment rizika projektu

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Boško Adam, Bc.

Bariéry a úskalia podnikania z pohľadu začínajúceho podnikateľa

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
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Boško Denis, Bc.

Manažment podnikateľských rizík vo výrobnom podniku

Branická Mária, Bc.

Kvalita podnikateľského prostredia malých a stredných podnikov v Žilinskom Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
samosprávnom kraji

Buhaj Ján, Bc.

Posúdenie podnikateľských rizík podniku v sektore stavebníctva

doc.Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Bukatovič Martin, Bc.

Riešenie mimoriadnych udalostí na úrovni miestnej štátnej správy

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Čarvaga Martin, Bc.

Posúdenie rizík potravinovej bezpečnosti v Slovenskej republike

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Danko Marek, Bc.

Rizikové faktory evakuácie obce Liptovské Sliače

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Ducár Rastislav, Bc.

Kvantifikácia ekonomických strát zo zlyhania prvku kritickej infraštruktúry v sektore Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
doprava

Eliáš Ján, Bc.

Posúdenie rizík elektronického bankovníctva v Slovenskej republike

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Harvancová Lenka, Bc.

Manažment rizík v podniku SATES, a. s., Považská Bystrica

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Hutirová Milota, Bc.

Posúdenie rizík podnikateľskej činnosti v strojárskom podniku

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Janasová Denisa, Bc.

Vplyv hospodárskej krízy na odvetvie stavebníctva

doc. Ing. Stanislava Strelcová,PhD.

Janošková Miroslava, Bc.

Koordinácia štátnych orgánov a neziskových organizácií pri riešení krízových javov

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Káčerik Juraj, Bc.

Využitie metódy balancedscorecard pri prevencii podnikovej krízy

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Konfálová Michaela, Bc.

Manažment podnikateľských rizík vo vybranej oblasti podniku

Ing. Katarína Buganová, PhD.

Krchová Michaela, Bc.

Ekonomická efektívnosť protipovodňových opatrení

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Krkoša Jakub, Bc.

Návrh zefektívnenia prepravy ranených do zdravotníckych zariadení

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Krkošová Denisa, Bc.

Krízová komunikácia počas mimoriadnej udalosti

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Kubalová Ľubica, Bc.

Zásady a predpoklady efektívnej krízovej komunikácie

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Kubizňa Pavol, Bc.

Kritické miesta tranzitnej dopravy

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Lehotský Lukáš, Bc.

Postavenie Horskej záchrannej služby pri prevencii a riešení mimoriadnych udalostí

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Mišagová Anna, Bc.

Manažment rizík pri spracovaní podnikateľského plánu

Ing. Katarína Buganová, PhD.

doc.Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
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Mojžiš Matej, Bc.

Aplikácia poznatkov z medzinárodného krízového manažmentu v podmienkach doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Slovenskej republiky

Mokoš Roman, Bc.

Podpora riešenia mimoriadnych udalostí v krízovom manažmente

Murgašová Erika, Bc.

Možnosti výpočtu šírenia toxických látok v ovzduší a ich prínos pre krízového manažéra Ing. Mária Polorecká, PhD.
pri riešení krízových javov

Očenáš Michal, Bc.

Možnosti výpočtu šírenia toxických látok v ovzduší a ich prínos pre krízového manažéra Mgr. Lucia Litvová, PhD.
pri riešení krízových javov

Pitoňák Branislav, Bc.

Socioekonomické riziká nezamestnanosti mladých ľudí vo vybraných krajinách Európskej Mgr. Lucia Litvová, PhD.
únie

Pobijak Martin, Bc.

Krízová intervencia a psychosociálna pomoc zameraná na obete krízových javov

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Ružička Branislav, Bc.

Systém výroby, prenosu a dodávok elektrickej energie v krízových situáciách

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.,
Ing. Danka Kubíková

Sluka Juraj, Bc.

Nové formy prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Stahovcová Katarína, Bc.

Postavenie manažmentu rizika v procese poskytovania služieb v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD., Ing.
Peter Brestovanský

Struhárik Juraj, Bc.

Ekonomická bezpečnosť podniku

doc.Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Synák Andrej, Bc.

Podpora rozhodovania v krízovom manažmente použitím vybraného softvéru

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.,
Adam Zagorecki, Ph.D.

Škorvánek Juraj, Bc.

Posúdenie rizík komunálnej bezpečnosti mesta Žilina

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Štrbáková Patrícia, Bc.

Manažment rizika vo výrobnom procese v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Šutka Tomáš, Bc.

Posúdenie rizík podnikania v elektronickom obchode

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Tausinger Róbert, Bc.

Zásobovanie obyvateľov obce Dolný Hričov v krízových situáciách

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.,
Ing. Vladimír Sadloň

Trnkócy Martin, Bc.

Posúdenie rizík výberu dodávateľov

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Valášková Zuzana, Bc.

Zdokonaľovanie krízového riadenia na úseku miestnej štátnej správy s využitím metód prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
operačnej analýzy

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
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Vons Marek, Bc.

Záťaž a stres v práci krízového manažéra

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Wagner Dominik, Bc.

Prevencia povodní v povodí rieky Hornád

Ing. Katarína Hollá, PhD.,
PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc.

Zbell Peter, Bc.

Manažment rizík v podniku STROJCHEM, a. s.

doc.Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Externé inžinierske štúdium
Bályová Patrícia, Bc.

Posudzovanie a riadenie rizík pri práci s nebezpečnými látkami v podniku Sungwoo Ing. Katarína Hollá, PhD.
Hitech Slovakia, s. r. o.

Boškaj Peter, Bc.

Posúdenie sociálnych rizík v Žilinskom samosprávnom kraji

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Cesneková Michaela, Bc.

Koordinácia štátnych orgánov a neziskových organizácií pri riešení krízových javov

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Ďaďová Veronika, Bc.

Zásady a predpoklady efektívnej krízovej komunikácie organizácie

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Danišková Stanislava, Bc.

Návrh foriem elektronického vzdelávania v systéme prípravy obyvateľstva na civilnú Bc. Ing. Vladimír Benedik, PhD.
ochranu

Fusko Ján, Bc.

Posúdenie rizík bezpečnosti obyvateľov v meste Žilina

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Hriňová Michaela, Bc.

Vplyv hospodárskej krízy na malý podnik

doc.Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Huček Jozef, Bc.

Posúdenie podnikateľských rizík malého podniku v stavebnom priemysle

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Husáriková Lenka, Bc.

Rozhodovanie v krízovom manažmente s dôrazom na aspekt ekonomickej efektívnosti doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
prijatých opatrení

Janurová Danica, Bc.

Koncept odolnosti a jeho aplikácia v krízovom manažmente podniku

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Kučák Pavol, Bc.

Manažment rizika pri zvyšovaní efektívnosti výrobného procesu v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Kurillová Zuzana, Bc.

Krízová komunikácia s verejnosťou

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Kurtulík Patrik, Bc.

Manažment rizík v podniku Stavebniny Garbiar, s. r. o.

doc.Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Mellová Lucia, Bc.

Opatrenia krízového manažmentu na evakuáciu predmetov kultúrneho dedičstva

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Milatová Paula, Bc.

Organizovanie a vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach Ing. Katarína Hollá, PhD.
v Banskobystrickom samosprávnom kraji
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Ozaniak Roman, Bc.

Postavenie manažmentu rizika v procese zvyšovania kvality v podniku

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Prieložná Zuzana, Bc.

Manažment rizika v podniku s využitím modelu výnimočnosti EFQM

Ing. Mária Hudáková, PhD.

Prívarová Radka, Bc.

Možnosti a opatrenia
bezpečnostných rizík

Slivoň Ján, Bc.

Posúdenie rizík rekonštrukcie čističky odpadových vôd v Trenčíne

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Stanková Petra, Bc.

Systém hodnotenia výkonnosti zložiek Integrovaného záchranného systému

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Urbancová Zdenka, Bc.

Riešenie stavu ropnej núdze a dodávok pohonných hmôt v krízových situáciách

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

krízového

manažmentu

mesta

Čadca

na

znižovanie doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Ing. Danka Kubíková
Užeková Jana, Bc.

Uplatnenie metód posudzovania a riadenia podnikateľských rizík v podniku SPN plus, Ing. Katarína Buganová, PhD.
s.r.o.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.6 záchranné služby študijného programu záchranné služby
v akademickom roku 2014/2015

Meno a priezvisko

Vedúci

Názov záverečnej práce

záverečnej práce

Denné bakalárske štúdium
Lucia Babušová

Možnosti zdokonaľovacej prípravy vodičov v rámci hasičských jednotiek

Ballay Michal, Ing.

Michal Fáber

Zásahová činnosť záchrannej brigády HaZZ v Žiline

Ballay Michal, Ing.

František Grobarčík

Návrh terénneho špeciálu na hasenie lesných požiarov

Ballay Michal, Ing.

František Jaroš

Technické prostriedky pre vyslobodzovanie osôb pri dopravných nehodách

Ballay Michal, Ing.

Ján Tichý

Príprava, výcvik a systém overovania vodičov v HaZZ MV SR

Ballay Michal, Ing.

Miloš Vorčák

Technické zabezpečenie DHZ pre zásahovú činnosť v horských podmienkach

Ballay Michal, Ing.

Romana Erdélyiová

Toxické látky ako jeden z faktorov ohrozujúcich zdravie zasahujúcich hasičov

Coneva Iveta, Ing. PhD.

Martina Harmanová

Požiarne nebezpečenstvo vo výrobe káblových zväzkov pre automobilový priemysel

Coneva Iveta, Ing. PhD.

Ondrej Russin

Experimentálne stanovenie bodu vzplanutia a bodu horenia vybraných horľavých
kvapalín

Coneva Iveta, Ing. PhD.

Štefan Ročiak

Využívanie vhodných hasiacich látok v stabilných a polostabilných hasiacich
zariadeniach na hasenie

Coneva Iveta, Ing. PhD.

Juraj Jancík

Využitie kynologickej služby pri zásahu zložiek Integrovaného záchranného systému

Fanfarová Adelaida, Ing.

Róbert Koščak

Postavenie dobrovoľných hasičov v Slovenskej republike a v Nemecku

Fanfarová Adelaida, Ing.

Peter Liga

Zásady používania prostriedkov protiplynovej služby v základných zložkách IZS počas
zásahov

Fanfarová Adelaida, Ing.

Jozef Novobilský

Hasičský šport v Slovenskej republike

Fanfarová Adelaida, Ing.

Tomáš Stankoviansky

Najčastejšie príčiny požiarov v Slovenskej republike

Fanfarová Adelaida, Ing.

Ján Paluš

Analýza zásahov po dopravných nehodách

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.
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Miroslav Dufek

Zdolávanie požiarov rekreačných zariadení v ťažko prístupných oblastiach

Gašpercová Stanislava, Ing. PhD.

Matúš Lacko

Zhodnotenie protipožiarnej bezpečnosti vybraného objektu so zhromažďovacím
priestorom

Gašpercová Stanislava, Ing. PhD.

Kristína Ondrejičková

Preventívno-výchovná činnosť vybranej obce v oblasti ochrany pred požiarmi

Gašpercová Stanislava, Ing. PhD.

Lívia Šusteková

Zhodnotenie vlastností stavebných materiálov používaných pri zatepľovaní z hľadiska
PBS

Gašpercová Stanislava, Ing. PhD.

Nikola Gálová

Retardéry horenia dreva

Mitrenga Patrik, Ing.

Miroslav Hrenák

Riziká v drevárskom priemysle

Mitrenga Patrik, Ing.

Lukáš Kabáč

Možnosti zvyšovania požiarnej odolnosti konštrukcií

Mitrenga Patrik, Ing.

Tibor Krivda

Rozbor stavu hasičskej techniky a návrh obmeny vo vybranom OR HaZZ MV SR

Mitrenga Patrik, Ing.

Lukáš Kupec

Horľavosť rôznych druhov drevín

Mitrenga Patrik, Ing.

Andrej Lahký

Faktory ovplyvňujúce horľavosť dreva a veľkoplošných materiálov na báze dreva

Mitrenga Patrik, Ing.

Juraj Sidor

Požiarnotechnické zariadenia v stavbách

Mitrenga Patrik, Ing.

Andrej Vereš

Možné spôsoby retardačných úprav materiálov

Mitrenga Patrik, Ing.

Peter Tyrpák

Hasenie lesných požiarov v extrémnych terénnych podmienkach

Monoši Mikuláš, doc. Ing. PhD.

Ľuboš Wiesner

Vplyv dymu a toxických splodín horenia na evakuáciu osôb

Mózer Vladimír, Ing. PhD.

Ladislav Buc

Havária vodnej stavby Oravská priehrada

Orinčák Michal, Ing. PhD.

Filip Čiernik

Lesný požiar na území okresu Námestovo

Orinčák Michal, Ing. PhD.

Michal Džupin

Dezinfekcia a sterilizácia biologických kontaminantov v podmienkach HaZZ

Orinčák Michal, Ing. PhD.

Filip Kamenár

Záchrana osôb z výšky a voľnej hĺbky pomocou lezeckej techniky

Orinčák Michal, Ing. PhD.

Pavol Bondira

Zatepľovacie materiály na prírodnej báze – požiarna bezpečnosť

Osvald Anton, prof. Ing. CSc.

Dominik Rovňan

Požiare nákladných automobilov

Svetlík Jozef, Ing. PhD.

Roman Válek

Použitie a význam samočinných zhášacích zariadení požiarov automobilov

Svetlík Jozef, Ing. PhD.

Jakub Bohač

Rádioaktívne žiarenie a jeho biologické účinky

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.
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Samuel Hroboň

Stanovenie bodu vzplanutia vybraných horľavých látok

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.

Tomáš Kostelanský

Chemický a biologický terorizmus v súčasnosti

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.

Matúš Závacký

Manipulácia a skladovanie nebezpečných látok na vybranom pracovisku

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.

Marek Ondrek

Oprávnenia hasičov pri zásahu a pri taktickom cvičení

Vráblová Ľubica, Ing.

Jakub Kubuš

Využitie metódy zmenšovania pre potreby protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Vráblová Ľubica, Ing.

Martin Olej

Technika hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch

Vráblová Ľubica, Ing.

Externé bakalárske štúdium
Ralbovský Ján

Zásahová činnosť príslušníkov HaZZ pri dopravných nehodách v Bratislave

Ballay Michal, Ing.

Čiernik Michal

Využitie hasiacich látok v prevádzke zameranej na výrobu prístrojových panelov do
automobilov

Coneva Iveta, Ing. PhD.

Martinka Lukáš

Využitie hasičského športu pri zásahovej činnosti

Fanfárová Adelaida, Ing.

Buchtová Katarína

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti vybraného objektu

Gašpercová Stanislava, Ing. PhD.

Minárik Benedikt

Hodnotenie dodatočných zatepľovacích systémov z hľadiska PB

Gašpercová Stanislava, Ing. PhD.

Werner Eduard

Využitie termovízie v HaZZ

Gašpercová Stanislava, Ing. PhD.

Mikuš Lukáš

Environmentálne plánovanie v priemyselných podnikoch

Polorecká, Mária Ing. PhD.

Gajdoš Radoslav

Účinnosť požiarnotechnických zariadení

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.

Gancarčík Matúš

Jadrový terorizmus a účinky rádioaktívnych látok

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.

Katarína Badurová

Informačné systémy využívané hasičskými jednotkami v SR

Vráblová Ľubica, Ing.

Matej Tichý

Likvidácia agresívneho hmyzu a evakuácia zvierat hasičskými jednotkami

Vráblová Ľubica, Ing.
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Priezvisko, meno

Vedúci

Názov záverečnej práce

záverečnej práce

Denné inžinierske štúdium
Morihlatko Igor, Bc.

Porovnanie techník hasenia lesných požiarov

Coneva Iveta, Ing. PhD.

Gajňáková Katarína, Bc.

Analýza dopravnej trasy Žilina - Martin z pohľadu možného zásahu zložiek IZS

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Rypák Zdenko, Bc.

Analýza rizík na vybranom športovom štadióne

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Olejník Ján, Bc.

Domáci spotrebič - možná príčina požiaru

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Michaľák Tomáš, Bc.

Likvidácia požiarov na dopravných trasách ŽSR v nových podmienkach po redukcii
počtu závodných požiarnych útvarov

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Kubaš Martin, Bc.

Analýza hasenia požiarov a vybranom území SR a návrh technického zabezpečenia Monoši Mikuláš, Ing. PhD.

Dermek Milan, Bc.

Zhodnotenie možností technického zabezpečenia na zásahy v sťažených terénnych
podmienkach

Monoši Mikuláš, Ing. PhD.

Tomaník Jozef, Bc.

Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby chovu exotických primátov

Mózer Vladimír, Ing. PhD.

Lojanová Alžbeta, Bc.

Vplyv druhu konštrukčného celku na riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb na
bývanie

Mózer Vladimír, Ing. PhD.

Březovský Ivan, Bc.

Zhodnotenie využitia nástenných hydrantov a hasiacich prístrojov pri likvidácii
požiarov

Mózer Vladimír, Ing. PhD.

Žilka Martin, Bc.

Hodnotenie vlastností vybraných materiálov na základe ich spalného tepla

Müllerová Jana, prof. Ing. PhD.

Spišák Filip, Bc.

Sledovanie vplyvu vlhkosti na priebeh horenia vybraného materiálu na kónickom
kalorimetri

Müllerová Jana, prof. Ing. PhD.

Hrušková Dušana, Bc.

Vplyv retardérov horenia na priebeh horenia dreva

Müllerová Jana, prof. Ing. PhD.

Horváthová Michaela, Bc.

Vplyv spôsobu spracovania dreva na priebeh horenia

Müllerová Jana, prof. Ing. PhD.

Badík Roman, Bc.

Vplyv technológie spracovania drevených dosiek na priebeh ich horenia

Müllerová Jana, prof.Ing. PhD.

Bartoš Jaroslav, Bc.

Preprava nebezpečných látok a likvidácia mimoriadnej udalosti v podmienkach
právnickej osoby

Orinčák Michal, Ing. PhD.
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Rupp Matúš, Bc.

Systém prevencie vzniku mimoriadnej udalosti v jaskynnom systéme v SR a jej
riešenie

Orinčák Michal, Ing. PhD.

Šupolová Martina, Bc.

Špecifickosť chemickej dekontaminácie podľa druhu kontaminovaného materiálu

Orinčák Michal, Ing. PhD.

Berežňák Peter, Bc.

Zásahy v ťažko prístupnom teréne vo vybranej oblasti

Svetlík Jozef, Ing. PhD.

Korec Tomáš, Bc.

Horľavosť poťahových textílií používaných v čalúnnictve

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.

Hricová Darina, Bc.

Možné druhy ohrozenia chemickými a biologickými látkami a ochrana pred ich
účinkami

Vandlíčková Miroslava, Ing. PhD.

Externé inžinierske štúdium
Brandis Benjamín, Bc.

Analýza rizík úniku čpavku z chladiacich systémov, z prepravných a skladovacích
nádrží

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Cesnek Michal, Bc.

Záchrana osôb z trosiek výškovej budovy

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Klanduchová Barbora, Bc.

Metodika zásahu v ubytovacom zariadení

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Šuvada Ján, Bc.

Dekoračná sviečka ako možný zdroj požiaru

Flachbart Jaroslav, Ing. PhD.

Drahňák Ján, Bc.

Návrh koncepcie terénneho vozidla na zásahovú činnosť pri lesných požiaroch

Monoši Mikuláš, doc. Ing. PhD.

Kozičová Bahuslava, Bc.

Doprava vody na hasenie lesného požiaru v extrémnych terénnych podmienkach

Monoši Mikuláš, doc. Ing. PhD.

Lukácsová Žaneta, Bc.

Technické zabezpečenie hasenia lesných požiarov

Monoši Mikuláš, doc. Ing. PhD.

Daníšek Tomáš, Bc.

Analýza požiarneho zaťaženia pre vybrané druhy priestorov

Mózer Vladimír, Ing. PhD.

Greško Rastislav, Bc.

Ochrana a prevencia historických budov pred dôsledkami požiaru

Mózer Vladimír, Ing. PhD.

Vaľko Martin, Bc.

Technické podmienky pre zásah záchranných zložiek a evakuáciu osôb z tunela
Branisko

Mózer Vladimír, Ing. PhD.
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Zoznam doktorandských dizertačných prác, ktoré boli ukončené obhajobou v roku 2015
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Priezvisko, meno, titul doktoranda
(forma štúdia, odbor)
Majlingová Andrea, Ing.
(externá, 8.3.6 záchranné služby)
Halama Luboš, Ing.
(externá, 8.2.1 dopravné služby)
Janušová Lucia, Ing.
(denná, 8.2.1 dopravné služby)
Pevalová Silvia, Ing.
(denná, 8.2.1 dopravné služby)
Fojtíková Jana, Ing..
(denná, 8.2.1 dopravné služby)
Kovalčík Milan, Ing.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Titko Michal, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Januš Peter, Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Mariš Ladislav, Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Baluszynski Slawojir, mgr inž.
(externá, 8.3.6 záchranné služby)
Fanfarová Adelaida, Ing.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Vráblová Ľubica, Ing.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Boguská Danka, Ing. Bc.
(externá, 8.3.6 záchranné služby)

Školiteľ

Téma dizertačnej práce

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Informačné systémy efektívneho nasadenia hasičských
jednotiek pri lesných požiaroch na vybranom území SR

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Riziká prepravy nebezpečných vecí cestnými tunelmi

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

Zvyšovanie objektívnosti určovania prvkov kritickej infraštruktúry
v sektore dopravy

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

Posudzovanie rizík ako súčasť systému riadenia bezpečnosti
železníc

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

Riadenie prepravy nebezpečného nákladu v leteckej doprave

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.

Samovoľná evakuácia obyvateľstva

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Vplyv krízových situácií na funkčnosť kritickej infraštruktúr.

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Rozšírenie databáz geografických informačných systémov pre
potrieb činnosti obecných polícií

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Využitie zásad Cloningerovej teórie osobnosti na posudzovanie
páchateľov trestnej činnosti

prof. Ing. Anton Osvald, PhD.

Riadenie požiarnej bezpečnosti v hoteloch

prof. Ing. Anton Osvald, PhD.

Reakcia na oheň vybraných tepelne izolačných výrobkov

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Modelovanie rizikových situácií v trenažéri na nelineárne formy
požiaru

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Kritické miesta v súčinnosti zložiek integrovaného záchranného
systému pri spoločnom zásahu
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Výročné správy pracovísk fakulty
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Výročná správa katedry bezpečnostného manažmentu
1. Profil a štruktúra katedry
Katedra bezpečnostného manažmentu je v rámci Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA 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 ďalších študijných programov na FBI UNIZA.
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 zvyšovanie technického vybavenia laboratória
a priľahlých priestorov. V rámci podnikateľskej činnosti je ambíciou katedry zapájať sa do riešenia
bezpečnostných projektov a bezpečnostných štúdií, prípadne ponúkať vzdelávacie aktivity formou
akreditovaných kurzov.
V priebehu roka 2015 bola ukončená výstavba Univerzitného vedeckého parku UNIZA, kde sa
nachádza laboratórium katedry bezpečnostného manažmentu, v ktorom je 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 jedenásť pracovníkov. V budúcnosti je
žiaduce doplnenie pracovníkov s technickým odborným zameraním. Z uvedených pracovníkov sú dvaja
držiteľom titulu profesor, dvaja titulu docent a šiesti titulu PhD.
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Tab. č. 1
Personálne zloženie katedry
Počet

Funkcia

Poznámka

plán.

skut.

Profesor

2

2

2 x CSc.

Docent

4

2

1 x PhD., 1 x CSc.

Odborný asistent

9

6

6 x PhD.

Asistent

1

-

Výskumný pracovník

2

-

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

19

11

Tab. č. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet

Poznámka

Profesor

2

2 x CSc.

Docent

2

1 x PhD., 1 x CSc.

PhD. (CSc.)

6

6 x PhD.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

10

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

10

Titul
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Tab. č. 3
Organizačná štruktúra katedry
Organizačná štruktúra

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Pracovníci:

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.

Odborná sekretárka:

Slávka Šmídová

Personálne pohyby na katedre
Ku dňu 31. 12. 2015 bol ukončený pracovný pomer Ing. Petrovi Selingerovi, PhD. a Ing. Zdenkovi
Jadrnému, PhD.; Ing. Katarína Kampová, PhD. zostáva na materskej dovolenke, na zastupovanie je
prijatá Ing. Andrea Byrtusová, PhD. V júli ukončila materskú dovolenku JUDr. Janka Chorvátová, PhD.,
pričom vo výučbe ju v plnej miere zastupoval JUDr. Róbert Mendel, PhD. V priebehu roku boli výskumní
pracovníci JUDr. Janka Chorvátová, PhD. a JUDr. Róbert Mendel, PhD. preradení na pracovisko
výskumu bezpečnosti. Prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. sa stal vedúcim pracoviska výskumu
bezpečnosti.
Zmeny v kvalifikačnej štruktúre
Prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. a prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. boli prezidentom SR vymenovaní
za profesorov.
Požiadavky na doplnenie
Do budúcnosti pretrváva potreba obsadenia jedného miesta pracovníkom s technickou špecializáciou.
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2. Vzdelávacia činnosť
Spôsobilosť katedry
Katedra zabezpečovala v roku 2015 výučbu v študijnom programe bezpečnostný manažment v odbore
8.3.1. ochrana osôb a majetku 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.
Dňa 30. 10. 2015 katedra dostala výsledky komplexnej akreditácie. Katedra podľa rozhodnutí
akreditačnej komisie môže naďalej poskytovať vzdelanie v študijnom programe bezpečnostný
manažment vo všetkých troch stupňoch dennej formy štúdia vrátane práva uskutočňovať habilitačné
a inauguračné konanie.
Tab. č. 4
Spôsobilosť katedry
P.č.

Študijný
odbor

Študijný
program

1.

2009, 2015
externá forma
zamietnutá
výsledkami
komplexnej
akreditácie

2.

2009, 2015
externá forma
zamietnutá
výsledkami
komplexnej
akreditácie

3.

2009, 2015
externá forma
zamietnutá
výsledkami
komplexnej
akreditácie

bezpečnostný manažment

2.
8.3.1.
ochrana
osôb a majetku

4.

Rok
akreditácie

bezpečnostný manažment

1.

3.

Stupeň
VŠ vzdelania

bezpečnostný manažment

právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie

2009, 2015

Žiadosti o akreditáciu študijných programov 1., 2. a 3. stupňa v externej forme štúdia boli zamietnuté.
Dôvodom bol vek garanta (nar. v r. 1946), ktorý nespĺňal garancie na štandardnú dĺžku štúdia. Fakulta
môže opäť požiadať o akreditáciu externej formy štúdia po uplynutí doby 1 roka.
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Oproti roku 2014 došlo k stagnácii až miernemu zvýšeniu priameho pedagogického pôsobenia
pedagógov v rámci vyučovacieho procesu. Na zvýšenie pedagogického úväzku pedagógmi KBM mali
vplyv nasledujúce faktory:
•

v menšom rozsahu výber povinne voliteľných predmetov, ktoré zabezpečuje katedra v prvom
a druhom stupni,

•

zvýšenie počtu vedených záverečných prác.

V hodnotiacom období došlo k ďalšiemu posunu v profilácii 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).
V študentskej vedecko-odbornej činnosti sa katedra angažovala vo vlastnej sekcii v rámci fakulty Ochrana osôb, majetku a informácii. Témy študentských prác boli zamerané na riešenie čiastkových
vedeckých úloh katedry - bezpečnostný manažment, ochrana kritickej infraštruktúry, bezpečnostné
technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť. Študenti spracovali
práce s možnosťou vyústenia do záverečných bakalárskych alebo diplomových prác. Najlepší študenti
majú možnosť pokračovať vo vedeckej práci v doktorandskom štúdiu.
V rámci fakultného kola ŠVOČ dňa 14. 4. 2015 v sekcii Ochrana osôb, majetku a informácii bolo
predložených 7 súťažných prác, na ich spracovaní sa podieľalo 7 študentov. Súťaže ŠVOČ sa zúčastnili
dvaja študenti z našej fakulty a päť študentov škôl, s ktorými má naša fakulta dlhodobú spoluprácu
(Akadémia PZ v Bratislave, FBI VŠB - TU Ostrava). Na cenu Literárneho fondu bola komisiou ŠVOČ
navrhnutá práca Bc. Martina Boroša.

Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa pokynu dekana FBI UNIZA a schválených
zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu prijímacieho konania bola
zabezpečená v súlade s pokynom dekana FBI UNIZA a metodického zamestnania organizovaného
prodekankou pre vzdelávanie. Príslušníci katedry sa aktívne zúčastnili na dňoch otvorených dverí, kde
informovali záujemcov o možnostiach štúdia a aktívne prezentovali vedeckovýskumnú činnosť katedry.
V roku 2015 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.
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Tab. č. 5
Počty študentov študijného programu bezpečnostný manažment
Stupeň

Ročník

1.

Počet študentov
Denného štúdia

Externého štúdia

Celkom

1.

76

20

96

2.

55

12

67

3.

63

9

72

1.

58

9

67

2.

74

16

90

250

66

392

2.
Celkom

Štátne skúšky – príprava, priebeh
V roku 2015 katedra zabezpečovala štátne skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.
Štátne záverečné skúšky absolvovalo 145 študentov, z toho 49 študentov denného bakalárskeho
štúdia, 8 študentov externého bakalárskeho štúdia, 71 študentov denného inžinierskeho štúdia
a 16 študentov externého inžinierskeho štúdia. V riadnom termíne štátnych skúšok prospelo
124 študentov, z toho 8 študentov prospelo s vyznamenaním. V riadnom termíne neprospelo
12 študentov. Na opravných štátnych skúškach 11 študentov prospelo, 1 neprospel.
Činnosť práce štátnicových komisií sa riadila podľa ročného plánu a pokynu dekana na vykonanie
záverečných štátnych skúšok. V celom priebehu skúšok sa nevyskytli problémy, podrobný priebeh
a výsledky sú uvedené v záverečných správach zo štátnych skúšok.
Tab. č. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie
prospel
s vyznamenaním

Poznámka
prospel

neprospel
Náhradné
bakalárske
ŠS – 18. 9. 2015
- 3 študenti prospeli

Denná

49/71

1/2

44/66

4/3

- 1 študent neprospel
Náhradné
inžinierske
ŠS – 18. 9. 2015
- 3 študenti prospeli
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Náhradné
bakalárske
ŠS – 18. 9. 2015
Externá

8/16

0/0

6/13

- 2 študenti prospeli

2/3

Náhradné
inžinierske
ŠS – 18. 9. 2015
- 3 študenti prospeli

Celkom
ukončilo

144

3

12

129

Členovia štátnicových komisií hodnotili kvalitu záverečných prác ako dobrú. 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 musia komplexne viesť študentov vrátane ich prípravy na
obhajobu záverečnej práce. Na katedre boli zavedené kontroly tém a zadaní záverečných prác
garantom štúdia z pohľadu odborného zamerania prác, čo sa odrazilo na kvalitatívnom zvýšení úrovne
prác.
Tematické zameranie záverečných prác vychádzalo zo študijného programu bezpečnostný manažment
a z projektov riešených na katedre. Svojím obsahom boli zamerané na problematiku ochrany osôb
a majetku, projektovania systémov vnútornej a vonkajšej ochrany objektov, fyzickej ochrany osôb,
prevencie kriminality a využitia kriminalistických metód v oblasti bezpečnosti.
Tab. č. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2015
Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

Fyzický počet
školiteľov
prác

Fyzický počet
školiteľov
prác bez PhD.

Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)

bakalárska

49/8

48/8

18/5

8/4

0/0

diplomová

71/16

71/16

16/7

0/0

1/0

dizertačná

2/0

2/0

2/0

0/0

0/0

rigorózna

0

0

0

0

0

146

145

48

12

1

Typ práce

spolu
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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 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 z dôvodu nutného osobného kontaktu so študentmi. Cez
dôraz kladený na túto oblasť proces tvorby, ale aj využívania e-vzdelávania študentmi skôr stagnuje.
Prehľad rozpracovaných predmetov e-vzdelávania je v tabuľke 8.
Tab. č. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

Zabezpečuje

Poznámka

1.

Základy stavebného inžinierstva

Ing. V. Mach, PhD.

čiastočne

2.

Systémy vnútornej ochrany

doc. Ing. A. Veľas, PhD.

čiastočne

3.

Poisťovníctvo

doc. Ing. A. Veľas, PhD.

čiastočne

4.

Bezpečnostné služby a ich legislatíva

Ing. P. Selinger, PhD.

čiastočne

5.

Náuka o zbraniach a strelive

prof. Ing. Ľ. Belan, CSc.

čiastočne

6.

Manažment verejnej správy

doc. Ing. S. Štofko, CSc.

čiastočne

7.

Financovanie a účtovníctvo

doc. Ing. S. Štofko, CSc.

čiastočne

8.

Projektovanie bezp. systémov

prof. Ing. T. Loveček, PhD.

čiastočne

9.

Kriminalistická technika

Ing. Kamil Boc, PhD.

čiastočne

10.

Kriminalistická metodika

Ing. Kamil Boc, PhD.

čiastočne

11.

Automatizácia a projektovanie inžinierskych prác

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

čiastočne

12.

Prevencia kriminality

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

čiastočne

13.

Elektrotechnické bezpečnostné prostriedky

doc. Ing. A. Veľas, PhD.

čiastočne
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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 proti
terorizmu, personálnym aspektom výberu ľudských zdrojov do služieb súkromnej bezpečnosti,
bezpečnostnému manažmentu, poplachovým systémom a manažmentu ochrany objektov. Prehľad
počtu publikácií za rok 2015 je uvedený v tab. 9.
Tab. č. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2015
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

0

AAB

Vedecké monografie v SR

1

BAB

Odborné knižné publikácie

1

BCI

Skriptá, učebné texty

0

ACB

VŠ učebnice v SR

5

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

7

Aktivity v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania boli v minulosti na katedre bezpečnostného manažmentu
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

Platnosť akreditácie uvedených kurzov vypršala. Nedostatkom uvedených kurzov bola ich rozsiahla
štruktúra a nedostatok záujemcov vyplývajúci zo slabého marketingu. Riešenie je možné hľadať
v zameraní na určité cieľové skupiny, zmeniť obsah a štruktúru kurzov. V ďalšom období bude
pozornosť sústredená na prípravu ďalšieho vzdelávania formou nových kurzov, ktoré katedra pripravuje
a pokúsi sa akreditovať
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Kontrolná činnosť vo vzdelávacej oblasti
V uplynulom roku boli na katedre vykonané celkom 4 kontroly výučby. Kontroly výučby boli zamerané
predovšetkým na oblasti:
•

prípravy učiteľa na vedenie vyučovania,

•

obsahovej a odbornej náplne vyučovania,

•

metodiky vyučovania,

•

dodržiavania pedagogických zásad vedenia vyučovania,

•

motivácie a aktivity študentov (spätná väzba),

•

dodržiavania časového fondu,

•

zabezpečenia literatúrou, práce s literatúrou,

•

využitia didaktických prostriedkov.

V priebehu kontrol neboli zistené vážnejšie nedostatky. Vyučovanie po stránke obsahovej a odbornej
bolo na veľmi dobrej úrovni. Obdobne príprava vyučujúcich zodpovedala požadovanej úrovni. Vyučujúci
využívali predovšetkým formu prezentácií pomocou výpočtovej techniky, ktoré vo väčšine prípadov
sprístupňovali 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.

Je nutné i naďalej venovať pozornosť kontrolnej činnosti, túto pravidelne hodnotiť na zasadnutiach
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 ochrany osôb
a majetku. Jedná sa predovšetkým o činnosti v oblastiach ako je manažérstvo bezpečnostných rizík,
aplikácia simulačných metód a modelovania v bezpečnostných systémoch, systémy vzdelávania
v oblasti bezpečnostného manažmentu, prevencie narušenia bezpečnosti, technické a technologické
riešenia ale tiež praktické riešenia bezpečnosti (projektové, technické a technologické).
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Vlastný vedecký profil sa zameriava na aplikovaný výskum v oblasti ochrany osôb a majetku aplikáciou
technických a technologických riešení. Tie sa opierajú 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, IGP, EŠF a iné medzinárodné projekty. Výsledky z riešenia týchto projektov sú publikované
v renomovaných domácich a zahraničných časopisoch a prezentované na domácich a zahraničných
konferenciách. Okrem toho sa výsledky prenášajú i do zabezpečenia študijného programu študijnou
literatúrou.
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:
•

zvyšovanie 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,

•

personálny manažment v bezpečnostných službách,

•

programy prevencie kriminality.

Okrem tohto boli a sú na katedre bezpečnostného manažmentu realizované merania detekčnej
schopnosti vybraných prvkov poplachových systémov, na základe ktorých je možné vypočítať
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spoľahlivosť jednotlivých komponentov týchto systémov. Sú realizované predovšetkým merania
charakteristík detektorov pohybu a ich správanie sa v rôznych prostrediach, testy kamier a ich správanie
sa v rôznych svetelných podmienkach, 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.
Nezanedbateľnými sú testy nástražných výbušných systémov, realizované vo Vojenskom technickom a
skúšobnom ústave Záhorie, pričom cieľom bolo získať relevantné hodnoty pre modelovanie systémov
ochrany objektov pred teroristickými útokmi.

Podané a riešené projekty
V rámci výzvy Vedeckej grantovej agentúry boli podané dva projekty:
•

1/0455/16 Analýza možnosti zvyšovania bezpečnosti občanov a ich majetku v obciach
prostredníctvom preventívnych opatrení (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.),

•

1/0579/16 Účinky energie explózie výbušnín (zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Jangl, PhD.).

V roku 2015 podali členovia katedry päť návrhov na inštitucionálne grantové projekty:
•

IGP201510 Výpočet a hodnotenie vybraných účinkov explózie výbušnín - softvérový nástroj
(zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Zvaková),

•

IGP201515 Kamerový systém na Fakulte bezpečnostného inžinierstva (zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Ďurovec),

•

IGP201516 Návrh zariadení na automatizáciu priebehu testovania komponentov elektrických
zabezpečovacích systémov (zodpovedný riešiteľ: Ing. Milan Kutaj),

•

IGP2015XX Skúmanie vplyvu vybraných ekonomických indikátorov na bezpečnosť občanov
v regiónoch (zodpovedný riešiteľ: Ing. Viktor Šoltés),

•

IGP2015XX Model pre stanovenie úrovne citlivosti spracúvaných osobných údajov
(zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marián Magdolen).

Členovia katedry ďalej participujú na podaných projektoch:
•

VEGA 1/0585/16 Zvýšenie odolnosti konštrukcií zaťažených tlakovou vlnou od výbuchu
použitím prídavných materiálov (zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Figuli, PhD.),

•

APVV-15-0727 Integrovaný manažment rizík ako efektívny nástroj na zvyšovanie vnútornej
bezpečnosti podniku aplikovaný v súlade s právnymi požiadavkami a ISO normami na danom
úseku (zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Hollá, PhD.),

•

APVV-15-0605 Komplexný model mechanizmu a termodynamiky chemického výbuchu
neštandardných výbušných zmesí (zodpovedný riešiteľ: Ing. Vandlíčková Miroslava, PhD.),
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•

APVV-15-0567 Model zaťaženia konštrukcií tlakovou vlnou od výbuchu (zodpovedný riešiteľ:
Ing. Lucia Figuli, PhD.),

•

APVV-15-0390 Parametrizácia činiteľov pre komplexné hodnotenie úrovne ochrany
strategických objektov štátu pred antropogénnymi hrozbami (prof. Ing. Loveček Tomáš, PhD.).

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 týka finančných zdrojov samospráv, ktoré môžu mať vplyv na zabezpečenie
verejného poriadku v obci. Na základe výskumu budú vypracované návrhy na zvýšenie
účinnosti vynakladaných prostriedkov..

•

VEGA1/0175/14 Identifikácia činiteľov a indikátorov zmien bezpečnostnej situácie
v bezpečnostnom prostredí pre potreby projektovania preventívnych stratégií a ich
financovanie (zodpovedný riešiteľ: prof. 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.

Členovia katedry participujú na riešených projektoch:
•

VEGA 1/0064/15 Optimalizácia kompetencií v korelačných súvislostiach so špecifikami
typových pozícií v súkromnej bezpečnosti (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dagmar Vidriková).

•

ITMS 26110230004 Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality
Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore.

•

ITMS 26110230090 Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu
a medzinárodnej spolupráce –úspešný absolvent pre potreby praxe.

•

ITMS 26220220184 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline.

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).
Na základe zmluvy medzi KBM FBI UNIZA a KOVAL Systems a.s. Beluša, v súlade s plánom
spolupráce a konkrétnym dohovorom zúčastnených strán boli v roku 2015 testované z pohľadu
prielomovej odolnosti prvky úschovných objektov a mreží.
Prehľad projektov je uvedený v tabuľkách 10, 11, 12.
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Tab. č. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2015

Číslo
projektu

IGP201510

Doba
riešenia

Grantová
agentúra

20152016

IGP

Názov projektu

Cieľ projektu

Výpočet
a hodnotenie
vybraných
účinkov explózie
výbušnín softvérový
nástroj

Výskum účinkov
explózie vo
vzťahu k rôznym
cieľom útočníka
a rozšírenie
programu
DETONA.

Hlavné
výstupy
projektu

Výstupom bude
program
slúžiaci pre
výpočet
a vyhodnotenie
vybraných
účinkov
explózie vo
vzťahu
k definovaným
trom
základným
cieľom útoku.

Koordinátor
projektu

Zvaková
Zuzana

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)

-

880 €

Spolufinancovanie
(%)

-
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IGP201515

IGP201516

20152016

20152016

IGP

IGP

Kamerový
systém na
Fakulte
bezpečnostného
inžinierstva

Návrh zariadení
na automatizáciu
priebehu
testovania
komponentov
elektrických
zabezpečovacích
systémov

S využitím
vytvoreného
kamerového
systému
vykonávať
experimenty
zamerané na
skúmanie
spoľahlivosti
a prielomovej
odolnosti
dohľadových
systémov.

Výstupom
projektu je
vytvorenie

Cieľom projektu je
vytvorenie
zariadení na
testovanie
komponentov
elektrického
zabezpečovacieho
systému.

Návrh
zariadení na
testovanie
magnetických
kontaktov
a PIR
detektorov
a realizácia ich
výroby.

Ďurovec
Martin

-

715 €

kamerového
dohľadového
systému na FBI
využiteľný na
monitorovanie
priestorov
fakulty, ako
pomôcka vo
vyučovacom
procese a na
vykonávanie
experimentov.

-

Kutaj Milan

-

690 €

-

104

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

1/0455/16

20162018

VEGA

Analýza
možností
zvyšovania
bezpečnosti
občanov a ich
majetku
v obciach
prostredníctvom
preventívnych
opatrení

Výskum opatrení,
ktorými je možné
zvýšiť bezpečnosť
občanov a ich
majetku v obciach.

Vytvorenie
metodiky
aplikovateľnej
na návrh
a posudzovanie
aktivít
zameraných na
ochranu osôb
a majetku
v obciach
s dopadom na
bezpečnosť.

Veľas
Andrej

-

-

Tab. č. 11
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Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2015

Číslo projektu

Názov projektu

HOME/2013/CIPS/AG/400000507
3

Critical
Infrastructure
Protection
Against
Chemical Attack

Dosiahnuté
výsledky
v sledovanom
období
Spracovanie
dokumentu
„Knowledge of
current
assessment
methods with
respect to the
chemicals
attacks“

Finančné
prostriedk
y

Zodpovedný
riešiteľ/koordináto
r

5648 €

TLP, spol. s r.o.,
ČR.

Projektov
ý manažér
Tomáš
Loveček
(za FBI)

Riešitelia

FBI (Ristvej
Jozef, Mariš
Ladislav)
Zeegers
Security
Managemen
t Bureau
Akademie,
o.p.s., ČR
TLP, s r.o.,
ČR
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FP7-ERAChairs-PilotCall-2013
621386

ITMS 26220220184

VEGA
1/0787/14

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

Výberové konanie
ERA chair holdera
a spracovanie
interných
podporných
predpisov

N/A

Univerzitný
vedecký park
Žilinskej
univerzity v Žiline

VO a výstavba
objektov

N/A

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

Rozpracované
úlohy podľa
projektu,
publikovanie v
zborníkoch doma
a v zahraničí

9 879 €

FBI
(Loveček
Tomáš )

Dado Milan

EF,
FBI (Ristvej
Jozef),
FRI,
FPEDAS

Zábovský Michal

Štofko Stanislav
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FBI
(Loveček
Tomáš)

-

-

UNIZA,
za FBI
Ristvej Jozef
Hofreiter
Ladislav,
Belan
Ľubomír,
Januš Peter,
Magdolen
Marián,
Mišík Ján,
Šoltés Viktor
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VEGA
1/0175/14

IGP201510

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

Rozpracované
úlohy podľa
projektu,
vypracovanie
charakteristiky
lokálneho, resp.
regionálneho
bezpečnostného
prostredia,
stanovenie
hodnot
zranitelnosti.
Výstupy
publikované v
zborníkoch doma
a v zahraničí

3844 €

Výpočet
a hodnotenie
vybraných
účinkov explózie
výbušnín softvérový
nástroj

Výskum účinkov
explózie vo
vzťahu k rôznym
cieľom útočníka
a rozšírenie
programu
DETONA.

880 €

Hofreiter Ladislav

Zvaková Zuzana

-

-

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

-

Mariš
Ladislav
-
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IGP201515

IGP201516

Kamerový
systém na
Fakulte
bezpečnostného
inžinierstva

Návrh zariadení
na automatizáciu
priebehu
testovania
komponentov
elektrických
zabezpečovacíc
h systémov

Analýza
kamarových
systémov,
príprava na
vykonánie
experimentov
zameraných na
skúmanie
spoľahlivosti
a prielomovej
odolnosti
dohľadových
systémov.

715 €

Príprava na
vytvorenie
zariadení na
testovanie
komponentov
elektrického
zabezpečovacieh
o systému.

690 €

Ďurovec Martin

-

-

-

Kutaj Milan

-

-

-
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Tab. č. 12

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2015

Číslo
projektu

Doba
rieše
-nia

Grantov
á
agentúra

IGP201510

20152016

IGP

Názov projektu

Cieľ projektu

Hlavné výstupy
projektu

Výpočet
a hodnotenie
vybraných
účinkov explózie
výbušnín softvérový
nástroj

Výskum účinkov
explózie vo
vzťahu k rôznym
cieľom útočníka
a rozšírenie
programu
DETONA.

Výstupom bude
program slúžiaci
pre výpočet
a vyhodnotenie
vybraných
účinkov explózie
vo vzťahu
k definovaným
trom základným
cieľom útoku.

Zodpovedný
riešiteľ/koordináto
r

Projektov
ý manažér

Koordináto
r projektu

Zvaková Zuzana

-

FBI UNIZA

Partneri
projekt
u

-
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IGP201515

IGP201516

20152016

20152016

IGP

IGP

Kamerový
systém na FBI
UNIZA

Návrh zariadení
na automatizáciu
priebehu
testovania
komponentov
elektrických
zabezpečovacíc
h systémov

S využitím
vytvoreného
kamerového
systému
vykonávať
experimenty
zamerané na
skúmanie
spoľahlivosti
a prielomovej
odolnosti
dohľadových
systémov.

Výstupom
projektu je
vytvorenie
kamerového
dohľadového
systému na FBI
využiteľný na
monitorovanie
priestorov
fakulty, ako
pomôcka vo
vyučovacom
procese a na
vykonávanie
experimentov.

Ďurovec Martin

Cieľom projektu je
vytvorenie
zariadení na
testovanie
komponentov
elektrického
zabezpečovacieh
o systému.

Návrh zariadení
na testovanie
magnetických
kontaktov a PIR
detektorov
a realizácia ich
výroby.

Kutaj Milan

-

FBI UNIZA

-

-

FBI UNIZA

-
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IGP2015X
X

IGP2015X
X

20152016

20152016

IGP

IGP

Skúmanie vplyvu
vybraných
ekonomických
indikátorov na
bezpečnosť
občanov
v regiónoch

Skúmať závislosti
vybraných
ekonomických
ukazovateľov
a ukazovateľov
kriminality.

Aplikovaný
výskum závislosti
vybraných
ekonomických
ukazovateľov
a ukazovateľov
kriminality.

Šoltés Viktor

Model pre
stanovenie
úrovne citlivosti
spracúvaných
osobných údajov

Vytvorenie
všeobecného
modelu pre
stanovenie
úrovne citlivosti
spracúvaných
osobných údajov
a priradenie
primeraných
ochranných
opatrení v danom
informačnom
systéme pre
zabezpečenie ich
ochrany.

Model pre
stanovenie
úrovne citlivosti
spracúvaných
osobných údajov.

Magdolen Marián

-

FBI UNIZA

-

-

FBI UNIZA

-
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1/0455/16

1/0579/16

20162018

20162018

VEGA

VEGA

Analýza
možností
zvyšovania
bezpečnosti
občanov a ich
majetku
v obciach
prostredníctvom
preventívnych
opatrení

Výskum opatrení,
ktorými je možné
zvýšiť bezpečnosť
občanov a ich
majetku
v obciach.

Účinky energie
explózie
výbušnín

Vytvorenie
jednoducho
ovládateľného
softvérového
nástroja
vyhodnocujúceho
účinky tlakovej
vlny vznikajúcej
pri výbuchu
štandardných
a neštandardných
výbušnín.

Vytvorenie
metodiky
aplikovateľnej na
návrh
a posudzovanie
aktivít
zameraných na
ochranu osôb
a majetku
v obciach
s dopadom na
bezpečnosť.

Veľas Andrej

Výstupom bude
softvérový
nástroj slúžiaci
na rýchle
vyhodnotenie
účinkov
štandardných
a neštandardnýc
h výbušnín na
okolie.

Jangl Štefan

-

FBI UNIZA

-

-

FBI UNIZA

-
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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 19-členná
odborová komisia. Z celkového počtu odborovej komisie je 7 členov z FBI UNIZA, 10 členov z iných
univerzít SR a ČR a 2 členovia sú z praxe. Predsedom odborovej komisie je vedúci pracoviska výskumu
bezpečnosti prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. Odborová komisia schvaľovala individuálne študijné plány
doktorandov a témy dizertačných prác na zasadnutí a per rollam.
Študijný program bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb
a majetku zabezpečuje 19 školiteľov vymenovaných a schválených Vedeckou radou FBI UNIZA.
Z tohto počtu je 10 školiteľov z radov vedecko-pedagogického zboru FBI UNIZA a 8 školiteľov z iných
univerzít SR, ČR a 1 školiteľ je z praxe. Školitelia pripravujú aktuálne témy pre akademický rok 2016 –
2017.
Prehľad doktorandov a školiteľov je v tab. 13 a 14.
Tab. č. 13
Prehľad doktorandov študijného programu KBM
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

1.

Ing. Anton Šiser

1.

denná

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

2.

Ing. Jozef Kubás

1.

denná

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

3.

Ing. Milan Kutaj

2.

denná

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

4.

Ing. Ján Mišík

2.

denná

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

5.

Ing. Viktor Šoltés

2.

denná

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

6.

Ing. Martin Ďurovec

3.

denná

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

7.

Mgr. Marián Magdolen

3.

denná

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

8.

Ing. Zuzana Zvaková

3.

denná

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

9.

Mgr. Tomas Walek

4.

externá

doc. Ing. Leszek F. Korzeniowski, PhD.

10.

JUDr. Zuzana Slovíková

nadštandard

externá

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

11.

Ing. Pavol Juračič

nadštandard

externá

doc. Ing. Leszek F. Korzeniowski, PhD.
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Tab. č. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry BM
Školiteľ

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

prof. Ing. Tomaš Loveček, PhD.

Doktorand

Forma

Rok štúdia

Program

Ing. Jozef Kubás

interná

1.

BM

Ing. Ján Mišík

interná

2.

BM

Ing. Viktor Šoltés

interná

2.

BM

Ing. Anton Šiser

interná

1.

BM

Mgr. Marián Magdolen

interná

3.

BM

Ing. Zuzana Zvaková

interná

3.

BM

JUDr. Zuzana Slovíková

externá

nadštandard

BM

Ing. Tomasz Walek

externá

4.

BM

Ing. Pavol Juračič

externá

nadštandard

BM

Ing. Milan Kutaj

interná

2.

BM

Ing. Martin Ďurovec

interná

3.

BM

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

doc. Leszek F. Korzeniowski

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Publikačná činnosť
V uplynulom období sa podarilo do istej miery skvalitniť úroveň publikovaných výstupov. Tomuto
procesu je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Nedarí sa v plnej miere smerovanie výstupov
do karentovaných a tzv. indexovaných publikácií.
Prehľad publikačnej činnosti je uvedený v tab. 15.
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Tab. č. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry 2015
Kategória

Bibliografický odkaz

ACB

Hofreiter (2015). Manažment ochrany objektov [elektronický zdroj] ; vedecký redaktor:
Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 229 s.; [AH 16,97].
- ISBN 978-80-554-1164-4

AFC

Veľas, A., Svetlík, J., Kapitánčiková, E. (2015). Testovanie detektorov dymu na vznik
falošného poplachu v závislosti od zmeny vlhkosti prostredia: Bezpečnostní
technologie, Systémy a Management 2015 [elektronický zdroj] : mezinárodní
konference : 19. listopadu 2015, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015. - ISBN
978-80-7454-559-7. - CD-ROM, [5] s.

AFC

Šoltés V., Štofková, K. (2015). Characteristics and development of program budgeting
in self-governing region [Charakteristika a vývoj programového rozpočtovania
samosprávnych krajov] / In: Innovations in science and education : CBU international
conference proceedings 2015 : March 25-27, 2015, Prague, Czech republic. - Prague:
Central Bohemia University, 2015. - ISBN 978-80-88042-00-6.-S.50-55.

AFC

Hofreiter, L. (2015). Indikátory sociálnej zraniteľnosti obyvateľstva = Indicators of
social vulnerability of the population / In: Krizové řízení a řešení krizových situací
2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z konference : 10-11. září 2015, Uherské
Hradiště. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. - ISBN 978-80-7454-573-3. Online, s. 124-133.

AFD

Veľas, A., Mariš, L. (2015). Bezpečnosť osôb a ochrana majetku v budúcnosti / In:
Košická bezpečnostná revue : recenzovaný vedecký časopis so zameraním na
bezpečnosť. - ISSN 1338-4880. - Roč. 5, č. 2 (2015), s. 369-373.

AFC

Kubás, J., Zuzana Štofková, Z. (2015). Vnímanie bezpečnosti ako súčasť kvality
života /. In: Kvalita života 2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z československé konference 2. a 3.12. 2015 v Liberci. - Liberec: [s.l.], 2015. - ISBN 978-807494-267-9. - Online, s. 54-61.

AFD

Šoltés, V., Štofko, S. (2015). The impact of population movement on security in the
age of globalization [Vplyv migrácie na bezpečnosť v čase globalizácie] /. In:
Globalization and its socio-economic consequences : 15th international scientific
conference : 7th-8th October 2015, Rajecke Teplice, Slovak Republik : proceedings. Zilina: GEORG, 2015. - ISBN 978-80-8154-145-2. - S. 773-778.

BEE

Hofreiter, L. (2014). On the question of security [K otázkam definície bezpečnosti] /
In: Bezpeka ľudyny u sučasnych umovach = Safety of living a man at modern terms :
materialy mižnarodnoji konferenciji ... , 4-5 grudňa 2014 roku. - Charkiv: ETU "CHPI",
2014. - ISBN 978-617-7225-14-9. - S. 29-31.

BEE

Hofreiter, L. (2015). Socyjaľnaja ujazvymosť i ustrojčyvosť = Social vulnerability and
resilience [Sociálna zraniteľnosť a odolnosť] In: Bezpeka ľudyny u sučasnych
umovach = Safety of living a man at modern terms : zbirka naukovych statej 105ji
mižnarodnoji konferenciji EAS, 3-4 grudňa 2015 roku. - Charkiv: SFBŽDL, 2015. ISBN 978-617-7306-67-1. - S. 445-449.
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AEC

Hofreiter, L. (2015). Internal factors of national security [Vnútorné činitele národnej
bezpečnosti]/ In: Security indicators in social environment : collection of scientific
works. - Warsaw: Jagellonian Institute, 2015. - ISBN 978-83-60559-05-5. - S. 7-17.

AFD

Hofreiter, L. (2015). Sociálna zraniteľnosť ako činiteľ národnej bezpečnosti / In:
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015 [elektronický zdroj] : 5. medzinárodná
vedecká konferencia, 22.-23. októbra 2015 Liptovský Mikuláš : zborník vedeckých a
odborných prác. - Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika,
2015. - ISBN 978-80-8040-515-1. - CD-ROM, s. 166-174.

AFD

Hofreiter, L. (2015). Problém určovania kritických hodôt sociálnych indikátorov úloha pre bezpečnostnú komunitu = The problem of determining the critical thresholds
of social indicators - the role of the security community / In: Riadenie bezpečnosti
zložitých systémov 2015 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecko-odborná
konferencia : v termíne 23.-27. februára 2015 : zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2015. - ISBN 978-80-8040-506-9. - CD-ROM, s.186-190.

ADE

Hofreiter, L. (2015). About security in contemporary world [O bezpečnosti v súčasnom
svete] / In: Securitologia = Securitology = Sekjuritologija : czasopismo nauk o
bezpieczeństwie. - ISSN 1898-4509. - Nr. 1 (20) (2015), s. 7-17.

AFD

Hofreiter, L. (2015). Konfliktogénne činitele súčasného sveta = Conflictogenous
factors in the contemporary world / In: Bezpečnostné fórum 2015 [elektronický zdroj] =
Security forum 2015 : [11.-12.2.2015 Banská Bystrica] : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0849-2. - CD-ROM, s. 186-193.

AFC

Boc, K., Vidriková, D. (2015). Zvyšovanie odolnosti prvkov kritickej infraštruktúry pred
vplyvmi extrémneho počasia / In: Bezpečnostní technologie, Systémy a Management
2015 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference : 19. listopadu 2015, Zlín. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati, 2015. - ISBN 978-80-7454-559-7. - CD-ROM, [6] s.

AFC

Repková, K., Štofko, S.(2015). A survey of environmental awareness and effective
learning [Prieskum environmentálneho povedomia a efektívna výučba] / In: ICERI
2015 [elektronický zdroj] : 8th international conference of education, research and
innovation : Seville (Spain) 16-18 November 2015 : conference proceedings. - ISSN
2340-1095. - [S.l.]: IATED Academy, 2015. - ISBN 978-84-608-2657-6. - CD-ROM, s.
2376-2382.

AFC

Byrtusová, A., Titko, M. (2015). Model for region risk assessment / In: Transport
means 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference : October 2223, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. - ISSN 1822-296X. - Kaunas:
Kaunas University of Technology, 2015. - S. 559-562.

AFC

Titko, M., Byrtusová, A. (2015). The risk assessment of critical rail
infrastructure [Posudzovanie rizík železničnej kritickej infraštruktúry] / In: Transport
means 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference : October 2223, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. - ISSN 1822-296X. - Kaunas:
Kaunas University of Technology, 2015. - S. 99-102.
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AEC

Byrtusová, A. (2015). Use of the selected index method for assessing the safety
level / In: Security indicators in social environment : collection of scientific works. Warsaw: Jagellonian Institute, 2015. - ISBN 978-83-60559-05-5. - S. 19-38.

AFC

Belan, Ľ., Mišík, J., Štofko, S. (2015). Proces manažérstva rizika = Risk management
process / In: Krizové řízení a řešení krizových situací 2015 [elektronický zdroj] :
sborník příspěvků z konference : 10-11. září 2015, Uherské Hradiště. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. - ISBN 978-80-7454-573-3. - Online, s. 24-30.

AFC

Belan, Ľ., Mišík, J. (2015). Riziko podľa STN ISO 31000:2011 = Risk according to
STN ISO 31000:2011 / In: Krizové řízení a řešení krizových situací 2015 [elektronický
zdroj] : sborník příspěvků z konference : 10-11. září 2015, Uherské Hradiště. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. - ISBN 978-80-7454-573-3. - Online, s. 16-23.

AFC

Byrtusová, A.(2015). Posuzování úrovně bezpečnosti vybraných území pomocí
indexových metod = Safety assessment levels of selected area by index methods / In:
Krizové řízení a řešení krizových situací 2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků
z konference : 10-11. září 2015, Uherské Hradiště. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, 2015. - ISBN 978-80-7454-573-3. - Online, s. 46-51.

AFC

Boc, K., Vidriková, D. (2015). Protection of regional directorate as critical
infrastructure in sector transportation / In: Transport means 2015 : proceedings of the
19th international scientific conference : October 22-23, 2015, Kaunas University of
Technology, Lithuania. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of
Technology, 2015. - S. 579-582.

ADF

Mach, V. (2015). Testovanie prielomovej odolnosti vybratých mechanických
zábranných prostriedkov = The testing of mechanical barriers of breakthrough
resistance / In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko - odborný časopis
Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. Roč. 14, č. 2 (2015), s. 69-75.

ADF

Hofreiter, L. Kultúra bezpečnosti a riadenie bezpečnosti = Security culture and
security management / In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1336-0019. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 63-68.

ADE

Belan, Ľ., Belan, L. (2015). Komplexný systémový prístup k bezpečnostnému
manažmentu = System-oriented approach to security management / In: Trilobit
[elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. - Č. 2 (2015),
online, [11] s.

ADE

Belan, Ľ., Mišík, J. (2015). Významy bezpečnostného managementu = Security
management importances / In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis.
- ISSN 1804-1795. - Č. 2 (2015), online, [9] s.

ADE

Štofko, S., Štofková, J., Štofková, Z. (2015). Quality of life and security [Kvalita života
a bezpečnosť] / In: International Journal of Multidisciplinary Thought [elektronický
zdroj]. - ISSN 2156-6992. - Vol. 5, no. 2 (2015), CD-ROM, s. 245-252.
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ACB

Belan, Ľ. (2015). Bezpečnostný manažment [elektronický zdroj] : bezpečnosť a
manažérstvo rizika : 1. časť, 2. časť : Bezpečnosť, Manažérstvo rizika; vedecký
redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 353
s.; [AH 31,09; VH 31,54]. - ISBN 978-80-554-1138-5

ACB

Belan, Ľ. (2015). Bezpečnostný manažment [elektronický zdroj] : manažérstvo
bezpečnosti /; vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita,
2015. - CD-ROM, 200 s.; [AH 18,66; VH 19,16]. - ISBN 978-80-554-1163-7

AAB

Kavický, V., Jangl, Š., Gašpierik, L. (2015). Terorizmus hrozba doby / - 1. vyd. Bratislava : Citadella, 2015. - 325 s. - ISBN 978-80-89628-84-1

AFC

Veľas, A., Mariš, L. (2015). MBA štúdium v oblasti ochrany osôb a majetku /
In: Security and crisis management in real environment : II. ročník mezinárodní
konference : sborník přednášek : 28.10. 2015 Lány. - Praha: European institute of
security and crisis management, 2015. - ISBN 978-80-88048-01-5. - S. 52-56.

AFC

Mach, V., Selinger, P. (2015). Testovanie mechanických zábranných prostriedkov
plášťovej ochrany z hľadiska prielomovej odolnosti / In: Bezpečnostní technologie,
Systémy a Management 2015 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference : 19.
listopadu 2015, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015. - ISBN 978-80-7454-559-7.
- CD-ROM, [6] s.

AEC

Veľas, A., Kutaj, M. (2015). Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové
systémy / In: Bezpečnostní technologie, systémy a management V. - Zlín: Radim
Bačuvčík - VeRBuM, 2015. - ISBN 978-80-87500-67-5. - S. 250-260.

AFC

Hadáček, L. ... [et al.]. (2015). Hodnocení efektivity systému ochrany prvku KI před
útokem chemickou látkou / In: Bezpečnostní technologie, Systémy a Management
2015 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference : 19. listopadu 2015, Zlín. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati, 2015. - ISBN 978-80-7454-559-7. - CD-ROM, [7] s.
[Spoluautori: Loveček, Tomáš ; Urbánek, Miloš ; Zeegers, Mikael H.L. ]

ADE

Byrtusová, A., Titko, M. (2015). Softwarová podpora pro zajištění požadované úrovně
bezpečnosti územních celků / In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký
časopis. - ISSN 1804-1795. - Č. 2 (2015), online, [8] s.

ADE

Ristvej, J., Moricova, V., Lovecek, T. (2015). COBACORE project and possible
psychosocial support for crisis victims in the recovery process phase [Projekt
COBACORE a možná psychosociálna podpora pre obete krízových javov v procese
riešenia kríz] / In: Logistyka. - ISSN 1231-5478. - Nr. 5 (2015).

ADE

Kampová, K. (2015). Základné východiska kvantitatívneho modelovania rizika / In:
Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. - Č. 2
(2015), online, [5] s.

ADE

Kampová, K. (2015). Management of Environmental Impacts of Transport / In: In:
Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Vol. 10, no. 4 (2015),
online, s. 55-62. - Popis urobený 12.1.2015. - Spôsob prístupu:
http://pernerscontacts.upce.cz/41_2015/Kampova.pdf
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AFC

Repková Štofková, K., Štofko, S., Štofková, J.(2015). Possibilities of identification
clusters in region [Možnosti identifikácie klastrov v regióne] /
In: ABSRC 2015 [elektronický zdroj] = Advances in business-related scientific
research conference : Rome, Italy, October 14-16, 2015 : conference proceedings. Ljubljana: GEA COLLEGE - Fakultet za podjetništvo, 2015. - ISBN 978-961-6347-570. - CD-ROM, [8] s.

GII

Hollá, K. (2015). Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov :
APVV0043-10 Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov / - 1.
vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 36 s. - ISBN 978-80-554-1117-0

AEC

Mach, V. (2014). Hybridné zámkové systémy v komerčnej sfére MZS / In:
Bezpečnostní technologie, systémy a management IV. - Zlín: VeRBuM, 2014. - ISBN
978-80-87500-57-6. - S. 301-313.

AFD

Zvaková, Z., Mariš, L. (2015). Použitie matematických vzťahov pri stanovení
následkov výbuchu nástražného výbušného systému / In: Mladá veda 2015 - Veda a
krízové situácie [elektronický zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník
príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM,
s. 268-273.

AFD

Mišík, J., Kubás, J. (2015). Identifikácia rizika . In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové
situácie [elektronický zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník
príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM,
s. 120-124.

AFD

Kutaj, M., Ďurovec, M., Šoltés, V. (2015). Vývoj zariadení na testovanie
magnetických kontaktov a PIR detektorov / In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové
situácie [elektronický zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník
príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM,
s. 98-104.

AFD

Ďurovec, M., Kutaj, M. (2015). Úspešnosť detekcie pohybu rôznych systémov na
video detekciu pohybu / In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický
zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM, s. 56-62.

AFD

Zvaková, Z., Figuli, L. (2015). Experimental measurement of the blast effect to the
windows system / In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th European
conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak
Republic. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1051-7. - CD-ROM, s.
126-131.
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AFC

Zvaková, Z., Figuli, L. (2015). Tlakový účinok výbuchu nástražného výbušného
systému a možnosti eliminácie následkov jeho pôsobenia = Blast effect of improvised
explosive devices and the possibility of its consequences elimination /. In: Požární
ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní
konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. - CDROM, s. 384-387.

AFC

Hofreiter, L., Veľas, A. (2015). Príspevok k hodnoteniu činiteľov ochrany objektov =
Contribution to the evaluation factors of object protection / In: Požární ochrana 2015
[elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9.
- 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. - CD-ROM, s. 76-80.

AFC

Štofková, J., Mariš, L., Šoltés, V. (2015). To the problem of information security within
the local government [K problematike informačnej bezpečnosti v miestnej
samospráve] / In: EDULEARN15 [elektronický zdroj] : 7th international conference on
Education and new learning technologies : July 6th-8th, 2015, Barcelona, Spain :
proceedings. - [S.l.]: IATED Academy, 2015. - ISBN 978-84-606-8243-1. - CD-ROM,
s. 6629-6635.

AFC

Štofko, S., Štofková, K. (2015). Some aspects of the impact of ICT for university
studies [Niektoré aspekty vplyvu ICT na univerzitné štúdium] / In: EDULEARN15
[elektronický zdroj] : 7th international conference on Education and new learning
technologies : July 6th-8th, 2015, Barcelona, Spain : proceedings. - [S.l.]: IATED
Academy, 2015. - ISBN 978-84-606-8243-1. - CD-ROM, s. 6590-6596.

ADE

Štofko, S., Štofková, J. (2015). Some aspects of investments into urban
security [Niektoré aspekty investícií do miestnej bezpečnosti] / In: International
Journal of Multidisciplinary Thought [elektronický zdroj]. - ISSN 2156-6992. - Vol. 5,
no. 1 (2015), CD-ROM, s. 355-360.

ADF

Juračič, P., Kutaj, M. (2015). Definovanie prvku kritickej infraštruktúry v sektore
elektronické komunikácie, podsektore siete a služby pevných a mobilných
elektronických komunikácií / In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
[elektronický zdroj] : elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku
poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. - Roč. 10, č. 1 (2015), online, s. 1-5.

AFD

Kutaj, M., Veľas, A. (2015). Proposal of Stirling engine generator for powering alarm
systems [Návrh generátora využívajúceho Stirlingov motor pre napájanie elektrických
zabezpečovacích systémov] / In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th
European conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015,
Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1051-7. - CDROM, s. 55-60.
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AFD

Šoltés, V., Mišík, J. (2015). Contribution to the analysis of municipal polices to
promote security in Slovakia [Príspevok k analýze mestských polícií pre zvyšovanie
bezpečnosti na Slovensku] / In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th
European conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015,
Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1051-7. - CDROM, s. 105-110.

AFD

Ďurovec, M., Magdolen, M. (2015). Minimal criteria for biometric recognition by videosurveillance systems [Minimálne požiadavky pre biometrické rozpoznávanie pomocou
obrazových sledovacích systémov] / In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th
European conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015,
Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1051-7. - CDROM, s. 24-29.

AFC

Polorecká, M., Byrtusová, A., Jelšovská, K. (2015). Determine the probability of
formation of combined risk / In: CER Comparative European research 2015
[elektronický zdroj] : proceedings / research track of the 3rd biannual CER conference
: international scientific conference for Ph.D. students of EU countries : March 23-27,
2015, London. - London: Sciemcee Publishing, 2015. - ISBN 978-0-9928772-6-2. CD-ROM, s. 181-184.

AFC

Byrtusová, A., Polorecká, M. (2015). Applying the methods of queuing theory for a
simulated rescue of passengers /. In: CER Comparative European research 2015
[elektronický zdroj] : proceedings / research track of the 3rd biannual CER conference
: international scientific conference for Ph.D. students of EU countries : March 23-27,
2015, London. - London: Sciemcee Publishing, 2015. - ISBN 978-0-9928772-6-2. CD-ROM, s. 177-180.

AFC

Januš, P., Štofko, S. (2014). Poznanie bezpečnostného prostredia pomocou
geografického informačného systému a jeho uplatnenei v oblasti bezpečnosti / 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

Šoltés, V. (2015). Security elements in the budget of regional capitals of the Slovak
republic [Bezpečnosť v rozpočtoch krajských miest Slovenskej republiky] / In:
Ševčenkivska vesna: Ekonomika : XIII mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija
studentiv, aspirantiv ta molodych včenych : 1-3 kvitňa 2015 roku, Kyjiv. - Kyjiv: [s.n.],
2015. - ISBN 78-966-1555-47-09. - S. 80.

AFD

Zvaková, Z., Figuli, L., Mariš, L. (2015). Stanovenie účinkov explózie na okolie - návrh
softvérového nástroja / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20.
medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1023-4. - S. 753-760.

AFD

Vidriková, D., Boc, K. (2015).Multimodulárny dynamický simulačný systém a
tréningový port na riešenie iniciačných udalostí v elektrizačnej prenosovej sústave
Slovenskej republiky / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20.
medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1023-4. - S. 721-728.
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AFD

Titko, M., Byrtusova, A. (2015). Vplyv krízových situácií na funkčnosť a
prevádzkyschopnosť prvkov kritickej infraštruktúry v železničnej doprave / In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia :
20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-10234. - S. 657-662.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.

AFD

Šoltés, V. (2015). Príspevok k riešeniu priestupkov poriadkovými útvarmi na miestnej
úrovni / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná
vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978-80-554-1023-4. - S. 597-600.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s
ISBN 978-80-554-1024-1.

AFD

Selinger, P. (2015). Možnosti spojenia štúdia na FBI s praxou v súkromnej
bezpečnosti / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20.
medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1023-4. - S. 573-578.Poznámka: Zborník vyšiel
aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.

AFD

Ristvej, J. ... [et al.] (2015). Optimalizačné procesy ako súčasť inteligentných
dopravných systémov pre potreby krízového riadenia / In: Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1023-4. - S. 565572.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.
[Spoluautori: Riska, Tomáš ; Kvet, Marek ; Loveček, Tomáš ]

AFD

Mariš, L. (2015). Psychologické vyšetrenie páchateľov trestných činov v ústave na
výkon trestu odňatia slobody / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí :
20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 367-372.Poznámka:Zborník vyšiel aj
na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.

AFD

Mach, V. (2015). Testovanie prielomovej odolnosti mechanických zábranných
prostriedkov / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20.
medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 351-360.Poznámka:Zborník vyšiel aj
na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.

AFD

Magdolen, M. (2015). Surové biometrické dáta a spracúvanie osobných údajov /
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1022-7. - S. 343-349.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 97880-554-1024-1.

AFD

Kutaj, M., Veľas, A. (2015). Magnetické kontakty - testovanie spoľahlivosti /
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1022-7. - S. 305-312.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 97880-554-1024-1.
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AFD

Hofreiter, L. (2015). Kultúra bezpečnosti ako súčasť manažérstva bezpečnostných
rizík / In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná
vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978-80-554-1021-0. - S. 195-200.

AFD

Ďurovec, M. (2015). Charakteristika výskumov v oblast videodetekcie pohybu /
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1021-0. - S. 95-100.

AFD

Boc, K., Vidriková, D. (2015). Aplikácia duálneho systému vzdelávania využitím
metódy kontinuálnej simulácie činnosti virtuálnej spoločnosti /
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1021-0. - S. 59-66.

AFD

Belan, Ľ., Mišík, J. (2015). Aplikácia zásady ALARP pri znižovaní úrovne rizika /
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1021-0. - S. 37-42.

AFH

Štofko S., Šoltés V. (2015). Možnosti využitia integrovaného manažérskeho systému
ako prostriedku riadenia bezpečnosti v podniku /
In: Technické vedy a výrobný manažment 2015 : medzinárodná vedecká konferencia
: 16.4.-17.4.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Štrba : zborník abstraktov. - Košice: Petit,
2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S. 109.

BEF

Jangl Š., ... [et al.] (2014). Experimental measurements of ANFO explosives / In: EOD
Challenges in post-ISAF in the Light of NATO EOD Demonstrations and Trials 2014 :
a book of papers : 30 September - 02 October 2014 Trenčín, Slovakia. - [Trenčín:
EOD COE], 2014. - ISBN 978-80-89261-51-2. - S. 66-72. [Spoluautori: Kavický,
Vladimír ; Figuli, Lucia ; Zvaková, Zuzana ]

AFD

Veľas, A., Ďurovec, M., Kutaj, M. (2014). Problematika normalizácie cieľa detekcie
poplachových systémov / In: Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014 : zborník z
medzinárodnej konferencie uskutočnenej v dňoch 11. a 12. decembra 2014 v
Podhájskej. - Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2014. - ISBN 97880-89608-15-7. - S. 280-286.

AFD

Šoltés, V., Januš, P., Mariš, L. (2014). Vývoj kriminality na Slovensku podľa
jedsnotlivých druhov trestnej činnosti / In: Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014
: zborník z medzinárodnej konferencie uskutočnenej v dňoch 11. a 12. decembra
2014 v Podhájskej. - Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2014. - ISBN
978-80-89608-15-7. - S. 261-270.
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AFD

Januš, P., Mariš, L., Šoltés, V. (2014). Softvérové využitie databáz geografických
informačných systémov pre potreby činnosti obecných polícií v Žilinskom kraji /
In: Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014 : zborník z medzinárodnej konferencie
uskutočnenej v dňoch 11. a 12. decembra 2014 v Podhájskej. - Podhájska:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2014. - ISBN 978-80-89608-15-7. - S. 106114.

AFD

Mariš, L., Januš, P., Šoltés, V. (2014).Vybrané aspekty páchateľov trestných činov /
In: Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014 : zborník z medzinárodnej konferencie
uskutočnenej v dňoch 11. a 12. decembra 2014 v Podhájskej. - Podhájska:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2014. - ISBN 978-80-89608-15-7. - S. 127134.

AFC

Štofková, J., Štofko, S., Štofková, K. (2015). Quality management focusing on the
specific services / In: Advances in business-related scientific research conference
[elektronický zdroj] = ABSRC 2015 : Venice, Italy, March 25-27, 2015 : conference
proceedings. - Piran: Gea College - Faculty of Entrepreneurship, 2015. - ISBN 978961-6347-56-3. - CD-ROM, [8] s.

AFH

Zvaková, Z. (2015). Návrh postupu skúšky odolnosti okenných systémov zaťažených
rázovou vlnou / In: Technické vedy a výrobný manažment 2015 : medzinárodná
vedecká konferencia : 16.4.-17.4.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Štrba : zborník
abstraktov. - Košice: Petit, 2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S.118.

BAB

Vidriková, D., Boc, K. (2014). Personálne aspekty výberu ľudských zdrojov do služieb
súkromnej bezpečnosti /; vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská
univerzita, 2014. - 237 s., [AH16,82; VH 17,36] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0822-4

AFC

Zvaková, Z., Figuli, L. (2015). Blast resistance of fenestration / In: CER Comparative
European research 2015 [elektronický zdroj] : proceedings / research track of the 3rd
biannual CER conference : international scientific conference for Ph.D. students of EU
countries : March 23-27, 2015, London. - London: Sciemcee Publishing, 2015. - ISBN
978-0-9928772-6-2. - CD-ROM, s. 120-123.

ADN

Hofreiter, L ... [et al.] (2015). New approaches to the analysis of the security
environment and their importance for security management / In: Communications :
scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015),
s. 99-104.
[Spoluautori: Mariš, Ladislav ; Lukac, Ludek ; Kister, Lukasz ; Grzywna, Zbigniew ]

ADN

Fanfarová, A ... [et al.] (2015). The reaction to fire tests for natural thermal insulation
of hemp material modified by fire retardant Ohnostop special [Skúšky reakcie na oheň
prírodného tepelne izolačného materiálu z konope upraveného retardérom horenia
Ohňostop špeciál] / In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), s. 15-21. [Spoluautori: Mariš, Ladislav ;
Osvald, Anton ; Mikkola, Esko ]
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ADN

Hadacek, L ... [et al.] (2015). Assessment of fence systems using fuzzy modeling
In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 1 (2015), s. 3-8. [Spoluautori: Loveček, Tomáš ; Scurek, Radomir ;
Zeegers, Mikael H. L. ]

ADN

Boc, K ... [et al.] (2015). Proposal for increase of burglar resistance of commercially
manufactured motor vehicle doors In: Communications : scientific letters of the
University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), s. 9-14. [Spoluautori:
Vidriková, Dagmar ; Čekerevac, Zoran ; Mišík, Ján ]

AFD

Byrtusová, A. (2015). Bezpečnostní prostředí a činitelé, které ho ovlivňují = The
security environment and factors influencing security environment /
In: Bezpečnostné fórum 2015 [elektronický zdroj] = Security forum 2015 : [11.12.2.2015 Banská Bystrica] : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica: Belianum,
2015. - ISBN 978-80-557-0849-2. - CD-ROM, s. 218-221.

AFC

Zvaková, Z. (2015). Ohrozenie obyvateľstva výbušnými systémami a možnosti
ochrany pred ich účinkami = The threat of population by explosive devices and
possibilities of protection against its influences / In: Ochrana obyvatelstva nebezpečné látky 2015 [elektronický zdroj] : XIV. ročník mezinárodní konference :
VŠB - TU Ostrava, 4.-5. únor 2015 : sborník příspěvků. - ISSN 1803-7372. - Ostrava:
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-158-3. CD-ROM, s. 200-203.

AFC

Byrtusová, A., Polorecká, M. (2015). Metody posuzování úrovně bezpečnosti regionů
= Methods of assessing the level of security in the region / In: Ochrana obyvatelstva nebezpečné látky 2015 [elektronický zdroj] : XIV. ročník mezinárodní konference :
VŠB - TU Ostrava, 4.-5. únor 2015 : sborník příspěvků. - ISSN 1803-7372. - Ostrava:
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-158-3. CD-ROM, s. 24-25.

ACB

Veľas, A. (2015). Poplachové systémy : poplachové prenosové systémy a zariadenia.
vedecký redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 137 s.;
[AH 8,28; VH 8,65] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1134-7

ACB

Veľas, A. (2015). Bezpečnostné systémy : poplachové systémy. vedecký redaktor:
Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 225 s.; [AH 14,70; VH
15,14] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1144-6

AFD

Valek, D., Scurek, R., Velas, A. (2015). Spectral graph partitioning in security
analysis related to electrical network [Spektrálny rozklad grafov v bezpečnostnej
analýze vo vzťahu k elektrickej rozvodnej sieti]. In: Production management and
engineering sciences. - Leiden; London: CRC Press/Balkema; Taylor & Francis
Group, 2016. - ISBN 978-1-138-02856-2. - S. 551-556. Poznámka: Článok je
zaradený v databáze Scopus.
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AFD

Lovecek, T., Velas, A., Durovec, M. (2015). Level of protection of critical infrastructure
in the Slovak republic [Úroveň ochrany kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike] /
T. Loveček, A. Veľas & M. Ďurovec. In: Production management and engineering
sciences. - Leiden; London: CRC Press/Balkema; Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2. - S. 163-168. Poznámka: Článok je zaradený v databáze
Scopus.

Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V roku 2015 sa katedra podieľala na:
•

organizácii 20. medzinárodnej konferencie Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
v samostatnej sekcii Bezpečnostný manažment,

•

Noci výskumníkov dňa 25. 9. 2015, kde boli prezentované výsledky výskumu katedry,

•

organizácii medzinárodnej vedeckej
a doktorandov MLADÁ VEDA.

konferencii

mladých

vedeckých

pracovníkov

Spolupráca s praxou
Katedra v roku 2015 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 pokračovala činnosť neziskovej organizácie zamestnancov katedry pod názvom Academia
Security – KBM, n. o.. Účelom prevádzkovania neziskovej organizácie 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).
V roku 2015 došlo k ďalšiemu rozvoju aktivít so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti (SKSB),
kde je možnosť participovať na tvorbe prijímaných opatrení v rámci bezpečnostného priemyslu. Katedra
sa v spolupráci s SKSB podieľala na odbornej príprave absolventov a na zvýšení ich uplatniteľnosti
v oblasti bezpečnostného priemyslu. V rámci tejto spolupráce boli využívané stáže študentov druhého
stupňa vysokoškolského štúdia v spoločnosti RAVI s. r. o. Bratislava, DIS s. r. o. Žilina, a pod.
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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.
Na základe zmluvy o spolupráci medzi UNIZA a Volkswagen Slovakia a.s. pokračuje spolupráca
s bezpečnostným manažmentom závodu v Bratislave. Sú realizované prvé stáže v spoločnosti.
Pokračuje spolupráca s mestom Rajec, kde boli na základe zmluvy boli vytvorené podmienky pre prax
študentov na oddelení Mestskej polície v Rajci. Praxe sa zúčastňujú študenti, ktorí sa zoznamujú
s prácou mestských policajtov.
Pokračuje spolupráca s RDA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Firma zabezpečuje výcvik ostrej streľby
študentov v rámci predmetu Náuka o zbraniach a strelive. 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.
Bez zmluvy pokračuje niekoľkoročná spolupráca s firmou Eurosat CS Brno formou bezplatných
zápožičiek komponentov poplachových systémov a formou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie
študentov.
Bez zmluvy pokračuje aj spolupráca s firmou Jablotron (pobočka Žilina) formou zápožičiek
komponentov poplachových systémov a formou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie študentov
prednáškovou činnosťou.

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 sa
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 inže-nýrství,
(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,

•

Krakowska akadémia im A.F. Modrzewskiego, Krakow, Poľsko.

S jednotlivými pracoviskami boli 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. č. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2015
Účastník
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
ĎUROVEC Martin
Ing.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
MACH Vlastimil
Ing. PhD.
ZVAKOVÁ Zuzana
Ing.
LOVEČEK Tomáš
Prof. Ing. PhD.
VEĽAS Andrej
doc. Ing. PhD.
ŠOLTÉS Viktor
Ing.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
BYRTUSOVÁ
Andrea
Ing. PhD.
VEĽAS Andrej
doc. Ing. PhD.
BELAN Ľubomír
prof. Ing. CSc.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
VEĽAS Andrej
doc. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
VEĽAS Andrej
doc. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet
dní

Konferencia

La Valetta/AT

28.2.6.3.2015

7

Stretnutie pracovníkov NATO

Brusel/BG

10.12.3.2015

3

Erasmus+,výučba

Wroclav/PL

15.-20.3.2015

5

Návšteva výrobného závodu
KABA

Eggenburg/AT

23.-24.3.2015

2

Propagácia katedry

Zlín/CZ

24.3.2015

1

Konferencia

Kyjev/UA

31.3.3.4.2015

4

Rokovanie

Bielsko-Biala/PL

1.4.2015

1

Erasmus+

Sofia/BG

13.-17.4.2015

5

Účasť na obhaj.dizer.práce

Brno/CZ

20-21.4.2015

Rokovanie

Praha/CZ

30.4.2015

1

Wroclav/PL

3.-6.5.2015

4

Duseldorf/DE

10.-14.5.2015

5

Konferencia

Bielsko-Biala/PL

22.5.2015

1

Účasť na štátnych skúškach

Zlín/CZ

7.6.2015

1

Účasť na konferencii

Ningbo/Peking

6.-15.6.2015

10

Konferencia,rokovanie

Drážďany/DE

15.-19.6.2015

5

Pracovné stretnutie k projektu
Cipac

Praha/CZ

29.6.1.7.2015

3

Workshop
CoBaCoRe
Cvičenie
CoBaCoRe

k projektu
k projektu

2
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ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
ZVAKOVÁ Zuzana
Ing.
VEĽAS Andrej
doc. Ing. PhD.
BELAN Ľubomír
prof. Ing. CSc.
HOFREITER
Ladislav
prof. Ing. CSc.
MIŠÍK Ján, Ing.
JANGL Štefan
Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
KUBÁS Jozef, Ing.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
VEĽAS Andrej
doc. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
MACH Vlastimil
Ing. PhD.
ŠOLTÉS Viktor
Ing.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.
MACH Vlastimil
Ing. PhD.
VEĽAS Andrej
doc. Ing. PhD.
LOVEČEK Tomáš
prof. Ing. PhD.

Rokovanie

Barcelona /ES

5.-9.7.2015

5

Rokovanie

Bielsko-Biala/PL

28.8.2015

1

Konferencia

Ostrava/CZ

8.-10.9.2015

3

Konferencia SPBI

Ostrava/CZ

9.9.2015

1

Konferencia

Uherské
Hradišťe/CZ

10.-11.9.2015

2

Príprava projektu

Praha/CZ

16.9.2015

1

Pracovné stretnutie k projektu
Cipac

Praha/CZ

23.-24.9.2015

2

Príprava konferencie

Bielsko-Biala/PL

24.-25.9.2015

2

Odborná konferencia

Praha/CZ

7.-8.10.2015

2

Rokovanie

Bielsko-Biala/PL

8.10.2015

1

Konferencia

Rím/IT

12.17.10.2015

6

Účasť na obhajobách

Ostrava/CZ

13.10.2015

1

Rím/IT

19.22.10.2015

4

Wroclav/PL

8.-9.10.2015

2

Ostrava/CZ

15.16.10.2015

2

Účasť na obhaj.dizer.práce

Ostrava/CZ

13.10.2015

1

Erasmus+, výučba

Zlín/CZ

20.23.10.2015

3

Konferencia

Londýn/GB

2.-7.11.2015

6

Rokovanie

Bielsko-Biala/PL

12.11.2015

1

Rokovanie

Viedeň/AT

17.21.11.2015

5

Konferencia

Zlín/CZ

19.20.11.2015

2

Konferencia

Varšava/PL

15.17.11.2015

3

Stretnutie NATO prac.skupiny
ISEG
Pracovné
stretnutie
k projektom H2020
Pracovné stretnutie konzorcia
PROGRES 3
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KUBÁS Jozef
Ing.
ŠTOFKO Stanislav
doc. Ing. CSc.

Konferencia

Liberec/CZ

2.- 4.12.2015

3

Rokovanie

Bielsko-Biala/PL

21.12.2015

1
Tab. č. 18

Medzinárodná mobilita študentov za rok 2015
Termín pobytu
(semester)

Dĺžka
pobytu

Druh
pobytu

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina
pobytu

Marek Pinka

L 2014/2015

3,90
mesiacov

Erasmus
študijný pobyt

Policejná akadémia
ČR v Prahe

ČR

Matej Slušňák

L 2014/2015

4,50
mesiacov

Erasmus
študijný pobyt

VŠB - TU Ostrava

ČR

Adriana
Dzuricová

L 2014/2015

4,23
mesiacov

Erasmus
študijný pobyt

Universita
Politecnica della
Marche

Taliansko

Katarína
Rieglová

L 2014/2015

4 mesiace

Erasmus stáž

M2C, a.s., Praha

ČR

Patrik Zúrik

L 2014/2015

5 mesiacov

Erasmus stáž

M2C, a.s., Praha

ČR

Andrej Preťo

L 2014/2015

5 mesiacov

Erasmus stáž

PROCUSYS a.s.,
Praha

ČR

Martin Halaj

L 2014/2015

5 mesiacov

Erasmus stáž

PROCUSYS a.s.,
Praha

ČR

Martin Boroš

Z 2015/2016

4 mesiace

Erasmus stáž

Coca Cola HBC

ČR

Stanislava
Paľová

Z 2015/2016

4 mesiace

Erasmus stáž

M2C, a.s. Praha

ČR

Michal Zachar

Z 2015/2016

4 mesiace

Erasmus stáž

M2C, a.s. Praha

ČR

Zuzana
Paľová

Z 2015/2016

4 mesiace

Erasmus
stáž

M2C, a.s. Praha

ČR

Tomáš Lepiš

Z 2015/2016

4 mesiace

Erasmus
stáž

PROCUSYS a.s.,
Praha

ČR

Miroslav
Kubošek

Z 2015/2016

4 mesiace

Erasmus
stáž

PROCUSYS a.s.,
Praha

ČR

Martin
Ďurovec

Z 2015/2016

5
mesiacov

Erasmus
stáž

EUROSAT CS
spol.

ČR

Matej Slušňák

Z 2015/2016

3 mesiace

Erasmus
stáž

FORTI Ostrava,
s.r.o.

ČR

Meno
a priezvisko
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Tab. č. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2015
Meno a priezvisko
doc. Ing. Andrej Veľas,
PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Termín
mobility
14.17.4.2015

Druh
mobility
ERASMUS

Prijímajúca
inštitúcia
Higher School of
Transport in Sofia
Tomas Bata
University in Zlín

20.-23.10.201 ERASMUS

Higher School of

Krajina pobytu
BG
ČR

Ing. Andrea Byrtusová,
PhD.

14.17.4.2015

ERASMUS

Slávka Šmídová

20.23.4.2015

ERASMUS

Policejná akadémia
ČR v Prahe

ČR

ERASMUS

Wroclaw

PL

prof. Ing. Tomáš Loveček,
PhD.

15.21.3.2015

Transport in Sofia

BG

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

Krajina

ISSN

prof. Ing. Ladislav
Hofreiter, CSc.

MEST Journal

Srbsko

2334 - 7058

prof. Ing. Ladislav
Hofreiter, CSc.

Securitologia - EAS Krakow

Polsko

1898 - 4509

prof. Ing. Ladislav
Hofreiter, CSc.

Zeszyty Naukowe

Polsko

Journal of Criminal Justice and
Security

Slovinsko

Meno a priezvisko

prof. Ing. Tomáš Loveček,
PhD.

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 UNIZA 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:

Vzdelávacia činnosť
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 využiteľné v ochrane osôb a majetku,

•

príprava vyššieho a stredného manažmentu v oblasti riadenia bezpečnostných služieb,

•

využívanie forenzných 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
s teroristickými útokmi (použitie NVS),

•

systémové riadenie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

odolnosti

objektov

v súvislosti

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.
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Ďalej na vyššej kvalitatívnej úrovni rozvinúť aktivity a spoluprácu s jednotlivými subjektmi spoločenskej
praxe formou ich ďalšieho vzdelávania v akreditovaných kurzoch. Akreditovať nové kurzy a komerčne
ich ponúknuť absolventom 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 e-lerningovú výučbu. Vo výučbe využívať nové techniky s cieľom
zabezpečenia jej efektívnosti a kvality.
Študijný program bezpečnostný manažment a študijný odbor ochrana osôb a majetku sú novými
rozvíjajúcimi sa smermi vzdelania a z tohto dôvodu je aktuálny zámer pripraviť do výučby nové
predmety, ktoré sa doteraz nevyučovali, pripraviť a skvalitniť lekčný fond, rozširovať a zdokonaľovať
odborné učebne a laboratória v interiéri a v exteriéri.
Podporiť kvalifikačný rast učiteľov katedry. Pre jeho plnenie vytvárať podmienky. Kvalifikačný rast
docieliť najmä prípravou súčasných učiteľov, ale tiež vhodným personálnym obsadením
prostredníctvom výberového konania.
Budovať materiálno - technické zabezpečenie výučby na báze moderných vyučovacích prostriedkov.

Vedeckovýskumná činnosť
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 s využitím výsledkov výskumnej činnosti v Univerzitnom vedeckom parku. 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,

•

projekty smerujúce na prepojenie bezpečnostnej praxe a bezpečnostnej teórie,
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•

skúmanie prielomovej odolnosti a spoľahlivosti technických zabezpečovacích prostriedkov.

Na podporu nosného smeru rozvoja katedry vo vedeckovýskumnej činnosti je nutné rozšíriť existujúce
laboratórne priestory a naďalej ich dopĺňať príslušným technickým a technologickým vybavením.
Je potrebné ich personálne zabezpečiť.
Pre najbližšie obdobie je žiaduce využívať laboratórium Vedeckého parku UNIZA so zameraním na:
•

testovanie a overovanie prielomovej odolnosti technických zabezpečovacích prostriedkov,

•

testovanie a overovanie spoľahlivosti technických zabezpečovacích prostriedkov,

•

vývoj nových prvkov zabezpečenia objektov a nových metód pre zisťovanie spôsobu
narušenia ochrany.

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.
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
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.

manažérskeho

riadenia

pre

minimalizáciu

rizík

Rozvíjať ŠVOČ v rámci vymedzených oblastí, motivovať a zapájať študentov do tvorivej vedeckoodbornej činnosti, spolupracovať s ostatnými domácimi i zahraničnými inštitúciami.
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Medzinárodná spolupráca
Smery rozvoja medzinárodnej spolupráce majú tieto tendencie:
•

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,

•

vytváranie medzinárodných študijných programov (zapájanie sa do týchto programov),

•

výučba vo svetových jazykoch.

Katedra pokračuje v spolupráci so stálou misiou SR pri NATO. Cieľom spolupráce je účasť pracovníkov
fakulty na podávaní a riešení projektov financovaných NATO.
Všetky aktivity smerovať na budovanie vzdelávacieho a vedeckého pracoviska s vysokým vedeckým,
technickým, etickým a spoločenským kreditom.
V Žiline 20. 2. 2016
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. v. r.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
1. Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Postavenie a základné úlohy katedry v rámci FBI UNIZA a príslušného
študijného odboru
Katedra krízového manažmentu je pracoviskom fakulty bezpečnostného inžinierstva, 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 vo všetkých študijných programoch našej fakulty a tiež
na ďalších fakultách a pracoviskách UNIZA, prípadne podľa konkrétnych požiadaviek aj mimo UNIZA.
Katedra zabezpečuje výučbu taktiež v rôznych formách celoživotného vzdelávania, ktoré sa
uskutočňujú 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, je možné rozčleniť
na pedagogickú, vedeckovýskumnú a ostatnú činnosť.

Požiadavky na katedru kladené spoločnosťou a ich vývoj
Súčasný svet a jeho vývoj je charakterizovaný celým radom rizík, ktoré sú zdrojmi krízových javov
v medzinárodnej politike, v hospodárstve štátov, v sociálnej oblasti, ale aj životnom prostredí. Zásadné
zmeny vonkajšieho i vnútorného prostredia pôsobia negatívne na konkurencieschopnosť podnikov,
štátov i Európskej únie ako celku. Z uvedených príčin sa krízový manažment stáva stále viac aktuálnym.
Medzi základné úlohy katedry patria tieto:
•

v pedagogickej oblasti rozvíjať kompetencie a odbornosť absolventov študijného programu
krízový manažment,

•

vo vedeckovýskumnej činnosti sa
a medzinárodných projektov,

•

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

zapájať

do podávania

a riešenia vnútroštátnych

Katedra krízového manažmentu sa v rámci prípravy 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.
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Až koncom roku 2015 boli univerzite oficiálne doručené výsledky komplexnej akreditácie. Napriek tomu
nariadilo MŠVVŠ SR začať zimný semester akademického roku 2015/16 v prvých ročníkoch 1. i 2.
stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia podľa novej učebnej dokumentácie. To si
vyžiadalo uskutočniť čiastkové zmeny v štruktúre i obsahu časti vyučovaných predmetov.
Koncom roka bola zmenená web stránka fakulty a zároveň aj katedry. Internet je v súčasnosti
významným zdrojom informácií pre záujemcov o štúdium, pre študentov, ako aj pre odbornú verejnosť.
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. Pri spracovávaní študijnej dokumentácie na komplexnú akreditáciu boli ako
spolugaranti v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia stanovení profesori Seidl a Dvořák, ktorí
zastávali pracovné pozície profesorov v doprave v krízových situáciách. Keďže tento odbor
neakceptovala Akreditačná komisia ako príbuzný s občianskou bezpečnosťou, bola akreditácia
pre 3. stupeň pozastavená. Táto chyba bola odstránená žiadosťou na MŠVVŠ SR odoslaná
17. 12. 2015. Obdobná situácia je aj v oblasti práv na uskutočňovanie habilitácií a inaugurácií v odbore
občianska bezpečnosť.
Tab. č. 1
Personálne zloženie katedry krízového manažmentu
Počet

Funkcia

Poznámka

plán.

skut.

Profesor

2

1

PhD.

Docent

5

5

5 x PhD.

Odborný asistent

11

8

8 x PhD.

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

19

15
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Tab. č. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet

Titul

Poznámka

Profesor

1

PhD.

Docent

5

5 x PhD.

PhD. (CSc.)

8

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

14

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

14

Tab. č. 3
Organizačná štruktúra katedry krízového manažmentu
Organizačná štruktúra

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. – do 28. 2. 2015
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – od 1. 3. 2015

Zástupca vedúceho

doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Zamestnanci:

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Bc. Vladimír Benedik, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Mgr. Lucia Litvová, PhD. – do 30. 6. 2015
Mgr. Jana Kováčová, PhD. – od 1. 7. 2015
Ing. Michal Titko, PhD. – od 28. 9. 2015

Odborná sekretárka

Iveta Gašpieriková

Výskumný pracovník na projekte (mimo OŠ)

Ing. Jaroslava Panáková
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Kvalifikačný rast
V priebehu roku 2015 sa neuskutočnili žiadne zmeny v kvalifikačnej štruktúre zamestnancov katedry.
Personálne zmeny nastali len odchodom Mgr. Litvovej a príchodom Mgr. Kováčovej na túto pracovnú
pozíciu. Okrem toho nastúpil na katedru na základe výberového konania Ing. Titko na uvoľnené miesto
po RSDr. Némethovi.

Požiadavky na doplnenie, prípadne zmeny v personálnom obsadení
V roku 2016 a v ďalšom období je možné v pedagogickej oblasti predpokladať tieto skutočnosti, ktoré
budú mať vplyv personálne obsadenie katedry:
•

ďalšie zníženie počtu študentov a tým aj priamej výučby,

•

väčšie využívanie e-learningových foriem vzdelávania,

•

úplné uplatnenie novej učebnej dokumentácie a dokončenie vzdelávania podľa pôvodných
študijných programov,

•

ďalší nárast konkurencie na trhu vzdelávacích inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou
bezpečnosti a krízového riadenia.

Z vyššie uvedených dôvodov je možné považovať personálne obsadenie pre najbližšie obdobie
za dostatočné. Dodatočné nároky na nové odborné znalosti pedagógov spojené s realizáciou
novoakreditovaného študijného programu krízový manažment budú riešené ďalším vzdelávaním
súčasných pedagógov a ich ďalším kvalifikačným rastom. V nasledujúcom období by mali požiadať
o habilitáciu tri odborné asistentky katedry (Ing. Buganová, Ing. Hudáková a Ing. Hollá).
Vedenie katedry trvale sleduje a vyhodnocuje pedagogickú výkonnosť i kvalitu pedagogickej činnosti
jednotlivých zamestnancov. V rámci komplexného hodnotenia pedagogického výkonu za rok 2015
prijalo rad opatrení na lepšie odovzdávanie pedagogických skúseností medzi jednotlivými pedagógmi.
Tento proces skvalitňuje aj uskutočňovanie tzv. akademických štvrtkov a uskutočňovanie hospitácii
a zovšeobecňovanie ich záverov.
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1. 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. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie boli
v roku 2015 práva uskutočňovať vzdelávanie v 3.stupni vysokoškolského štúdia ministerstvom školstva
pozastavené z personálnych dôvodov uvedených v predchádzajúcej časti (rovnako aj právo
uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania).
Tab. č. 4
Spôsobilosť katedry krízového manažmentu zabezpečovať vzdelávacie aktivity
P.č.
1.

Študijný

Študijný

Stupeň

Rok

odbor

program

VŠ vzdelania

akreditácie

občianska
bezpečnosť

krízový manažment

1.

2009, 2015

krízový manažment

2.

2009, 2015

3.

krízový manažment

3.

2009, v r. 2015
pozastavené
výsledkami
komplexnej
akreditácie

4.

právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné
konania

2.

2009, v r. 2015
pozastavené
výsledkami
komplexnej
akreditácie

Pedagogickí pracovníci katedry uskutočňujú výučbu všeobecných predmetov pre všetky študijné
programy na fakulte (ekonomické teórie, podnikové hospodárstvo, 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.
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Katedra zabezpečuje časť výučby v špecializovanej učebni simulácie krízových javov, ktorá je
využívaná od roku 2005. Prioritne je zameraná na výučbu predmetov krízové plánovanie, manažérska
štatistika, ekonometria, plánovanie a prognostika, atď. V rámci výučby je využívaná softvérová podpora
a prístupy do špeciálnych databáz, ako sú ŠiRiHo, EPSIS, TerEx, EMOFF, AFGIS, @RISK, LDRPS
a ďalšie.
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú výučbu aj pre iné fakulty a ústavy UNIZA. V rámci
akreditovaného bakalárskeho študijného programu stráž prírody na Výskumnom ústave vysokohorskej
biológie zabezpečovala katedra výučbu predmetov orientácia v teréne, ochranárske praktikum
a dokumentácia strážcu.

Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh, počty študentov
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa pokynu dekana FBI UNIZA a schválených
zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu prijímacieho konania bola
zabezpečená v súlade s pokynom dekana FBI UNIZA a metodického zamestnania organizovaného
prodekankou pre vzdelávanie.
Na štúdium bakalárskych študijných programov v dennej forme štúdia sa na FBI celkovo prihlásilo 298
uchádzačov (rovnaký počet uchádzačov ako v predchádzajúcom roku) a na základe dosiahnutých
výsledkov v prijímacom konaní sa zapísalo 174. Na bakalársky stupeň denného štúdia v študijnom
programe krízový manažment bolo prijatých 32 študentov. Do externého bakalárskeho štúdia
v študijnom programe krízový manažment bolo v akademickom roku 2015/16 prijatých 10 študentov.
V druhom stupni bolo na denné štúdium prijatých 27 študentov a na externé štúdium bolo prijatých
8 študentov. V treťom stupni nastúpili na štúdium v dennej forme 2 študentky. Celkom nastúpilo
na študijný program krízový manažment 79 študentov. Oproti predchádzajúcemu roku je možné
konštatovať klesajúci záujem o štúdium nielen v študijnom programe krízový manažment.
Ku koncu roka 2015 študovalo v študijnom programe krízový manažment 162 študentov, z toho 138
v dennej forme (85,19 %) a 24 v externej forme (14,81 %). V bakalárskom stupni je zapísaných 56,79 %
študentov a zvyšná časť (43,21 %) je zapísaná v inžinierskom stupni. Oproti roku 2014 bol
zaznamenaný pokles o 64 študentov, ktorý sa prejavil predovšetkým v prvom stupni štúdia. Od roku
2013 je to však už takmer 50 % pokles.
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Tab. č. 5
Počty študentov študijného programu krízový manažment
Stupeň

Ročník

1.

2.

Počet študentov
denného štúdia

externého štúdia

Celkom

1.

32

10

42

2.

25

0

25

3.

24

1

25

1.

27

8

35

2.

30

5

35

138

24

162

Celkom

Štátne záverečné skúšky – príprava, priebeh
Na štátne záverečné skúšky v roku 2015 bolo prihlásených 101 študentov, z toho 32 študentov
v 1. stupni štúdia a 69 študentov v 2. stupni vysokoškolského štúdia, z toho 1 študent len na opravnú
skúšku z predmetu krízové plánovanie a 2 študenti sa prihlásili až na náhradný termín.
V riadnom termíne štátnych záverečných skúšok 83 študentov prospelo, 7 študenti prospeli
s vyznamenaním a 9 študenti neprospeli. Najväčší problém sa prejavil pri obhajobe záverečných prác
(5 študentov, z toho 3 v 1. stupni vysokoškolského štúdia) a pri predmete krízové plánovanie (4 študenti
2. stupňa vysokoškolského štúdia). Jeden zo študentov, ktorí neprospeli, bol prihlásený na štátne
skúšky opakovane a vzhľadom na dĺžku štúdia mu nebolo umožnené zúčastniť sa opravného termínu
štátnych skúšok.
Na opravné štátne skúšky sa prihlásili 5 študenti denného inžinierskeho štúdia, 2 študenti externého a 1
študent denného bakalárskeho štúdia. Na náhradné štátne skúšky sa prihlásil 1 študent externého
inžinierskeho štúdia a 1 študent denného bakalárskeho štúdia. Študent denného bakalárskeho štúdia,
ktorý sa zúčastnil náhradných štátnych skúšok neprospel (neobhájil záverečnú prácu), ostatní študenti
prospeli.
Tab. č. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Hodnotenie

Forma

Počet

štúdia

študentov

prospel
s vyznamenaním

prospel

neprospel

Poznámka

Denná

71

6

64

1

Externá

30

1

28

1

Celkom
ukončilo

101

7

92

2

s ohľadom
na opakované štátne
záverečné skúšky
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Komisie pre štátne záverečné skúšky ocenili, že tematické zameranie záverečných prác vychádzalo
zo študijného programu krízový manažment. Najväčší podiel na témach záverečných prác mali témy
spadajúce do oblasti aplikácie metód strategického a operatívneho riadenia rizík v podnikoch, do oblasti
krízového manažmentu a krízového plánovania na úrovni verejnej správy a podnikov a do oblasti socioekonomických dopadov krízových javov na krajinu a obyvateľstvo. Pozitívom je, že viaceré práce
nadväzovali na výsledky výskumu, predovšetkým projekt Riešenie ekonomických rizík v MSP, ktorého
koordinátorom je prof. Gozora a za FBI prof. Šimák a projekt APVV Model hodnotenia ekonomickej
efektívnosti protipožiarnych opatrení, príp. pokračovali v téme riešenej v rámci ŠVOČ.
Tab. č. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2014
Typ práce

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

Fyzický počet
školiteľov
prác

Fyzický počet
školiteľov
prác bez PhD.

Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)

bakalárska

32

31

17

7

0

diplomová

68

68

15

0

0

dizertačná

2

2

2

0

0

102

101

34

7

0

spolu

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:
•

jednoznačne formulovať cieľ a obsah záverečných prác už pri ich zadávaní,

•

témy záverečných prác užšie previazať s riešenými vedeckými úlohami,

•

rozšíriť individuálnu prácu so študentmi formou spracovania časti záverečných prác v rámci
ŠVOČ ako aj formou konzultácií pri spracovávaní finálnej verzie záverečnej práce,

•

využívať poznatky nielen domácich, ale i zahraničných autorov,

•

využívať viac výskumných metód pri spracovaní,

•

porovnať minimálne dva varianty riešenia,

•

overiť správnosť a opodstatnenosť navrhovaných riešení ekonomickým alebo iným
zhodnotením, príp. možnosťou realizácie v praxi krízového riadenia.
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Pri spracovávaní zadaní záverečných prác pre akademický rok 2016/2017 boli tieto pripomienky vzaté
do úvahy. Všetky zadania boli prekontrolované a schválené vedúcim katedry a súčasne 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 len elektronicky, výsledky skúšok zapisujú
pedagogickí pracovníci priebežne.
Agenda štátnych záverečných skúšok sa vybavuje tiež elektronicky, od zadávania tém záverečných
prác, cez vkladanie posudkov až po vyhotovovanie zápisov zo štátnych záverečných skúšok.

E–vzdelávanie
V oblasti e-vzdelávania bol v rámci katedry stanovený odporúčaný základný model e-vzdelávania, ktorý
zabezpečí informovanosť študentov o obsahu a štruktúre predmetu, o študijnej literatúre
a o podmienkach na získanie skúšky. Tieto informácie sú 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. č. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P. č.

Predmet

Zabezpečuje

Poznámka

1.

Ekonómia / Ekonomické teórie

Strelcová, Kelíšek

DBŠ, EBŠ

2.

Sociológia

Kováčová

DBŠ, EBŠ

3.

Podnikové hospodárstvo

Strelcová,
Benedik,
Adamíková,
Ondrúšková

DBŠ, EBŠ

4.

Manažment

Míka, Hudáková

DBŠ, EBŠ

5.

Marketing

Klučka, Buganová

EBŠ

6.

Personálny manažment

Míka

DBŠ, EBŠ

7.

Manažment malých a stredných podnikov

Kelíšek

DBŠ, EBŠ

8.

Krízový manažment

Šimák,
Hollá,
Mitašová, Pavlenko

DBŠ, EBŠ

9.

Riešenie kríz. situácií – hospodárskych

Klučka, Kelíšek

DBŠ
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10.

Seminár k bakalárskej práci

Kelíšek, Benedik

DBŠ, EBŠ

11.

Ekonomické analýzy

Klučka

DBŠ, EBŠ

12.

Psychológia / Manažérska psychológia

Moricová

DIŠ, EIŠ

13.

Ekonometria

Ristvej

DIŠ, EIŠ

14.

Etika krízových situácií / Manažérska
etika

Kováčová

DIŠ, EIŠ

15.

Logika

Litvová

DIŠ, EIŠ

16.

Politológia

Benedik

DIŠ

17.

Finančný manažment

Klučka, Kelíšek

DIŠ, EIŠ

18.

Manažment zmeny

Míka, Buganová

DIŠ, EIŠ

19.

Manažment služieb a nezisk. organizácii

Míka

DIŠ

20.

Analýzy podnikateľských rizík

Buganová

DIŠ, EIŠ

21.

Manažérske metódy a techniky

Míka, Hudáková

DIŠ, EIŠ

22.

Stratégia podniku

Klučka

DIŠ

23.

Plánovanie a prognostika

Klučka,
Pavlenko

24.

Teória rizík

Šimák, Hollá

DIŠ, EIŠ

25.

Legislatíva krízových situácií

Šimák, Benedik

DIŠ, EIŠ

26.

Praktiká z psychológie

Moricová

DIŠ, EIŠ

27.

Psychológia v záchranných službách

Moricová

DIŠ, EIŠ

28.

Manažment kvality

Hudáková

DIŠ

29.

Projektové riadenie

Buganová

DIŠ

30.

Seminár k diplomovej práci

Strelcová, Moricová

DIŠ, EIŠ

Dvorský,

DIŠ, EIŠ

Edičná činnosť na podporu vzdelávacieho procesu – učebnice, monografie
a skriptá
V roku 2015 boli vydané a v knižnici Žilinskej univerzity v Žiline zaevidované 2 vedecké monografie:
•

Vybrané aspekty sektorovej integrácie priestorových dopadov bezpečnostného manažmentu
environmentálnych rizík – spoluautori Ing. Dvorský (60 %), Ing. Pavlenko (15 %),

•

Ekonomická bezpečnosť – autorka doc. Strelcová (100 %),

Zamestnanci katedry sa tiež podieľali na spracovaní 3 vysokoškolských učebníc a jedných skrípt:
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•

Manažment - prípadové štúdie – spoluautorka Ing. Hudáková (78 %),

•

Testovanie výkonnosti vybraných prvkov kritickej dopravnej infraštruktúry – spoluautor doc.
Novák (35 %),

•

Krízový manažment II.: Aplikačné softvéry v krízovom manažmente – spoluautor doc. Ristvej
(65 %),

•

skriptum Ochrana pred požiarmi, ktorého spoluautorkou je Ing. Jaroslava Panáková (25 %).

Počas roka však boli spracované viaceré publikácie (Manažment a krízový manažment, Krízový
manažment vo verejnej správe, Vybrané kapitoly z psychológie pre krízových manažérov, ktoré
momentálne podliehajú edičnému spracovaniu a vydané budú až v roku 2016.
Tab. č 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2015
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

AAB

Vedecké monografie v SR

1,75

BAB

Odborné knižné publikácie

0

BCI

Skriptá, učebné texty

0,25

ACB

VŠ učebnice v SR

1,78

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

Celkom

0

0
3,78

Aktivity katedry v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania katedra ponúka širokej verejnosti modulový vzdelávací program
„Krízový manažment“. V roku 2015 sa však žiadny kurz neuskutočnil. Okrem toho sa zamestnanci
zúčastnili aktivít v rámci Detskej univerzity.
Dňa 25. 11. 2015 sa uskutočnil kurz k projektu APVV 0727–12 Model hodnotenia ekonomickej
efektívnosti protipožiarnych opatrení, ktorý bol organizovaný hlavne pre zametnancov HaZZ a ďalšiu
odbornú verejnosť.
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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 výučby. Vážnejšie nedostatky neboli zistené. Záznamy z hospitácií boli
prerokované s príslušným učiteľom a uložené na katedre (kópie správ boli odoslané na dekanát).
Okrem toho sa na akademickom štvrtku uskutočnila metodická prednáška začínajúceho učiteľa
Ing. Benedika a uskutočnila sa k nej rozprava. Z kontrol vyplynulo, že:
•

pre kvalitu výučby je významné zabezpečenie dostupnou študijnou literatúrou,

•

naďalej je potrebné zvyšovať názornosť výučby a jej prepojenie s praxou,

•

na seminároch je potrebné riešiť zadané úlohy spojené s komunikáciou o aplikácii v praxi, čo
predstavuje pridanú hodnotu pre študentov.

2. Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť katedry je orientovaná na rozvoj teórie a praxe krízového manažmentu
a manažment rizík. Zameriava sa hlavne na otázky cieľov, obsahu, pôsobnosti a úloh krízového
manažmentu v spoločenskej praxi, teórie rizík, ich posudzovania a riadenia, 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 UNIZA.
Cieľom vedeckej práce na katedre je vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti a nástrojov
na posudzovanie bezpečnostného prostredia a socio-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. Pedagogickí zamestnanci
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, na riešenie ekonomických dôsledkov katastrof a na navrhovanie optimalizačných opatrení
v tejto oblasti. V rámci riešenia projektu APVV „FIREFF“ bol spoločne s katedrou požiarneho
inžinierstva vytvorený model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení.
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Do vedeckovýskumnej činnosti katedy sú zapájaní aj študenti študijného programu krízový manažment
a to formou ŠVOČ v sekcii Krízový manažment. V roku 2015 sa súťaže ŠVOČ zúčastnili iba študenti
FBI UNIZA. Boli to hlavne študenti z vyšších ročníkov, t. j. traja študenti boli z tretieho ročníka
bakalárskeho štúdia a šiesti študenti z prvého ročníka inžinierskeho štúdia. Po obsahovej stránke boli
práce ŠVOČ spracované na vysokej úrovni. V prácach boli vhodne použité metódy a postupy vzhľadom
na vytýčené ciele. Tento rok v sekcii Krízový manažment prevládala problematika manažmentu rizík,
hlavne vďaka vlastným pracovným skúsenostiam súťažiacich študentov z brigád či pracovných
príležitosti v rôznych podnikoch, čo veľmi obohatilo prínosy jednotlivých prác. Po formálnej stránke bola
väčšina prác ŠVOČ na požadovanej úrovni. Študenti prezentovali svoje práce zaujímavo a presvedčivo
s využitím Powerpointu. Vedeli pohotovo reagovať na otázky členov komisie, ako aj na diskusiu z pléna.
Na záver odborná komisia zhodnotila, že práce v danom roku súťaže ŠVOČ mali vyššiu úroveň
v porovnaní s ostatným rokom, či už z pohľadu vlastných prínosov alebo celkovej prezentácie.
Najväčšiu zásluhu na úspešnom priebehu súťaže ŠVOČ mala Ing. Hudáková, ktorá viedla 6
študentských prác, po jednej práci viedli Ing. Kelíšek, Ing. Havko a Ing. Adamíková. Jedna práca bola
ocenená cenou KKM a jedna bola odporučená na ocenenie Slovenským literárnym fondom, ktorý jej
cenu udelil.

Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Vedeckovýskumná činnosť katedry je v rozhodujúcej miere zameraná na riešenie týchto problémov:
na úseku

bezpečnosti

a nástrojov

•

vytváranie všeobecnej teórie
bezpečnostného prostredia,

•

riešenie teoretických základov krízového
a podieľanie sa na legislatívnych procesoch,

•

vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich aplikácia pre jednotlivé oblasti ľudskej
činnosti,

•

komplexné hodnotenie rizík v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom
prostredí a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho i technologického charakteru,

•

racionalizácia štruktúry, pôsobnosti a úloh bezpečnostného systému štátu a jeho prvkov,

•

socio-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,

manažmentu,

na posudzovanie

rozpracovanie

terminológie
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•

riešenie mimoriadnych udalostí
a spoločenskom prostredí,

•

riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom
na efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,

•

racionalizácia procesov havarijného plánovania, zabezpečovanie prevencie a riešenie
závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov,

•

projektovanie a technické zabezpečenie procesu ochrany osôb, majetku a objektov,

•

riešenie otázok dopravného
rozmiestnenia zdrojov a zásob,

•

posudzovanie funkčnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany v krízových
situáciách, riešenie otázok ekonomickej efektívnosti a financovania prvkov kritickej
infraštruktúry,

•

riadenie podnikateľských rizík v hospodárskych subjektoch,

•

metódy a nástroje krízového manažmentu v podniku,

•

hodnotenie významu a pripravenosti ľudského aspektu v krízovom riadení s dôrazom
na osobnosť krízového manažéra,

•

sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií,

•

etika v procese riešenia krízových situácií,

•

komunikácia a vedenie ľudí v krízových situáciách,

•

analýza ekonomických dôsledkov
na financovanie dôsledkov a obnovy,

•

zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FBI UNIZA,

•

teoretické problémy procesov krízového plánovania,

•

aplikácie štatistických metód v analýze rizík,

•

simulácie dopravných procesov v stochastických podmienkach.

a krízových

zabezpečenia

katastrof

situácií

v prírodnom,

v krízových

a návrh

situáciách

opatrení,

hospodárskom

a optimalizácia

prípadne

modelov

Podané a riešené medzinárodné projekty
V roku 2015 sa zamestnanci katedry podieľali na riešení dvoch medzinárodných projektov v rámci 7RP:
The Community Based Comprehensive Recovery – Komplexná obnova zameraná na spoločnosť,
v rámci ktorého bol koordinátorom za slovenskú stranu doc. Ristvej a projekt RAIN – Risk Analysis of
Infrastructure Networks in Response to Extreme Weather - Analýza rizík infraštruktúrnych sieti
vyvolaných extrémnym počasím, na riešení ktorého sa podieľal Ing.Titko.
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V pozícii partnerov sa členovia katedry podieľali na podaní 3 projektov:
•

H2020 SMEInst - Innovative Biznis Model for SMEs to support Quality systems in field of Risks
Management -

Inovatívny podnikateľský model pre MSP na podporu systémov kvality

v oblasti manažmentu rizík,
•

H2020 Increasing the effectiveness of crisis management system in the European Union
member states and partner countries

- Zvyšovanie efektívnosti krízového manažmentu

v členských štátoch EÚ a partnerských krajinách,
•

START PA 07 Knowledge society - Sieťovanie vedomostí o znižovaní environmentálnych rizík
v Danube regióne, Interreg PA2. Environment and culture - Multihazard water related disaster
risk reduction by resilience building.

Podiel na riešení projektov EŠF
V roku 2015 bola katedra zapojená do riešenia dvoch projektov EŠF, ktorých riešenie sa v hodnotenom
roku skončilo:
•

„Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej
spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe.“ V rámci projektu sa riešila inovácia
študijných programov 1. a 2. stupňa v súlade s potrebami praxe.

•

„Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity
v európskom vzdelávacom priestore“, ktorý bol 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.

Dňa 7. 12. 2015 bol slávnostne otvorený Vedecký park UNIZA, súčasťou ktorého je simulačné
pracovisko, ktoré bude využívané aj katedrou krízového manažmentu.

Vedecko-technické projekty riešené v rámci APVV
V roku 2015 bol na katedre riešený jeden projekt v rámci vedeckej agentúry APVV, Model hodnotenia
ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení APVV 0727-12. Projekt riešený v spolupráci
s katedrou požiarneho inžinierstva koordinoval doc. Klučka.

152

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Grantové projekty VEGA, KEGA a iné
V rámci agentúry VEGA bolo v roku 2015 bolo podaných 5 návrhov projektov:
•

Posudzovanie a riadenie rizík priemyselných procesov z pohľadu integrovanej bezpečnosti
v podprahových podnikoch – zodpovedný riešiteľ Ing. Hollá,

•

Výskum riadenia projektového rizika za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov
- zodpovedný riešiteľ Ing. Buganová,

•

Vplyv psychickej záťaže a stresu na výkonnosť pracovníkov v pracovnom procese a metódy
identifikovania ich príčin a dopadov - zodpovedný riešiteľ Mgr. Móricová,

•

Manažment rizík malých a stredných podnikov na Slovensku ako prevencia podnikových kríz
- Ing. M. Hudáková,

•

Využitie moderných matematických metód pre účely sledovania a prognózovania vývoja
požiarovosti v SR - Ing. Kelíšek.

Inštitucionálne – fakultné projekty
Mladí pedagogickí pracovníci a doktorandi podali 6 inštitucionálnych projektov a z nich boli schválené
a riešené 2:
•

Špecifiká a riziká podnikateľskej činnosti MSP (Ing. Ondrušková),

•

Bezpečnosť územia z hľadiska územného plánovania (Ing. Pavlenko).
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Tab. č. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2015
Číslo
projektu

SK-CN20150015

Doba
riešenia

20162017

Grantová
agentúra

Názov
projektu

APVV

Posilnenie
spolupráce
Ningbo
University of
Technology
a Žilinskej
univerzity
v Žiline
vo výskume,
inováciách
a spolupráci
v oblasti
inteligentných
dopravných
systémov

Acronym

Cieľ projektu

Hlavné výstupy
projektu

Koordinátor
projektu/

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za všetkých
partnerov
(€)

Ningbo
University of
Technology,
Ningbo,
Čína

8000 €

Hlavný
riešiteľ

SK-CN20150015

Posilnenie
spolupráce Ningbo
University
of
Technology
a Žilinskej univerzity
v Žiline
vo výskume,
inováciách
a spolupráci
v oblasti
inteligentných
dopravných
systémov.

Rozvinutie
vedeckotechnickej
spolupráce medzi
UNIZA
a Ningbo
University
of
Technology
využitia
v oblasti
UAV
pre riešenie
ďalších výskumnovývojových
projektov. Projekt
nadväzuje
na naštartovanú
spoluprácu
s Čínskou stranou

Ristvej
UNIZA
KKM

FBI

Spolufinancovanie
(%)

-
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a smeruje k tvorbe
výstupov
použiteľných
pre tvorbu inovácií
v oblasti
IDS
a Smart City.
IGP
2015

IGP
2015

20152016

20152016

IGP

IGP

Špecifiká
a riziká
podnikateľskej
činnosti MSP

Špecifikovať
podnikateľskú
činnosť
malých
a stredných
podnikov s ohľadom
na rizika a rizikové
faktory.

Elektronický učebný
materiál
pre predmet
manažment malých
a stredných
podnikov.

Ondrúšková

Bezpečnosť
územia
z hľadiska
územného
plánovania

Generovať
na základe analýzy
územnoplánovacích
podkladov
jednotlivé aspekty
bezpečnosti
vybraného územia
Slovenskej
republiky.

Na základe analýzy
územnoplánovacích
podkladov
identifikovať riziká
vplyv
a ich
na bezpečnosť
vybraného územia.

Pavlenko
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750 €

-
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Tab. č 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2015
Číslo projektu

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období

Finančné
prostriedky

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Riešitelia

€
7RP 313308

The Community Based
Comprehensive
Recovery – Komplexná
obnova
zameraná
na spoločnosť

The
Community
Based
Comprehensive
Recovery
–
Komplexná
obnova
zameraná
na spoločnosť.
Preklopenie
prípadových štúdií na použitie v rámci
projektu (Use Cases), vytvorených
v roku 2014 do testovania vytvorenej
platformy,
príprava
tréningovej
podpornej hry COBAgame a v rámci
úloh boli spracované dve cvičenia,
realizované postupne v Nemecku.
Vytvoreného informačného systému
COBACORE, vo svojej finálnej fáze,
jeho testovania a zdokonaľovania
v rámci realizovaných cvičení.

30135 €

Ristvej

Ristvej

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

APVV do7rp-002512

The Community Based
Comprehensive
Recovery – Komplexná

The
Community
Based
Comprehensive
Recovery
–

10035 €

Ristvej

Ristvej

Šimák,
Hollá,
Moricová,
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APVV 0727 - 12

Bilaterálny projekt
(2014-2016)

Loveček, Titko,
Magdolen.

obnova
zameraná
na spoločnosť
–
dofinancovanie

Komplexná
obnova
zameraná
na spoločnosť – dofinancovanie.

FIREFF
Model
hodnotenia
ekonomickej
efektívnosti
protipožiarnych opatrení

Nastavený formát modelu a naplnená
databáza
vstupných
údajov;
spracovaná
on-line
príručka
popisujúca teoretické východiská
a zdroje údajov - databázy vstupných
údajov; vytvorený základný strom
udalostí a priradené predpokladané
dopady na život a majetok. Model je
implementovaný vo formáte hárkov
programu Microsoft Excel; vytvorené
rozhranie pre praktické a analytické
využitie modelu prostredníctvom
modifikácie zadávania vstupných
údajov;
realizovaná
validácia
a analýza citlivosti navrhovaného
modelu.

65 279,50 €

Realizačné výstupy projektu sú
spracované vo forme publikačných
výstupoch vo vedeckých časopisoch
a zborníkoch
z domácich

-

Riešenie ekonomických
rizík
v malom
a strednom podnikaní

Klučka

Klučka.

Klučka J., Mózer
V., Coneva I.,
Gašpercová S.,
Müllerová J.,
Orinčák M.,
Makovická L.,
Vandlíčková M.,
Buganová K.,
Hollá K.,
Hudáková M.,
Kelíšek A.,
Benedik V.,
Strelcová S.,
Dvorský J.,
Panáková J.

VŠEMvs (Gozora)

Šimák

Strelcová,
Hudáková,
Buganová,
Kelíšek
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a medzinárodných
konferencií.
ITMS
26110230090
2013 - 2015

ITMS
26110230079
2013 – 2015

KEGA
4/2014

005DTI-

vedeckých
-

UNIZA v Žiline,
za FBI: Buganová

Buganová

Klučka, Ristvej,
Strelcová,
Buganová,
Moricová,
Lusková,
Hudáková,
Veľas,
Vandlíčková,
Mózer, Svetlík,
Sventeková,
Novák

Tvorba a inovácia 2 študijných
programov.
Príprava
nových
študijných
materiálov
a vysokoškolských učebníc – tlač
publikačných výstupov a ich pilotná
implementácia.

-

ŹU v Žiline (aktivita
1.3 Buganová)

Buganová

Klučka,
Mika,
Ristvej,
Strelcová,
Buganová, Hollá,
Moricová,
Šimák,Hudáková

Riešila
sa
problematika
bezpečnostných
rizík
a ich
priestorových dopadov – vydanie
vedeckej
monografie:
Vybrané

-

Betáková (DTU)

Klučka

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

Výstupy boli zamerané na prípravu
inovovaných študijných materiálov
na E-vzdelávanie
a publikačných
výstupov vo forme E-kníh. Príručka
doktoranda – kapitoly 1.1. až 1.4.

Inovácia
a internacionalizácia
vzdelávania - nástroje
zvýšenia
kvality
Žilinskej
univerzity
v európskom
vzdelávacom priestore
Sektorová
integrácia
priestorových dopadov
bezpečnostného

Vysokoškolská učebnica „Testovanie
výkonnosti vybraných prvkov KDI“.
Aktualizácia SW programu ASTRA+
na testovanie
výkonnosti
železničných traťových úsekov.

Pavlenko,
Dvorský,
Klučka
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manažmentu
environmentálnych rizík

aspekty
sektorovej
integrácie
priestorových
dopadov
bezpečnostného
manažmentu
environmentálnych rizík.

Tab. č. 12

APVV
150727

20162019

APVV

Hlavné výstupy
projektu

Integrovaný
manažment rizík ako
efektívny
nástroj
na zvyšovanie
vnútornej bezpečnosti
podniku
aplikovaný
v súlade
s právnymi
požiadavkami
a ISO
normami
na danom
úseku

Zvýšiť
úroveň
bezpečnosti
prevádzkových
procesov podniku
prostredníctvom
integrovaného
manažmentu rizík
na úseku vnútornej
bezpečnosti.

Oponovaná
výskumná správa
–
výsledky
prieskumu,
Metodika
hodnotenia
vyspelosti
podnikov
z pohľadu
efektívnosti
manažérstva

Hollá

Hollá

KKM FBI
UNIZA

Partneri
projektu

Cieľ projektu

Koordinátor
projektu

Názov projektu

Projektový
manažér

Grantová
agentúra

Zodpovedný
riešiteľ/koor
dinátor

Doba
riešenia

Číslo
projektu

Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2015

FRI UNIZA
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rizika, Metodika
integrovaného
manažmentu
rizík, Monografia
pod názvom
„Integrovaný
manažment rizík
na úseku
vnútornej
bezpečnosti
podniku“.
H2020 700652

20162018

H2020

Increasing
the
effectiveness of crisis
management system
in the European Union
member states and
partner countries

Overenie systému
krízového riadenia,
inovácia odbornej
prípravy
pracovníkov v KM
v Poľsku,
v SR,
v ČR, na Ukrajine,
v Estónsku.
Vytvorenie
jednotného
mapového
podkladu
pre riešenie kríz.

Vytvorenie
spoločného
funkčného
systému riadenia
krízového
manažmentu
počas
krízy
v rámci členských
štátoch
EÚ
a partnerských
krajinách.
Vytvorenie
systému
na prenos

PWSZ
Oswiecim

Benedik

Šimák (za
KKM FBI
UNIZA)

LSU,
SUA,
GCS,
LS,
DIL, UNIZA,
STD,
MENDELU,
EASS
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informácii v rámci
jednotných foriem
mapových
podkladov
pri riešení
krízových situácii.
H2020SMEInst20142015

20162017

H2020

Innovative
Biznis
Model for SMEs to
support
Quality
systems in field of
Risks Management

Tvorba
inovatívneho
podnikateľského
modelu pre MSP
na podporu
systémov kvality
v oblasti
manažmentu rizík

Posilniť
kvalitu
rozhodovania
a vytvoriť
podnikateľský
model
pre manažment
rizika
v oblasti
MSP.

PFCEU
s.r.o.

-

1.1.31.6
2016

START

Sieťovanie vedomostí
o znižovaní
environmentálnych
rizík v Danube regióne

Zefektívnenie
bilaterálnych
vzťahov medzi
Univerzitami
na úseku
environmentálnych
škôd, ktoré sú
spôsobené
haváriami.

Lessons learned,
stretnutia a kurzy,
mobility.

VSB
Technical
University
of Ostrava

PA
07
Knowledge
society

PFCEU
s.r.o.

Buganová
(za KKM
FBI
UNIZA)

VSB
Technical
University
of Ostrava

Hollá (za
KKM FBI
UNIZA)

G31000.org.,
TÜV
SÜD,
O2, Allianz,
HDI
Versicherung,
Burea veritas
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-

1/0730/16

2016
-2018

Interreg

20152018

VEGA

PA2.
Environment
and culture
responsible
Danube
region

Multihazard
water
related disaster risk
reduction by resilience
building

Hlavným cieľom
projektu je
znižovanie
negatívnych
dopadov krízových
javov
prostredníctvom
budovania
odolných stavieb
a zlepšenia
riadenia rizík.

E-learning
platforma
na posudzovanie
rizík a mapovanie
rizík
zdrojov
s potenciálnym
vznikom
chemickej
havárie,
Kurz
riadenie
rizík
vodných zdrojov,
Trénovanie
krízových
manažérov.

VSB
Technical
University
of Ostrava

VSB
Technical
University
of Ostrava

Hollá (za
KKM FBI
UNIZA)

Czech
Association of
Fire Officers,
Babes-Bolyai
University
etc.

Výskum
riadenia
projektového
rizika
za účelom zvyšovania
konkurencieschopnosti
podnikov

Analýza a výskum
nástrojov
využiteľných
v podnikoch
v oblasti riadenia
projektových rizík
a návrh metodiky
manažmentu rizika
v projektoch.

Výstupom
projektu
bude
vytvorenie
komplexnej
metodiky
optimalizácie
rozhodovacích
procesov
projektových
manažérov

Buganová

Buganová

KKM FBI
UNIZA

-
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v oblasti riadenia
rizika.

1/0560/16

20162018

VEGA

Manažment
rizík
malých
a stredných
podnikov
ako
na Slovensku
prevencia podnikových
kríz

Cieľom projektu je
posúdiť
podnikateľské
riziká ovplyvňujúce
kvalitu
podnikateľského
prostredia malých
a stredných
podnikov
na Slovensku.

Návrh metodiky
aplikácie
manažmentu rizík
s dôraz
na prevenciu
podnikových kríz.

Hudáková

Hudáková

KKM FBI
UNIZA

-

1/0782/16

20162018

VEGA

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

Vytvorenie
metodiky a návrh
modelu
prípravy
pracovníkov
zameranej
na zvládanie
záťažových
situácií
pracovníkov

Vytvorenie
metodiky a návrh
modelu prípravy
pracovníkov
na zvládanie
záťažových
situácií
pracovníkov
na základe

Móricová

Móricová

KKM FBI
UNIZA

-
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a zvyšovanie
psychickej
odolnosti.

ich

realizovaného
výskumu faktorov
ovplyvňujúcich
výkonnosť
pracovníkov
v podnikoch.

1/0749/16

20162018

VEGA

Posudzovanie
rizík
a riadenie
priemyselných
procesov
z pohľadu
integrovanej
bezpečnosti
v podprahových
podnikoch

Zvýšenie
bezpečnosti
podprahových
priemyselných
podnikov
prostredníctvom
vytvorenia
efektívneho
modelu
posudzovania
a riadenia rizík.

Štatistický
prieskum medzi
podprahovými
podnikmi. Model
posudzovania
rizík
a riadenia
priemyselných
procesov.
Verifikovaný
model
posudzovania
rizík
a riadenia
priemyselných
procesov.

1/0955/16

20162018

VEGA

Využitie
moderných
matematických metód
pre účely sledovania
a prognózovania

Na
základe
analýzy
údajov
požiarovosti,
s využitím

Vytvorenie
softvérovej
podpory modelu
vývoja

Hollá

Kelíšek

Hollá

Benedik

KKM FBI
UNIZA

-

-

-
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vývoja
v SR

požiarovosti

moderných
matematických
metód, zdokonaliť
model hodnotenia
a prognózovania
požiarovosti v SR.

požiarovosti,
otvorenie
odbornovedeckej diskusie
k problematike
financovania
zložiek krízového
riadenia
a zásahových
zložiek v SR.

IGP 2015

20152016

IGP

Posudzovanie
rizík
v procese
prípravy
a tvorby
územnoplánovacej
dokumentácie

Vytvoriť
postup
krokov
na posúdenie rizík
v procese prípravy
a tvorby
územnoplánovacej
dokumentácie.

Vytvorenie
postupu
rizík,
stanovenie
hranice
akceptovateľnosti
rizika
a návrh
preventívnych
opatrení.

Ján
Dvorský

Ján
Dvorský

KKM FBI
UNIZA

-

IGP 2015

20152016

IGP

Aplikácia
vybraných
matematických metód
v kvantitatívnom
hodnotení rizika

Posúdenie
vhodnosti
vybraných
matematických
metód
v kvantitatívnom
hodnotení rizika.

Hlavným
výstupom
projektu
bude
záverečná správa
s prehľadom
vybraných
matematických
metód vhodných

Adamíková

Adamíková

KKM FBI
UNIZA

-
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na kvantitatívne
hodnotenie rizika,
vrátane
podmienok
ich
použitia.
IGP 2015

20152016

IGP

Možnosti skvalitnenia
prípravy a vysielania
príslušníkov
Ozbrojených
síl
Slovenskej republiky
do mierových operácií

Zostrojiť
postupnosť krokov
prípravy,
testovania
pripravenosti,
výberu
a vysielania
príslušníkov
OS
SR do mierových
operácií
na základe
upravených
postupov, ktoré sú
v súčasnosti
využívané.

Identifikácia
jednotlivých fáz
procesu prípravy
príslušníkov OS
SR na pôsobenie
v mierových
operáciách
medzinárodného
krízového
manažmentu
a vytvorenie
algoritmu
prípravy,
testovania,
výberu
a vysielania
príslušníkov OS
SR
do týchto
operácií.

Mitašová

Mitašová

KKM FBI
UNIZA

-
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IGP 2015

20152016

IGP

Analýza financovania
krízového
riadenia
v Slovenskej republiky

Identifikovanie
osobitostí
financovania
krízového riadenia
a na základe
vykonanej analýzy
navrhnúť
odporúčania
na zefektívnenie
financovania KR.

Softvérový
nástroj
na výpočet
potrebného
množstva
prostriedkov
na jednotlivé
etapy krízového
riadenia.

Havko

Havko

KKM FBI
UNIZA

-
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Z obsahu tabuliek č. 10, 11 a 12 vyplýva, že zamestnanci katedry krízového manažmentu riešili v roku
2015 celkom sedem projektov, z toho jeden medzinárodný projekt v rámci 7.RP, dva projekty APVV,
dva projekty ITMS financované z EŠF, jeden projekt KEGA a jeden bilaterálny projekt koordinovaný
VŠEMvs v Bratislave. V roku 2015 podali zamestnanci katedry celkom 10 návrhov projektov, z toho
jeden APVV, dva projekty H2020, dva projekty cezhraničnej spolupráce a päť projektov VEGA.
Doktorandi podali šesť inštitucionálnych grantových projektov, z ktorých boli schválené na financovanie
dva projekty.
V hodnotenom období sa zhoršilo zapojenie členov katedry do riešenia vedeckovýskumných projektov,
čo bolo spôsobené hlavne ukončením riešenia dvoch projektov APVV, do riešenia ktorých boli zapojení
prakticky všetci zamestnanci katedry. Aktivity sa zamerali hlavne na riešenie schválených vedeckých
úloh a zvýšenie úsilia pri podávaní nových projektov. V nadväznosti na uvedené skutočnosti je nutné
konštatovať, že:
•

angažovanosť

jednotlivých členov katedry vo vedeckovýskumnej

činnosti

je

veľmi

diferencovaná,
•

je potrebné vytvárať širšie tímy pri publikovaní výsledkov vedeckovýskumných projektov
v zahraničných vedeckých časopisoch,

•

kvalitu

publikačnej

činnosti

je

potrebné

komplexnejšie

previazať

s riešením

vedeckovýskumných projektov,
•

je potrebné neustále zlepšovať prepojenie zadaní dizertačných prác vo väzbe na konkrétne
vedeckovýskumné projekty a vedeckú profiláciu katedry.

Doktorandské štúdium
V študijnom programe krízový manažment študovalo v roku 2015 šestnásť doktorandov, z toho deväť
v dennej forme a sedem v externej forme. Úspešnou obhajobou dizertačných prác štúdium ukončili Ing.
Michal Titko, PhD. v dennej forme štúdia (školiteľ prof. Šimák) a Ing. Milan Kovalčík, PhD. (školiteľ doc.
Novák) v externej forme štúdia.
Prijímacieho konania do doktorandského štúdia v študijnom programe krízový manažment sa zúčastnili
4 uchádzači. Na základe výsledkov prijímacieho konania boli do prvého ročníka doktorandského štúdia
v dennej forme štúdia prijaté dve doktorandky Ing. Janasová Denisa a Ing. Valášková Zuzana.

168

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Tab. č. 13
Prehľad doktorandov študijného programu krízový manažment
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

1.

Ing. Adamíková Jana

3

denná

doc. Novák

2.

Ing. Dvorský Ján

3

denná

doc. Betáková

Ing. Ondrušková Helena

3

denná

doc. Hudáková

3.

Ing. Mitašová Veronika

2

denná

prof. Šimák

4.

Ing. Havko Ján

2

denná

doc. Klučka

5.

Ing. Pavlenko Tomáš

2

denná

doc. Betáková

6.

Ing. Janasová Denisa

1

denná

doc. Strelocvá

7.

Ing. Valášková Zuzana

1

denná

prof. Šimák

8.

Ing. Kovalčík Milan

5

externá

doc. Novák

9.

Ing. Kalupová Blanka

3

externá

doc. Klučka

10.

Ing. Neradilová Hana

3

externá

prof. Šimák

11.

JUDr. Ing. Mahdoň Luboš

3

externá

doc. Novák

12.

Ing. Lajtoch Jiří

3

externá

prof. Šimák

13.

Mgr. Peterek Kamil

3

externá

prof. Šimák

14.

Ing. Beňo Peter

2

externá

doc. Ristvej

V tabuľke 14 je uvedený prehľad školiteľov z KKM, ktorí vedú doktorandov v študijnom programe krízový
manažment. Zo schválených školiteľov v súčasnosti nevedie doktoranda iba doc. Míka. Ten pôsobí ako
školiteľ špecialista Ing. Ondrúškovej, ktorej školiteľkou je doc. Hudáková z VŠEMVS v Bratislave.
Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry krízového manažmentu
Školiteľ

prof. Šimák

doc. Klučka

Doktorand

Forma

Rok štúdia

Program

Ing. Neradilová Hana

externá

4

KM

Ing. Lajtoch Jiří

externá

3

KM

Mgr. Peterek Kamil

externá

3

KM

Ing. Mitašová Veronika

denná

2

KM

Ing. Valášková Zuzana

denná

1

KM

Ing. Kalupová Blanka

externá

4

KM

Ing. Dvorský Ján

denná

3

KM

169

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Ing. Havko Ján

denná

2

KM

Ing. Adamíková Jana

denná

3

KM

doc. Novák

JUDr. Ing, Mahdoň
Luboš

externá

2

KM

doc. Ristvej

Ing. Beňo Peter

externá

2

KM

doc. Strelcová

Ing. Janasová Denisa

denná

1

KM

Výsledky a aktivita doktorandov v hodnotenom období boli školiteľmi v prevažnej väčšine kladne
hodnotené. Slabšie výsledky a hlavne publikačné výstupy dosahujú externí doktorandi. Ing. Neradilová
bola na základe nedosiahnutia stanovenej bodovej hranice po vykonaní ročného hodnotenia zo štúdia
vylúčená. V nadväznosti na podané žiadosti bolo doktorandské štúdium prerušené Ing. Blanke
Kalupovej (24. 9. 2015 – 31. 8. 2016) a Ing. Petrovi Beňovi (1. 9. 2015 – 31. 8. 2016).

Kvalifikačný rast
Z finančných prostriedkov projektu EŠF sa doc. Strelcová, Ing. Bugánová, Ing. Hudáková
a Mgr. Moricová zúčastnili kurzu Business Continue Management v Prahe 2. – 5. 11. 2015. Z rovnakých
prostriedkov bol hradený aj kurz Integrovaný systém manažérstva rizík podľa EN ISO 31000
so zameraním sa na požiadavky pre riadenie rizík v revidovaných ISO normách pre systémy
manažérstva (EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 (EN ISO 45001)
v Trenčíne 19. 11. 2016, ktorý absolvovali Ing. Bugánová a Ing. Hudáková.
Doc. Klučka, Ing. Hollá, Ing. Bugánová a Ing. Hudáková sa zúčastňovali kurzu anglického jazyka
organizovaného ÚCV UNIZA.

Publikačná činnosť členov katedry
Publikačná činnosť členov katedry má zvyšujúcu sa kvalitatívnu úroveň. Možno konštatovať, že:
•

kvantita a kvalita publikačných výstupov je medzi členmi značne nevyrovnaná, pričom odráža
hlavne zapojenie do riešenia projektov,

•

stále je relatívne vysoký počet príspevkov na domácich i zahraničných vedeckých
konferenciách (väčšinou ČR),

•

podiel publikácií, ktorých hodnotenie je požadované akreditačnou komisiou je stále nízky
(karentované časopisy a zahraničné monografie),
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•

z publikačnej činnosti členov katedry je však zrejmé, že ťažisko publikačnej činnosti sa
postupne presúva na vedecké domáce a hlavne zahraničné časopisy s vyššou pridanou
hodnotou (registrované vo vybraných databázach).

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, čo umožňuje postupne zvyšovať kvalitu publikovaných
výstupov členmi katedry. Problém s publikáciami v karentovaných časopisoch a pri zahraničných
monografiách pretrváva.
Prehľad publikačných aktivít podľa kategorizácie MŠVVŠ SR je uvedený v tabuľke 15.
Tab. č. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry
Kategória

Bibliografický odkaz

AAB

Betáková, J. – Dvorský, – J. Pavlenko, – T. Mižičková, Ľ. (2015). Vybrané aspekty
sektorovej
integrácie
priestorových
dopadov
bezpečnostného
manažmentu
environmentálnych rizík. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút,
2015. 106 s. ISBN 978-80-89732-65-4

AAB

Strelcová, S. (2015). Ekonomická bezpečnosť. vedecký redaktor: Vladimír Gozora. 1. vyd.
Žilina: Žilinská univerzita, 2015. 117 s. ISBN 978-80-554-1061-6

ABC

Belás, J. – Bartoš, H. – Hlawiczka, R. – Hudáková, M. (2015). Attributes of financial
management of family companies in the Czech Republic and Slovakia. In: Family
businesses in transition economies: management, succession and internationalization.
Cham: Springer International Publishing, 2015. S. 223-238; ISBN 978-3-319-14208-1.
Poznámka: Kapitola je zaradená v databáze Scopus.

ABC

Šimák,

L.

(2015).

Ochrana

obyvatelstva

v podmínkach

Slovenské

republiky.

In: Zásady ochrany společnosti. Ostrava: Key Publishing, 2015. s. 346-410. ISBN 978-80-7418-236-5.

ACB

Hudáková, – M. Ondrušek, M. (2015). Manažment - prípadové štúdie [elektronický zdroj].
1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. CD-ROM, 228 s. ISBN 978-80-554-1159-0

ACB

Novák, L. – Sventeková, E. – Leitner B. – Dvořák, Z. – Lusková, M. (2015). Testovanie
výkonnosti vybraných prvkov kritickej dopravnej infraštruktúry [elektronický zdroj];
vedecký redaktor: Miloslav Seidl. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. CD-ROM, 262
s., ISBN 978-80-554-1098-2

ACB

Ristvej, J. – Zagorecki, A. – Riska, T. (2015). Krízový manažment II. : časť 2. : Aplikačné
softvéry v krízovom manažmente; vedecký redaktor: Vladimír Gozora. 1. vyd. Žilina:
Žilinská univerzita, 2015. - 272 s., ISBN 978-80-554-1073-9
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ADE

Betáková, J. – Dvorský, J. – Pavlenko, T. (2015). Analýza produkcie nebezpečného
odpadu vo vyšších územných celkoch Slovenskej republiky = Analysis of the production
of hazardous waste in the superior territorial units of the Slovak Republic. In: Spektrum
[elektronický zdroj]: recenzovaný časopis Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství a Fakulty bezpečnostního inženýrství. Roč. 15 č. 1 (2015), online, s. 33-36.
ISSN 1804-1639.

ADE

Byrtusová, A. – Titko, M. (2015). Softwarová podpora pro zajištění požadované úrovně
bezpečnosti územních celků. In: Trilobit [elektronický zdroj]: odborný vědecký časopis. Č.
2 (2015), online, [8] s. Popis urobený 3.12.2015. ISSN 1804-1795. Spôsob prístupu:
http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/0f9fde6e-4c4f-4fda-ba06-c803734ac0e3.pdf

ADE

Hollá, K. (2015). Complex model for risk assessment of industrial processes. In: IDRiM
Journal. Vol. 4, no. 2 (2014), s. 93-102. ISSN 2185-8322. Spôsob
prístupu: http://idrimjournal.com/index.php/idrim/article/view/90

ADE

Klučka, J. (2015). Enterprise risk management in the Slovak Republic - research and
results. In: Bezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice. Č. 3 (2015), s. 123133. ISSN 1801-8211.

ADE

Kucharčíková, A. – Klučka, J. – Tokarčík E. (2015). Vplyv priamych zahraničných investícií
na ekonomickú výkonnosť Žilinského kraja = Foreign direct investments and their impact
on economic performance of Žilina region. In: Socioekonomické a humanitní studie =
Studies of socio-economics and humanities: vědecký časopis. Vol. 4, no. 2 (2014), s. 3949. ISSN 1804-6797.

ADE

Leitner, B. – Dvořák, Z. – Novák, L. (2015). Hazard analysis and risk assessment model
for the railway systems. In: Mechanics Transport Communications. Vol. 13, iss. 1/3 (2015),
s. II-21-II26. ISSN 1312-3823.

ADE

Lusková, M. – Hudáková, M. – Buganová, K. (2015). Objective and subjective preconditions
for entrepreneurship - from the point of view of enterprise risk management. In: International
journal of social, education, economics and management engineering [elektronický zdroj]. Vol.
9, no. 3 (2015), online, s. 821-825. ISSN 1307-6892. Popis urobený 3.6.2015. Spôsob prístupu:
http://waset.org/publications/10000818/objective-and-subjective-preconditions-forentrepreneurship-from-the-point-of-view-of-enterprise-risk-management

ADE

Novák, L. – Mahdoň, L. (2015). Analýza súčasného stavu vyhodnocovania bezpečnostnej
situácie krajín V4. In: Bezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice. Č. 2
(2015), s. 75-85. ISSN 1801-8211.

ADE

Novotný, P. – Markuci, J. – Titko, M. – Slivková, S. – Řehák, D. (2015). Practical
application of a model for assessing the criticality of railway infrastructure elements. In:
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava: safety engineering series =
Sborník vědeckých prací VŠB - Technické univerzity Ostrava : řada bezpečnostní
inženýrství. - Vol. 10, no. 2 (2015), s. 26-32. ISSN 1801-1764.
Poznámka: Časopis vychádza aj v online verzii s ISSN 1805-3238
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ADE

Ristvej, J. – Moricová, V. – Loveček, T. (2015). COBACORE project and possible
psychosocial support for crisis victims in the recovery process phase. In: Logistyka - nauka
[elektronický zdroj]: artykuly recenzowane. CD-ROM nr. 2, s. 1303-1312. In: Logistyka.
Nr. 5 (2015). ISSN 1231-5478.

ADF

Hudáková, M. – Buganová, K. – Šimák, L. (2015). Framework experience of global
economy and crisis in relation to development of SME in Zilina region = Rámcové
skúsenosti globálnej ekonomiky a krízy vo vzťahu na rozvoj MSP v regióne Žilina. In:
Krízový manažment = Crisis management: vedecko - odborný časopis Fakulty
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. 14, č. 1 (2015), s. 5-13.
ISSN 1336-0019.

ADF

Kelíšek, A. – Klučka, J. (2015). Vybrané problémy merania kvality podnikateľského
prostredia = Selected problems of measuring the quality of the business environment. In:
Verejná správa a regionálny rozvoj: ekonómia a manažment: vedecký časopis Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. - Roč. 11, č. 2 (2015), s. 1421. ISSN 1337-2955.

ADF

Moricová, V. – Ristvej J. (2015). Vplyv psychickej záťaže na pracovníkov krízového
riadenia = Mental stress influence on workers within crisis management. In: Krízový
manažment = Crisis management: vedecko - odborný časopis Fakulty bezpečnostného
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 76-83. ISSN 1336-0019.

ADM

Belás, J. – Demjan, V. – Habánik, J. – Hudáková, M. – Sipko, J. (2015). The business
environment of small and medium-sized enterprises in selected regions of the Czech
Republic and Slovakia. In: Ekonomie a management = Economics and management:
vědecký ekonomický časopis. Roč. 18, č. 1 (2015), s. 95-110. ISSN 1212-3609.
Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 2336-5604.

ADM

Kucharčíková, A. – Tokarčíková, E. – Klučka, J. – Koňušíková, Ľ. (2015). Foreign direct
investment: Impact on sustainable development in regions of slovak republic. In: Journal
of security and sustainability issues. Vol. 5, iss. 1 (2015), s. 59-71. ISSN 2029-7025.

ADN

Hollá, K. – Polorecká, M. – Kandráč, J. – Maly, S. – Collins, A. (2015). Results and
conclusions of the project “complex model for risk assessment and treatment in industrial
processesˮ (MOPORI). In: Communications: scientific letters of the University of Žilina.
Vol. 17, no. 1 (2015), s. 46-51. ISSN 1335-4205.

ADN

Hudáková, M. – Buganová, K. – Dvorský, J. – Belas, J. – Leo-Paul, D. (2015). Analysis of
the risks of small and medium-sized enterprises in the Zilina region. In: Communications:
scientific letters of the University of Žilina. Vol. 17, no. 1 (2015), s. 34-39. ISSN 1335-4205.

ADN

Klučka, J. – Mózer, V. – Dvorský, J. (2015). Fire losses in the Slovak republic - their
classification and quantification. In: Communications: scientific letters of the University of
Žilina. Vol. 17, no. 1 (2015), s. 61-66. ISSN 1335-4205.
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ADN

Mitašová, V. – Havko, J. (2015). Sanctions and embargoes as a crisis response
instrument in the context of the Ukrainian crisis. In: Communications: scientific letters of
the University of Žilina. Vol. 17, no. 4 (2015), s. 75-80. ISSN 1335-4205.

ADN

Strelcová, S. – Řehák, D. – Johnson, D. (2015). Influence of critical infrastructure on
enterprise economic security. In: Communications: scientific letters of the University of
Žilina. Vol. 17, no. 1 (2015), s. 105-110. ISSN 1335-4205.

ADN

Zagorecki, A. – Ristvej, J. – Klupa, K. (2015). Analytics for protecting critical infrastructure.
In: Communications: scientific letters of the University of Žilina. Vol. 17, no. 1 (2015), s.
111-115. ISSN 1335-4205.

AEC

Novák, L. (2015). Crisis management as complex study discipline. In: Paradygmaty badań
nad bezpieczeństwem: jednostki, grupy i społeczeństwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. (2015), s. 321-327. ISBN 978-83-65096-18-0.

AEC

Šimák, L. (2015). Krizový management. In: Bezpečnostní technologie, systémy
a management IV. Zlín: Radim Bačuvčík VeRBuM, 2014. - S. 99-116. - ISBN 978-8087500-57-6.

AFC

Betáková, J. – Dvorský, J. – Pavlenko, T. (2015). Analýza rozptylu produkcie
nebezpečného odpadu v Slovenskej republike = Anylysis of variance production of
hazardous waste in the Slovak republic. In: Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky
2015 [elektronický zdroj]: XIV. ročník mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 4.-5.
únor 2015: sborník příspěvků. ISSN 1803-7372. Ostrava: Sdružení požárního
a bezpečnostního inženýrství, 2015. CD-ROM, s. 3-6. ISBN 978-80-7385-158-3.

AFC

Betáková, J. – Lorko, M. – Dvorský, J. (2015). Sectional integration of spatial impacts of
environmental risks. In: Safety and Security Engineering VI. - Southampton: WIT Press,
2015. ISBN 978-1-4564-928-9. S. 15-26. WIT Transactions on The Built Environment, Vol.
151. ISSN 1746-4498; e ISSN 1743-3509. Poznámka: Zborník vyšiel aj s eISBN 978-184565-929-6.

AFC

Betáková, J. – Lorko, M. – Dvorský, J. – Škoda, M. (2015). Analysis of the relation between
safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development.
In: Safety and Security Engineering VI. - Southampton: WIT Press, 2015. ISBN 978-184564-928-9. S. 275-286. WIT Transactions on The Built Environment, Vol. 151. ISSN
1746-4498; e ISSN 1743-3509. Poznámka: Zborník vyšiel aj s ISBN 978-1-84565-929-6.

AFC

Betáková, J. – Pavlenko, T. – Dvorský, J. (2015). Bezpečnosť územia z hľadiska
územného plánovania = Safety area in terms of municipal planning. In: Krizové řízení
a řešení krizových situací 2015 [elektronický zdroj]: sborník příspěvků z konference: 1011. září 2015, Uherské Hradiště. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. Online, s.
31-37. ISBN 978-80-7454-573-3. Popis urobený 27.1.2016. Spôsob prístupu:
http://www.krizoverizeni-uh.cz/doc/sbornik.pdf

AFC

Betáková, J. – Pavlenko, T. – Dvorský, T. (2015). Vybrané riziká pri manipulácii
s nebezpečnými odpadmi = Selected risks of handling hazardous waste. In: Ochrana
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obyvatelstva - nebezpečné látky 2015 [elektronický zdroj]: XIV. ročník mezinárodní
konference: VŠB - TU Ostrava, 4.-5. únor 2015: sborník příspěvků. ISSN 1803-7372.
Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. CD-ROM, s. 7-9. ISBN
978-80-7385-158-3.
AFC
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AFD

Šimák, L. (2015). Pozitívne trendy vývoja krízového manažmentu. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí: 20. medzinárodná vedecká konferencia: 20. - 21. máj
2015, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. S. 21-30. ISBN 978-80-554-1021-0.
Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.

AFD

Titko, M. (2015). Proposal of the criteria for identifying the critical rail transportation
infrastructure. In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj]: 11-th European conference of
young researchers and scientists: Žilina, June 22-24, 2015, Slovak Republic. Žilina:
University of Žilina, 2015. CD-ROM, s. 111-117. ISBN 978-80-554-1051-7.

AFD

Titko, M. – Byrtusová, A. (2015). Vplyv krízových situácií na funkčnosť
a prevádzkyschopnosť prvkov kritickej infraštruktúry v železničnej doprave. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí: 20. medzinárodná vedecká konferencia: 20. 21. máj 2015, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. S. 657-662. ISBN 978-80-554-10234. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.

AFD

Valášková, Z. (2015). Zvyšovanie efektivity úloh miestnej štátnej správy na úseku
krízového riadenia. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: XII.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov: 14.15.októbra 2015 Žilina: zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. CD-ROM, s.
239-245. ISBN 978-80-554-1103-3.

AFD

Wesselényi, J. – Kovalčík, M. (2015). Úskalia plánovacieho procesu na taktickom stupni brigáda, prápor. Súčasný stav a možnosti riešenia. In: Národná a medzinárodná
bezpečnosť 2014 [elektronický zdroj]: 5. medzinárodná vedecká konferencia, Liptovský
Mikuláš 2014: zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš: Akadémia
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2014. CD-ROM, s. 540-545. ISBN 978-80-8040-4956.

BBA

Rosinová, M. – Šimák, L. (2015). Právní základ krizového řízení k přípravě a řešení
nevojenských krizových situací. In: Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací
a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. [Brno: Tribun EU], 2014. S. 117-128.
ISBN 978-80-263-0721-1.

BCI

Svetlík, J. – Makovická Osvaldová, L. – Gašpercová, S. – Panáková, J. (2015). Ochrana
pred požiarmi. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. 193 s., ISBN 978-80-554-1080-7
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BEE

Hudáková, M. – Buganová, K. – Šimák, L. (2015). Effects of business risks on the
development of small and medium enterprises in the Zilina region in Slovakia. In:
Transkordonne spivrobitnictvo jak vektor pozvitku maloho ta seresereďňoho biznesu
Ukrajini z krajinami V4 [elektronický zdroj]: XV mižnarodna internet - konferecija: 18
červnja 2015 roku. Luck: BIEM, 2015. On-line, s. 155-158. Popis urobený 27.1.2016.
Spôsob prístupu: http://viem.edu.ua/effects-of-business-risks-on-the-development-ofsmall-and-medium-enterprises-in-the-zilina-region-in-slovakia/

BEE

Míka, V. (2015). Vybrané aplikácie STEP analýzy. In: Transkordonne spivrobitnictvo jak
vektor pozvitku maloho ta seresereďňoho biznesu Ukrajini z krajinami V4 [elektronický
zdroj]: Cross-border cooperation as a vector of development of ukrainian amall and
medium-sized business together with the V4 countries: mižnarodna internet konferecija.
[3]
s.
Popis
urobený
29.7.2015.
Spôsob
prístupu:
2015.
On-line,
http://viem.edu.ua/?p=3369

BEE

Strelcová, S. – Šimák, L. (2015). Method of indexes variability and its application in
determining economic security of enterprise. In: Transkordonne spivrobitnictvo jak vektor
pozvitku maloho ta seresereďňoho biznesu Ukrajini z krajinami V4 [elektronický zdroj]: XV
mižnarodna internet - konferecija: 18 červnja 2015 roku. Luck: BIEM, 2015. On-line, s. 5961. Popis urobený 28.1.2016. Spôsob prístupu: http://viem.edu.ua/effects-of-businessrisks-on-the-development-of-small-and-medium-enterprises-in-the-zilina-region-inslovakia/

FAI

Byrtusová, A. – Havko, J. – Veľas, A. – Pavlenko, T. – Zvaková, Z. – Mišík, J. – Ballay, M.
(2015). Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia: 20.-21. máj 2015, Žilina: 3. časť. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. S.
273-518. ISBN 978-80-554-1023-4

FAI

Byrtusová, A. – Havko, J. – Veľas, A. – Pavlenko, T. – Zvaková, Z. – Mišík, J. – Ballay, M.
(2015). Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia: 20.-21. máj 2015, Žilina: 2. časť. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. S.
273-518. ISBN 978-80-554-1022-7

FAI

Byrtusová, A. – Havko, J. – Veľas, A. – Pavlenko, T. – Zvaková, Z. – Mišík, J. – Ballay, M.
(2015). Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 20. medzinárodná vedecká
konferencia: 20.-21. máj 2015, Žilina: 1. časť. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. 272
s. ISBN 978-80-554-1021-0

GII

Hollá, K. (2015). Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov:
APVV0043-10 Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov. Katarína
Hollá. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. 36 s. ISBN 978-80-554-1117-0
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Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V hodnotenom období boli katedrou organizované, alebo spoluorganizované tieto vedecké a odborné
podujatia:
•

20. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“ – Žilina 20. – 21. 5.,

•

11. medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov „TRANSCOM 2015“ – Žilina
22. – 24. 6.,

•

11. ročník Medzinárodnej konferencie mladých vedeckých pracovníkov „Mladá veda 2015“,
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Fakultou
bezpečnostníhi
Ostrava,

inžinerství

a Technickou

Vysokej

univerzitou

školy

báňská

v Liberci,

Fakulta

–

Technická

univerzita

mechatroniky,

informatiky

a mezioborových studií, Žilina 14. – 15. 10.,
•

Medzinárodná vedecká konferencia „Information Technologies, Economics and law: state and
development“, Červnivtsi, Ukrajina.

•

Workschop k projektu APVV 0727–12 Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti
protipožiarnych opatrení so zástupcami HaZZ a riešiteľmi projektu zo Žilinskej univerzity (FBI
ŽU) – 24.11.2015.

Spolupráca s praxou
Katedra spolupracuje v rámci SR s orgánmi krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov štátnej
správy a miestnych orgánov štátnej správy vrátane Úradu vlády SR a kancelárie BR SR. Spolupráca,
ktorá sa uskutočňuje s MDVaRR SR, MH SR, MO SR a MV SR (VTÚ KMCO), zvyšuje odbornú úroveň
pedagógov a začlenením problematiky do obsahu odborných premetov zvyšuje atraktívnosť
študovaného odboru. Na regionálnej úrovni je veľmi dobrá spolupráca s Odborom krízového
riadenia okresného
úradu
v Žiline
a Košiciach,
ktorá
sa
využíva
pri pozvaných
prednáškach, organizovaní exkurzií na príslušné inštitúcie a zadávaní a spracovaní záverečných prác
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Katedra spolupracuje s rôznymi podnikateľskými subjektmi, ktoré
vyvíjajú podnikateľské aktivity v odbore krízového riadenia. Dlhoročná spolupráca je so ŽSR, ŽSSK
a ZSSK Cargo, s firmou QUADRIQ, s. r. o., L. Mikuláš, GOSSIS, s. r. o., Nitra, LYNX Bratislava ako aj
s ďalšími.
Ďalšie konkrétne aktivity spolupráce v sledovanom období boli:
•

práca v komisii OKM Úradu vlády SR na vytváranie „Stáleho situačného centra SR
na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete“ – ocenenie predsedom vlády SR,
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•

spolupráca so ŽSR a VVÚŽ – tvorba predpisu ŽSR Z-13 „Pravidlá na riešenie mimoriadnych
udalostí na ŽSR“ – dokončenie procesu pripomienkovania,

•

organizácia exkurzie v sklade ŠHR Kysucké Nové Mesto, vo vojenskom útvare v Martine
a v koordinačnom stredisku IZS Žilina,

•

účasť na rokovaní terminologickej komisie krízového riadenia BR SR,

•

dokončenie a odovzdanie vybraných hesiel do slovníka krízového riadenia na úseku
zdravotníctva (hradené WHO).

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.

3. 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,
pričom ťažiskom budú hlavne aktivity, ktoré sú v korelácií s požiadavkami akreditačnej komisie.

Konkrétne aktivity vykonávané v rámci medzinárodnej spolupráce
Medzinárodná spolupráca katedry sa uskutočňuje v rôznych formách a na rôznych úsekoch. Je možné
medzi ne zaradiť:
•

prednáškové aktivity v rámci mobilít učiteľov prostredníctvom ERASMUS+,

•

vedeckovýskumné aktivity v rámci účasti na medzinárodných konferenciách, v orgánoch
vedeckých konferencií,

•

členstvo v odborných radách zahraničných časopisov,

•

spolupráca na riešení medzinárodných vedeckovýskumných projektov,

•

návštevy zahraničných pracovísk zaoberajúce sa problematikou krízového manažmentu,

•

členstvo vo vedeckej rade zahraničnej univerzity.
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Katedra sa v medzinárodnej spolupráci zameriavala na vysokoškolské pracoviská s podobným
zameraním a s podobnými študijnými odbormi a programami. Sú to:
•

Polytechnic Institute of Leiria, School of Maritine Technology, Portugalsko,

•

School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Beja, Portugalsko,

•

Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugalsko,

•

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR,

•

Univerzita obrany Brno, Fakulta ekonomiky a managementu, ČR,

•

Policejní akademie v Prahe, ČR

•

International School of Logistics and Transport in Wroclaw, Poľsko,

•

Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Ladowych, 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 Ostrava, ČR,

•

Univerzita Tilburg, Holandsko,

•

Univerzita Messina, Taliansko,

•

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 do iných európskych krajín a Číny.
Zahraničné služobné cesty boli zamerané na vedeckovýskumné projekty, odborné kurzy, ERASMUS+,
zahraničné vedecké konferencie a vedeckovýskumné pobyty. Uvedené pracovné cesty potvrdzujú
zlepšujúcu sa odbornú, ale aj jazykovú prípravu pedagógov katedry.

185

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Tab. č. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2015
Účastník
Ing.
Katarína
Buganová, PhD.

Ing.
Katarína
Hollá, PhD.

Ing.
Mária
Hudáková, PhD.
doc. Mgr. Vladimír
Míka, PhD.

Mgr.
Valéria
Moricová, PhD.

doc. Ing. Ladislav
Novák, PhD.

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet dní

Španielsko

9. – 13. 6.

5

Česká republika

2. - 5. 11.

4

Stretnutie k projektu

Holandsko

7. – 9. 4.

3

Cvičenie
projektu
CoBaCoRe

Nemecko

10. – 14. 5.

5

Erasmus
monitoring visit

Taliansko

13. – 17. 6.

5

Projektové stretnutie
CoBaCoRe

Holandsko

15. – 17. 9.

3

Pracovné stretnutie
k Erasmus +

Česká republika

24. – 26. 8.

3

Cvičenie
projektu
CoBaCoRe

Nemecko

26. – 28. 10.

3

Španielsko

9. – 13. 6.

5

Kurz BCM

Česká republika

2. - 5. 11.

4

Medzinárodná
konferencia

Česká republika

10. - 11. 9.

2

Výcvikový kurz

Česká republika

10. – 13. 5.

4

Výcvikový kurz

Česká republika

8. – 11. 6.

4

Školenie

Česká republika

9. – 12. 9.

4

Kurz BCM

Česká republika

2. - 5. 11.

4

Rokovanie
redakčnej rady

Česká republika

17. – 19. 6.

3

ERASMUS+

Česká republika

11.–14.5.

4

ERASMUS+

Bulharsko

7.–11.10.

5

Česká republika

10. - 11. 9.

2

Zasadnutie EUA

Belgicko

15. – 18. 4.

4

Konfer. ISCRAM

Nórsko

23. – 29. 5.

7

Poľská republika

3. – 6. 5.

4

Nemecko

10. – 14. 5.

5

Poľská republika

15.–20.3.

6

Medzinárodná
konferencia
Kurz BCM

+

Medzinárodná
konferencia

Medzinárodná
konferencia

doc. Ing. Jozef
Ristvej, PhD.

Workshop projektu
CoBaCoRe
Cvičenie projektu
CoBaCoRe
ERASMUS+
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Medzinárodná
konferencia

Čína

6. – 15. 6.

10

Portugalsko

12.–17.7.

6

Workshop projektu
CoBaCoRe

Írsko

2. – 5. 6.

4

Pracovné stretnutie

Česká republika

9. 7.

1

Rokovanie
k projektu

Česká republika

25.8.

1

Taliansko

17. – 20. 9.

4

Česká republika

30.9. – 2.10.

3

Poľská republika

8. – 9. 10.

2

Účasť
v delegácii
prezidenta SR

Nemecko

15. – 16. 10.

2

Účasť
v akademickej
delegácii prezidenta

Estónsko

19. – 22. 10.

4

Cvičenie projektu
CoBaCoRe

Nemecko

26. – 28. 10.

3

Medzinárodná
konferencia

Poľská republika

15. – 17. 11.

3

Medzinárodná
konferencia

Česká republika

10. - 11. 9.

2

ERASMUS+

Poľská republika

8.–13.10.

6

Kurz BCM

Česká republika

2. - 4. 11.

4

Rokovanie VR

Česká republika

27. 3.

1

ERASMUS+

Poľská republika

8.–13.10.

6

ERASMUS+

Poľská republika

23.–28.4.

6

Španielsko

30. 9.– 3. 10.

4

ERASMUS+

Konferencia EUCYS
2015
Erasm+
študentov

stáže

Otvorenie AR

doc. Ing.
Stanislava
Strelcová, PhD.

prof. Ing. Ladislav
Šimák, PhD.
Ing. Michal Titko,
PhD.

Pracovné stretnutie
k projektu RAIN
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Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov KKM
Termín pobytu
(semester)

dĺžka
pobytu

Druh pobytu

Prijímajúca inštitúcia

Krajina
pobytu

Ing.
Jana
Adamíková

Z 2015/2016

3 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

VŠB TU Ostrava

ČR

Ing.
Dvorský

L 2014/2015

Erasmus+
stáž

ČVUT Praha

ČR

1.3.-31.7.2015

5
mesiacov

Ing. Veronika
Mitašová

Z 2015/2016

2 mesiace

Erasmus+
stáž

Výskumný ústav
bezpečnosti práce,
Praha

ČR

Ing. Veronika
Mitašová

Z 2015/2016

2 mesiace

Erasmus+
stáž

Laboratória UO Brno

ČR

3 mesiace

Erasmus+
stáž

Univerzita Pardubice

ČR

Erasmus+
študijný pobyt

Universita Politecnica
delle Marche

Taliansko

20.2.-30.6.2015

4,23
mesiacov

Z 2015/2016

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

Policajná akadémia
ČR, Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

Policajná akadémia
ČR, Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

Policajná akadémia
ČR, Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

ČVUT Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

ČVUT Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíne

ČR

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

UO Brno

ČR

4 mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

UO Brno

ČR

Meno
a priezvisko

Ján

Ing.
Helena
Ondrúšková
Monika
Bdžochová
Jana
Varmusová
Monika
Masarcová
Petra
Oravíková
Tomáš Mindek

1.9.21.12.2015

15.11.1515.1.16

1.9.-31.10.2015
Z 2015/2016
21.9.-12.12.2015
L 2014/2015

23.9.15-5.2.16
Z 2015/2016
23.9.15-5.2.16
Z 2015/2016
23.9.15-5.2.16
Z 2015/2016
23.9.15-5.2.16

Pavol Michálek

Z 2015/2016
23.9.15-5.2.16

Lucia Matajová

Z 2015/2016
14.9.15-31.1.16

Simona
Fajsziová
Terézia
Hrubjaková

Z 2015/2016
29.9.15-5.2.16
Z 2015/2016
29.9.15-5.2.16
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Na katedre boli prijatí domáci a zahraniční hostia:
•

Ing. Tibor Straka – kancelária Bezpečnostnej rady SR Úrad vlády SR,

•

Ing. Viliam Marušinec – SŠHR SR,

•

Ing. Otto Shultz, Ing. Ulická Daniela – VÚJE Trnava

•

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

•

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

•

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

•

predstavitelia spolupracujúcich fakúlt a škôl z ČR (Navrátil ČVUT, Kopecký VŠE, Vičar UTB,
Adamec VŠB TU, Šesták – PA ČR),

•

zástupcovia slovenských podnikateľských subjektov, SOPK, a IZS Žilina.

Tab. č. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2015
Meno a priezvisko
doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

doc.
Ing.
Strelcová, PhD.

Stanislava

prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.

Termín
mobility

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

11.–
14.5.
7.–
11.10.

ERASMUS+

Univerzita obrany
BRNO
Univerzita dopravy
Teodora Kobleškova
SOFIA
Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk
Ladowych,
WROCLAW
Instituto Politécnico
de Leiria, LEIRIA
Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk
Ladowych,
WROCLAW
Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk
Ladowych,
WROCLAW
Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk
Ladowych,
WROCLAW

Česká republika

ERASMUS+

15.–
20.3.

ERASMUS+

12.–
17.7.
8.–
13.10.

ERASMUS+
ERASMUS+

23.–
28.4.

ERASMUS+

8.–
13.10.

ERASMUS+

Bulharsko
Poľská republika

Portugalsko
Poľská republika

Poľská republika

Poľská republika

189

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Podiel na organizácií medzinárodných konferencií
Členovia katedry aktívne spolupracujú na rozvoji vedeckých poznatkov, ktoré prezentujú na vedeckých
konferenciách. Za sledované obdobie pôsobili členovia katedry vo vedeckých výboroch týchto
vedeckých konferencií:
•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
– člen vedeckého výboru 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 vedeckého výboru 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 vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Information Technologies, Economics
and Law: state and development perspectives“, Černivci, 24.-25.9.2015

•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD., – člen vedeckého výboru
medzinárodnej konferencie „Manažment – Teória, Výučba a Prax 2015“, Liptovský Mikuláš, ,
23.-25.9.2015

•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. - člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Rozvoj
Euroregiónu Beskydy IX – Fakulta PEDAS UNIZA – 6.11.2015 Žilina

•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák, PhD., - člen vedeckého výboru
medzinárodnej konferencie TRANSPORT 2015, UD Sofia, 8.-10.10.2015

•

doc. Ing. Ladislav Novák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. - člen vedeckého výboru
medzinárodnej konferencie CRISIS MANAGEMENT DAYS, APS Velika Gorica, 14.-15.5.2015
Tab. č. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko

Časopis

Krajina

ISSN

doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.

Mechanika – Doprava-Komunikácie

Bulharsko

1234-5678

doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.

Bezpečnostní teorie a praxe

ČR

1801-8211

doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD.

Zborník vedeckých prác,
Bukovinská univerzita

Ukrajina

doc. Ing. Jozef Ristvej,
PhD.

Innovative infotechnologies for
science, business and education

Litva

2219-5378
2029-1035
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prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.

The Science for Population
Protection

ČR

1803-568X

prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.

Logistics and Transport MWSLiT
Wroclaw

PR

1734-2015

doc. Ing. Jozef Klučka,
PhD.

Socioekonomické a humanitní
studie

ČR

1804-6797

4. Rozvojové zámery katedry
Vo vzdelávacej činnosti
V súlade s akreditovanými študijnými programami, požiadavkami praxe a posúdením personálnych
možností katedry je nevyhnutné v procese skvalitnenia ďalšej prípravy absolventov rozvíjať tieto
vzdelávacie aktivity:
•

vytvoriť podmienky na postupné zavedenie nových študijných programov po akreditácii
do výučby,

•

splniť podmienky systému manažérstva kvality podľa STN ISO 9001 a vnútorného systému
kvality

vzdelávania v zmysle smernice č. 113 UNIZA a aktívne pracovať s výsledkami

dotazníkového prieskumu,
•

využiť doktorandov a mladých členov katedry na aktívne propagovanie štúdia krízového
manažmentu a prezentovať vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty na rôznych akciách
v regiónoch Slovenska, ale aj na území ČR,

•

vytvárať optimálne podmienky pre študentov, ktorí odchádzajú na zahraničné mobility,

•

zabezpečiť lekčným fondom hlavne nové postupne zavádzané predmety,

•

pravidelne

vyhodnocovať

všetky

náznaky

nekorektného

chovania

vysokoškolských

pedagógov a študentov a uplatňovať zásady kultúry a kvality procesov na katedre,
•

sledovať mieru spokojnosti zamestnávateľov s prípravou absolventov na výkon povolania.

•

zabezpečenie využívania simulačného laboratória vo Vedeckom parku UNIZA vo výučne,

•

rozšíriť spoluprácu s praxou formou organizovania vybraných prednášok pre študentov,
zadávaním tém záverečných prác,

•

získavať dokumentácie o riešení praktických krízových javov a aplikovať ich v pedagogickom
procese,

•

vytvárať vzdelávacie produkty uplatniteľné v systéme celoživotného vzdelávania,
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•

zvyšovať kvalitu materiálno-technického zabezpečenia katedry a jej pedagógov s dôrazom
na výpočtovú techniku (hardware a software),

•

pripravovať študijné materiály a prednášky vybraných predmetov v angličtine pre vzdelávanie
zahraničných študentov,

•

rozvíjať pedagogické schopnosti mladých učiteľov a doktorandov formou konzultácií
s určeným tútorom ako aj realizáciou kontrolnej činnosti uskutočňovanej vedúcim katedry,

•

využívať akademické štvrtky na skvalitnenie pedagogických zručnosti s dôrazom na mladých
učiteľov a doktorandov,

•

zabezpečiť e-learningové aplikácie každým učiteľom katedry.

Vo vedeckovýskumnej činnosti
Ďalší rozvoj vedeckovýskumnej činnosti je založený na čo najširšom zapojení katedry do nových typov
projektov ponúkaných štátnymi inštitúciami, rezortmi a grantovými agentúrami. Cieľom je zlepšenie
výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, a tým zabezpečenie maximálneho využitia vedeckovýskumnej
kapacity katedry. Vo vedeckovýskumnej činnosti bude potrebné zamerať s hlavne na tieto otázky:
•

podieľať

sa

na dobudovaní

špecializovanej

učebne

simulácie

krízového

riadenia

a na budovaní laboratórií v rámci Vedeckého parku UNIZA a využívať ich vo výskumnej
činnosti i vo výučbe,
•

postupne zvyšovať kvalitu medzinárodných vedeckých konferencií s dôrazom na 20. 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),
•

vytvoriť podmienky pre ďalší graduačný rast mladých pedagogických zamestnancov katedry
s dôrazom na zabezpečenie nového garanta študijného programu Krízový manažment,

•

Priebežne pripraviť a podať návrhy nových projektov v rámci grantových agentúr VEGA,
KEGA a APVV a v nasledujúcom období podať aspoň jeden výskumný projekt ako hlavný
koordinátor v rámci Horizontu 2020, prípadne iných európskych grantových štruktúr.

•

zapojiť väčší počet študentov ŠVOČ s ambíciou účasti na súťažiach na iných univerzitách,
prípadne aj v zahraničí.
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V medzinárodnej spolupráci
Prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, nadväzovanie ďalších kontaktov a účasť v medzinárodných
programoch je dlhodobá a systematická úloha katedry. V rámci jej plnenia je v ďalšom období potrebné:
•

orientovať zahraničnú spoluprácu katedry v spolupráci s pracoviskom výskumu bezpečnosti
na zapojenie sa do európskych medzinárodných vzdelávacích (CEEPUS, Erasmus+, NŠP
a ďalšie programy v rámci EÚ), ale hlavne výskumných programov (najmä H2020 rámcový
program EÚ a rezortné úlohy Európskej komisie),

•

poskytovať ďalšie predmety v anglickom jazyku a perspektívne sa podieľať na výučbe
študijného programu Krízový manažment v anglickom jazyku,

•

vytvoriť podmienky na katedre na zvyšovanie jazykových schopností hlavne mladých
zamestnancov katedry,

•

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,

•

v odborných predmetoch zvyšovať požiadavky na čerpanie informácií zo zahraničnej literatúry
a z vedeckých a odborných databáz, prípadne od zahraničných partnerov,

•

rozširovať možností výberu inštitúcií na mobility v rámci ERAZMUS+ pre našich študentov
a pedagógov a rozširovať počet zahraničných študijných pobytov študentov vo všetkých troch
stupňoch štúdia s dôrazom na doktorandov.

Iné
•

prezentácia katedry smerom k podnikateľským aj nepodnikateľským subjektom z oblasti
krízového manažmentu a riadenia rizika,

•

spolupráca s profesijnými organizáciami,

•

propagácia katedry v lokálnych a odborných médiách (Civilná ochrana), trvalá aktualizácia
web stránky katedry,

•

tvorba databázy absolventov a ich aktualizácia, aktívna činnosť v súvislosti s vytvorenou
skupinou Alumni FBI UNIZA na sociálnej sieti,

•

zvýšenie kvality komunikácie pedagógov a vedenia katedry so študentmi príslušného
študijného programu (denného aj externého štúdia),

•

vyhodnocovanie úspešnosti uplatnenia absolventov,
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•

uskutočňovanie tzv. „akademických stretnutí katedry“ s plánovaným obsahom zameraným
na oboznámenie ostatných členov katedry s vedeckovýskumným profilom prednášajúceho
a dosiahnutými výsledkami v publikačnej a inej činnosti

•

zabezpečiť prístup do JIS HM EPSIS, IS CO a iných informačných sietí krízového
manažmentu – toto využívať v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.

V Žiline 22. 2. 2016
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. v. r.
vedúci katedry
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Výročná správa katedry požiarneho inžinierstva
Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Základné zameranie činnosti katedry požiarneho inžinierstva je dané predovšetkým profilom absolventa
študijného programu záchranné služby. Katedra pripravuje vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov
pre jednotlivé organizačné stupne štátnej správy a verejnej správy, pre výskumné pracoviská,
vzdelávacie zariadenia jednotlivých zložiek Integrovaného záchranného systému, pre výrobné a
nevýrobné organizácie, pre profesionálne hasičské jednotky a záchranné služby vykonávajúce
záchranné práce pri požiaroch, dopravných nehodách, haváriách a živelných pohromách. Absolventi
študijného programu záchranné služby sú pripravení i pre oblasť preventívnych činností
zabezpečujúcich ochranu obyvateľov, výrobnej a nevýrobnej sféry pred účinkami a dôsledkami
požiarov, havárií a mimoriadnych udalostí veľkého rozsahu, vrátane následkov teroristických útokov.
Absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelávania sú pripravovaní na vykonávanie nižších riadiacich
a technických funkcií v organizačnej štruktúre Hasičského a záchranného zboru, úradov miestnej štátnej
správy a úradov územnej samosprávy. Nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie uvedených činností
je však získanie osobitnej odbornej spôsobilosti príslušníka Hasičského a záchranného zboru po prijatí
do štátnej služby, resp. získanie odbornej spôsobilosti „Technika požiarnej ochrany“ a následné plnenie
vymedzených úloh a povinností právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby na úseku ochrany
pred požiarmi. Činnosti Technika požiarnej ochrany môžu absolventi zabezpečovať aj podnikateľskou
formou na viazanú živnosť, čím sa rozširujú hranice ich uplatnenia na trhu práce.
Absolventi I. stupňa VŠ vzdelávania získajú v priebehu štúdia dostatočné vedomosti a zručnosti na to,
aby po absolvovaní prípravnej štátnej služby v Hasičskom a záchrannom zbore mohli vykonávať
špecializované činnosti pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Môžu sa uchádzať
o funkcie operátorov na operačných strediskách jednotlivých záchranných služieb, alebo na
koordinačných strediskách Integrovaného záchranného systému, pri zabezpečovaní činností a opatrení
súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach.
Absolventi II. stupňa VŠ vzdelávania majú znalosti a schopnosti, ktoré ich predurčujú na postupné
prevzatie riadiacich funkcií v záchranných jednotkách, ktoré sú spojené so zodpovednosťou za ich
odbornú prípravu, komplexné vybavenie a činnosti na mieste zásahu. Dokážu sa zaradiť do pracovných
tímov, ktorých úlohou je odhaľovať riziká a ohrozenia, analyzovať ich a navrhovať opatrenia na ich
eliminovanie. V priebehu štúdia získajú dostatočné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre tvorbu
koncepcií v oblasti preventívnych činností a expertíznej činnosti pri zložitých haváriách alebo požiaroch.
Sú schopní analyzovať stav a príčiny stavu a navrhovať opatrenia a organizovať ich realizáciu. Majú
schopnosti formulovať hypotézy, experimentálne ich overovať a analyzovať získané výsledky. Dokážu
vykonávať samostatnú odbornú činnosť pri zložitých experimentoch v oblasti hodnotenia požiarnotechnických vlastností materiálov a technických prostriedkov.
V súlade s platnou legislatívou sa absolventi II. stupňa môžu podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti
a následne získať osvedčenie „Špecialistu požiarnej ochrany“ alebo „Technika požiarnej ochrany“.
Uvedené osvedčenie o odbornej spôsobilosti im opäť rozširuje hranice uplatnenia na trhu práce, keď
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dodávateľským spôsobom môžu spracovávať vybranú časť projektovej dokumentácie - „Riešenie
protipožiarnej bezpečnosti stavby“ a „Analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru“ - 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
a Žilinskou univerzitou v priestoroch pracovísk Hasičského a záchranného zboru na území SR.
Nadštandardnú spoluprácu využívame so zariadeniami HaZZ (Stredná škola požiarnej ochrany MV
SR, PTEÚ MV SR a Záchranné brigády HaZZ), ako aj s jednotlivými okresnými a krajskými
riaditeľstvami HaZZ.
V priebehu roka 2015 došlo k zmene v personálnom obsadení katedry. Od 1. 3. 2015 bol vymenovaný
za vedúceho katedry Ing. Jaroslav Flachbart, PhD. Od 1. 3. 2015 bol Ing. Vladimír Mózer, PhD.
vymenovaný do funkcie prodekana pre vedu a výskum, pričom do 28. 2. 2015 zastával funkciu
prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy. Ing. Mária Polorecká, PhD. bola od 19. 3. 2015 dlhodobo
PN a od 8. 10. 2015 nastúpila na materskú dovolenku. Na jej uvoľnené miesto od 1. 11. 2015 nastúpila
na funkciu odbornej asistentky na KPI Ing. Adelaida Fanfarová, PhD. Štruktúra a personálne obsadenie
katedry sú uvedené v tabuľkách č. 1, 2, 3.
Tab. č. 1
Personálne zloženie katedry požiarneho inžinierstva
Počet

Funkcia

Poznámka

plánovaný

skutočný

Profesor

2

1

CSc.

Docent

6

2

2 x PhD.

Odborný asistent

10

9

9 x PhD.

Asistent

0

0

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

19

13
Tab. č. 2
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Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet

Poznámka

Profesor

2

od 24. 11. 2015

Docent

1

PhD. (CSc.)

9

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

12

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

12

Titul

Tab. č. 3
Organizačná štruktúra katedry požiarneho inžinierstva
Funkcia

Meno a priezvisko

Vedúci katedry

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Profesor

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Docent

doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. Ing. Jana Müllerová, PhD. (od 24. 11. 2015)

Docent

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Odborný asistent

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Odborný asistent

Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.

Odborný asistent

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

Odborný asistent

Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.

Odborný asistent, prodekan pre vedu a výskum

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Odborný asistent

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Odborný asistent, predseda akad. senátu FBI

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Odborný asistent

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Odborný asistent – materská dovolenka

Ing. Mária Polorecká, PhD.

Odborná sekretárka

Michaela Coloňová
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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 boli v priebehu roku 2015 opätovne
akreditované, čo vyplýva aj z tabuľky 4. Fakulta má právo uskutočňovať aj habilitačné a inauguračné
konanie v odbore záchranné služby.
Tab. č. 4
Akreditované študijné programy v roku 2015
Študijný odbor

Dĺžka štúdia (rok)

Študijný program

denné

externé

3

4

2

3

3

4

Bakalársky stupeň štúdia
8.3.6 záchranné služby

záchranné služby
Inžiniersky stupeň štúdia

8.3.6 záchranné služby

záchranné služby
Doktorandský stupeň štúdia

8.3.6 záchranné služby

záchranné služby

K 30. 1. 2015 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. č. 5
Počty študentov študijného programu 8.3.6 záchranné služby
Stupeň

I.

Ročník

Denné štúdium

Externé štúdium

Celkom

1.

54

15

69

2.

41

9

50

3.

50

11

61

1.

47

14

61

2.

21

14

35

1.

2

1

3

2.

1

1

2

3.

2

3

5

218

68

286

II.

III.

Spolu
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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) 97,67 %.
Tab. č. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia

Počet
študentov

Hodnotenie
Prospel s
vyznamenaním

Prospel

Neprospel

Poznámka

1 externý a 2 denní
študenti prospeli
v náhradnom termíne

Denná

67

9

56

2

Externá

19

2

17

-

Celkom

86

11

73

2

Štátne skúšky prebiehali v týchto termínoch:
25. - 27. 5. 2015

– Ing. denné štúdium,

2. 6. 2015

- Bc. externé štúdium,

3. - 4. 6. 2015

- Ing. externé štúdium,

8. - 12. 6. 2015

– Bc. denné štúdium,

17. 9. 2015

- 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 nasledujúcich: doc. Ing. Ladislav Olšar,
PhD. – dôchodca; Ing. Ivan Ľupták – SŠPO MV SR v Žiline.
Členmi dizertačných komisií boli:
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

FBI UNIZA

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

FBI UNIZA

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

FBI UNIZA

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

FBI UNIZA

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

FBI UNIZA

prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

MTF STU v Trnave

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

StrF TU Košice

doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD.

StF TÚ Košice

prof. Ing. Karol Balog, PhD.

MTF STU Trnava

Assoc. Prof. Ing. Leszek F. Korzeniowski, PhD. Europien Association for Security, Poľsko
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Celkový prehľad predložených a obhájených prác vo všetkých troch stupňoch vysoko-školského štúdia
predstavuje tabuľka 7.
Tab. č. 7
Prehľad záverečných prác predložených na obhajobu v roku 2015

Typ práce

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených
prác

Celkový
počet
školiteľov
prác

Počet
školiteľov
prác bez
titulu PhD.

Počet
školiteľov prác
– odborníkov z
praxe

Bakalárska

55

53

14

4

-

Diplomová

31

31

8

-

-

Dizertačná

3

3

2

-

-

Rigorózna

-

-

-

-

-

89

87

24

4

-

Spolu

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti, zapojila katedra do vedenia bakalárskych prác aj doktorandov, ktorí
boli vedúci prác 27 študentom.
Pedagogickí pracovníci KPI v rámci modernizácie a zefektívnenia výučby využívajú univerzitný portál
e-vzdelávanie. V rámci neho aktualizovali 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
2015 bolo vypisovanie termínov skúšok výhradne cez tento portál. Elektronické vzdelávanie na katedre
prebieha pre dennú aj externú formu štúdia.
Tab. č. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Vyučujúci

Predmet

Poznámka

1.

Ochrana spoločnosti 2 – RCHBO

Ing. Coneva

Moodle

2.

Všeobecná a anorganická chémia

Ing. Coneva

Moodle

3.

Organická chémia

Ing. Coneva

Moodle

4.

Chémia horenia a hasiacich látok

Ing. Coneva

Moodle

5.

Požiarna prevencia

Ing. Flachbart

Moodle

6.

Organizácia
systému

7.

Manažment záchranných služieb

Integrovaného

záchranného

Ing. Flachbart
Ing. Flachbart

Moodle
Moodle
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8.

Konštrukcie pozemných stavieb

Ing. Gašpercová

Moodle

9.

Náuka o materiáloch

Ing. Gašpercová

Moodle

10. BOZP v záchranných a hasičských službách

Ing. Makovická Osvaldová

Moodle

11. Požiarna bezpečnosť technologických procesov

Ing. Makovická Osvaldová

Moodle

12. Skúšobníctvo v požiarnej ochrane

Ing. Makovická Osvaldová

Moodle

13. Hasičská technika

doc. Monoši

Moodle

14. Spoľahlivosť hasičskej techniky

doc. Monoši

Moodle

15. Technické zabezpečenie v krízových situáciách

doc. Monoši

Moodle

16. Preddiplomový seminár

doc. Monoši

Moodle

17. Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Ing. Mózer
Ing. Gašpercová

Moodle

18. Požiarnotechnické zariadenia

Ing. Mózer

Moodle

19. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stav.

Ing. Mózer
Ing. Gašpercová

Moodle

20. Základy protipožiarnej bezpečnosti stav.

Ing. Mózer
Ing. Gašpercová

Moodle

21. Preddiplomový seminár

Ing. Mózer

Moodle

22. Šírenie tepla

prof.. Műllerová

Moodle

23. ZTV 2

prof. Műllerová

Moodle

24. Technológia záchranných prác

Ing. Orinčák

Moodle

25. Riešenie krízových situácií I - prírodných

Ing. Orinčák

Moodle

26. Informačné systémy v HaZZ

Ing. Orinčák

Moodle

Ing. Orinčák

Moodle

Ing. Orinčák,
Ing. Svetlík,
Ing. Benedik (KKM)

Moodle

27.

Topografia, kartografia, geografia a informačné
systémy

28. Riešenie krízových situácií environmentálnych

29.

Analýza nebezpečenstva a prevencia závažných
priemyselných havárií

Ing. Polorecká

Moodle

30. Environmentalistika

Ing. Polorecká

Moodle

31. Integrovaná priemyselná bezpečnosť

Ing.Polorecká

Moodle

32. Zásobovanie hasiacimi látkami

Ing. Svetlík

Moodle

33. Taktika pri zásahoch a požiaroch

Ing. Svetlík

Moodle
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34. Taktika vedenia zásahov

Ing. Svetlík

Moodle

35. Ochrana spoločnosti IV. – PO

Ing. Svetlík
Ing. Makovická Osvaldová

Moodle

36. Fyzikálna chémia a kinetika explózií

Ing.Vandlíčková

Moodle

37. Radiačná, chemická a biologická ochrana

Ing.Vandlíčková

Moodle

38. Nebezpečné látky a predmety

Ing.Vandlíčková

Moodle

39. Radiačná bezpečnosť

Ing.Vandlíčková

Moodle

40. Chemická a biologická bezpečnosť

Ing.Vandlíčková

Moodle

41. Protivýbuchová prevencia

Ing.Vandlíčková

Moodle

Oprávnenie FBI UNIZA na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov obcí, technikov a špecialistov
požiarnej ochrany malo platnosť do konca júna 2015. Z uvedeného dôvodu bol pracovníkmi KPI
spracovaný nový vzdelávací projekt a podaná žiadosť na MV SR o vydanie nového oprávnenia na
vykonávanie uvedených odborných príprav. Nové oprávnenie vydalo Prezídium HaZZ pre Žilinskú
univerzitu s platnosťou od 18. 12. 2015 do 31. 12. 2016.
Na základe tohto oprávnenia sa absolventi študijného programu záchranné služby môžu zúčastniť
overenia odbornej spôsobilosti na Krajskom riaditeľstvo HaZZ, resp. Prezídiu HaZZ a následne získať
oprávnenie Technika požiarnej ochrany alebo Špecialistu požiarnej ochrany.
Edičná činnosť
V edičnom pláne na rok 2015 mala katedra zaradené tri publikácie, ktoré boli aj vydané v tlačenej forme:

-

Ochrana pred požiarmi/Svetlík, Makovická Osvaldová, Gašpercová, Panáková;
Požiarna bezpečnosť technologických procesov/Makovická Osvaldová, Fanfarová;
Lesné požiare/ onoši, Majlingová, Kapusniak.

Okrem toho boli vydané dve publikácie v elektronickej forme:

-

Základy požiarnej bezpečnosti stavieb [elektronický zdroj]/Vladimír Mózer;
Fyzikálna chémia a kinetika horenia [elektronický zdroj]/Miroslava Vandlíčková.
Tab. č. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2015
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

4
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ACB

VŠ učebnice v SR

0

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

5

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.
Tab. č. 10

024ŽU4/2015

IGP201504

20142016

2015

KEGA

IGP

Návrh koncepcie
vzdelávania
technických
predmetov pre
odborníkov
záchranných
služieb

Experimentálne
hodnotenie
zatepľovacích
stavebných
materiálov na
prírodnej báze

-

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.

-

Vedeckým cieľom
riešenia je navrhnúť
retardačné úpravy a
postupy
ekologických
zatepľovacích
materiálov na báze
prírodných
produktov,
živočíšnych

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

ŽU/FBI/KPI

ŽU/FBI/KPI

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

N/A

Celkový
rozpočet
projektu za
Spolufinanco
vanie (%)

Partneri
projektu

Koordinátor
projektu

Hlavné
výstupy
projektu

Cieľ projektu

Acronym

Názov
projektu

Grantová
agentúra

Doba
riešenia

Číslo
projektu

Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2015

6256
eur
rok
2015

880
eur

0%

0%
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produktov - ovčia
vlna, ako aj
rastlinách - konope,
korok a technických
produktov ako sú
fúkané izolácie na
báze papiera alebo
iných anorganických
a organických
prípadne iných
zmiešaných vlákien
.

IGP201509

IGP201502

IGP201506

2015

2015

2015

IGP

IGP

IGP

Sledovanie
závislosti medzi
rýchlosťou
uvoľňovania tepla
a rýchlosťou
úbytku hmotnosti
na kónickom
kalorimetri

Limitné parametre
vyslobodzovacích
prostriedkov pri
nehodách na
železničnom
priecestí

Hodnotenie
účinnosti novo
vyvíjaných
retardačných úprav
dreva podľa
navrhnutej
testovacej metódy

-

Hlavným cieľom
inštitucionálneho
grantového projektu
bude popísanie
závislosti medzi
parametrami HRR
a MLR s úmyslom
určiť na základe
merania rýchlosti
úbytku hmotnosti
daného materiálu
jeho rýchlosť
uvoľňovania tepla.

-

Hlavným vedeckým
cieľom projektu je
analýza závislosti
času prestrihnutia
za pomoci
hydraulického
vyslobodzovacieho
zariadenia, na
jednotlivé materiály
automobilových a
dráhových
konštrukcií.

-

Cieľom
inštitucionálneho
grantového projektu
bude porovnanie,
zhodnotenie
účinnosti
a vhodnosti
vybraných
retardérov horenia
dreva, a stanovenie
najvhodnejších
retardérov na
základe vykonaných
skúšok podľa novo
navrhnutej metódy,
prípadne ďalších
doplňujúcich metód.

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

ŽU/FBI/KPI

N/A

800
eur

0%

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

ŽU/FBI/KPI

N/A

770
eur

0%

Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia

ŽU/FBI/KPI

N/A

690
eur

0%
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Tab. č. 11
Riešené výskumné úlohy - domáce a zahraničné granty
Číslo projektu /
výzvy
APVV-0727-12

Grantová
agentúra
APVV

Názov projektu
FIREFF
Model hodnotenia
ekonomickej efektívnosti
protipožiarnych opatrení

Dosiahnuté výsledky v sledovanom období
Publikácia článkov. Zorganizovaný vzdelávací kurz a
vedecko-odborný workshop. Elektronický dokument
(príručka vstupných údajov pre model) a samotný model.
Podaný projekt „VEGA“ a „V4“.

Návrh koncepcie
vzdelávania technických
predmetov pre odborníkov
záchranných služieb

Spracovanie článkov, vedeckej monografie, organizácia
seminára „Lesné požiare“, absolvovanie služobných ciest
analýza výučby na obdobných vysokých školách

IGP

Experimentálne hodnotenie
zatepľovacích stavebných
materiálov na prírodnej báze

Zoznam stavebných a požiarnotechnických vlastností
zatepľovacích materiálov na prírodnej báze. Vytvorenie
metodického postupu pre skúmanie retardačne upravených
a neupravených zatepľovacích materiálov na prírodnej
báze. Porovnanie požiarnotechnických vlastností retardačne
upravených a neupravených materiálov.

IGP201509

IGP

Sledovanie závislosti medzi
rýchlosťou uvoľňovania tepla
a rýchlosťou úbytku
hmotnosti na kónickom
kalorimetri

Výsledkom je súbor rovníc priebehov pre rôzne skupiny
materiálov spolu s definíciou vzťahu medzi parametrami
HRR a MLR. V prípade dostatočného množstva vstupných
údajov bude ako výstup formulovaná databáza týchto rovníc
a vzťahov pre rôzne skupiny materiálov.

IGP201502

IGP

Limitné parametre
vyslobodzovacích
prostriedkov pri nehodách
na železničnom priecestí

Realizácia experimentu a odporúčania prípadne návrhy
opatrení k strihacím prácam pre HaZZ.

IGP201506

IGP

Hodnotenie účinnosti novo
vyvíjaných retardačných
úprav dreva podľa
navrhnutej testovacej
metódy

Výsledkom je komplexné vyhodnotenie retardérov horenia
dreva podľa vykonaných skúšok. Vedeckým prínosom je
porovnanie a hodnotenie retardérov.

024ŽU-4/2015

IGP201504

KEGA

Pracovníci katedry 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.
Príslušníci katedry podali v roku 2015 projekty: dva projekty VEGA a štyri inštitucionálne projekty
(tabuľka 12). Vo všetkých podaných projektoch vystupuje pracovník KPI ako koordinátor (zodpovedný
riešiteľ projektu).
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Tab. č. 12
Prehľad podaných projektov v roku 2015
Číslo
projektu/
výzvy

Grantová
agentúra

APVV-150643

APVV

APVV-150605

APVV

1/0503/16

1/0222/16

IGP201504

IGP201509

IGP201502

VEGA

VEGA

IGP

IGP

IGP

Názov projektu

Cieľ projektu

Výsledok
hodnotenia

Teoretické a experimentálne
modelovanie mimoriadnej
udalosti javu flashover
v zmenšenej mierke

Cieľom projektu je teoretické a experimentálne
modelovanie požiaru v uzatvorenom priestore s
dôrazom na mimoriadnu udalosť javu flashover.

Komplexný model
mechanizmu
atermodynamiky
chemického výbuchu
neštandardných výbušných
zmesí

Cieľom projektu je získať a implementovať nové
poznatky o fyzikálnych dejoch prebiehajúcich pri
šírení tlakovej vlny v prostredí so zameraním na
chemický výbuch neštandardných typov
výbušných zmesí.

Limitné podmienky a param
etre technických prostriedko
v
zásahovej činnosti pri veľkýc
h dopravných nehodách

Výstupom projektu je určenie limitných podmien
ok a parametrov technických
prostriedkov pre efektívnu zásahovú činnosť Has
ičského a záchranného zboru MV SR (ďalej len
HaZZ) pri veľkých dopravných nehodách.

Požiarne bezpečné
zatepľovacie systémy na
báze prírodných materiálov

Vedeckým cieľom riešenia je navrhnúť
retardačné úpravy a postupy ekologických
zatepľovacích materiálov na báze prírodných
produktov, živočíšnych produktov –ovčia vlna,
ako aj rastlinách - konope, korok a technických
produktov, ako sú fúkané izolácie na báze
papiera alebo iných anorganických
a organických prípadne iných zmiešaných
vlákien.

V procese
hodnotenia

Hlavným cieľom riešenia je navrhnúť retardačné
úpravy a postupy ekologických zatepľovacích
materiálov na báze prírodných produktov,
živočíšnych produktov - ovčia vlna, ako aj
rastlinách - konope, korok a technických
produktov ako sú fúkané izolácie na báze
papiera alebo iných anorganických a
organických prípadne iných zmiešaných vlákien.

Schválený

Sledovanie závislosti medzi
rýchlosťou uvoľňovania
tepla a rýchlosťou úbytku
hmotnosti na kónickom
kalorimetri

Hlavným cieľom projektu bude popísanie
závislosti medzi parametrami HRR a MLR
s úmyslom určiť na základe merania rýchlosti
úbytku hmotnosti daného materiálu jeho rýchlosť
uvoľňovania tepla.

Schválený

Limitné parametre
vyslobodzovacích
prostriedkov pri nehodách
na železničnom priecestí

Hlavným cieľom projektu bude analýza závislosti
času prestrihnutia za pomoci hydraulického
vyslobodzovacieho zariadenia, na jednotlivé
materiály automobilových a dráhových
konštrukcií.

Schválený

Experimentálne hodnotenie
zatepľovacích stavebných
materiálov na prírodnej báze

V procese
hodnotenia

V procese
hodnotenia

Neschválený
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IGP201506

IGP

Hodnotenie účinnosti novo
vyvíjaných retardačných
úprav dreva podľa
navrhnutej testovacej
metódy

Hlavným cieľom projektu bude porovnanie,
zhodnotenie účinnosti a vhodnosti vybraných
retardérov horenia dreva, a stanovenie
najvhodnejších retardérov na základe
vykonaných skúšok podľa novo navrhnutej
metódy, prípadne ďalších doplňujúcich metód.

Schválený

V roku 2015 ukončili štúdium v odbore záchranné služby dve doktorandky v dennej forme
doktorandského štúdia a traja doktorandi v externej forme. V súčasnosti sú na katedre 5 interní
doktorandi a 4 externí doktorandi. Priebeh doktorandského štúdia je u 9 študentov v rámci odporúčanej
dĺžky štúdia, pričom jeden doktorand – Ing. Lysík – má prerušené štúdium.
Celkový prehľad za katedru a vyťaženosť školiteľov je v tabuľke 13 a 14.
Tab. č. 13
Prehľad doktorandov študijného programu 8.3.6 záchranné služby
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

1.

Ing. Milan Dermek

1.

denná

doc. Monoši

2.

Ing. Michaela Horváthová

1.

denná

prof. Müllerová

3.

Ing. Bohuslava Kozičová

1.

externá

doc. Monoši

2.

Ing. Juraj Vácval

2.

denná

prof. Müllerová

3.

Ing. Michal Ballay

2.

denná

doc. Monoši

3.

Ing. Patrik Mitrenga

3.

denná

prof. Osvald

4.

Ing. Bc. Danka Boguská

3. *)

externá

doc. Monoši

5.

Ing. Adelaida Fanfarová

3. *)

denná

prof. Osvald

6.

Ing. Ľubica Vráblová

3. *)

denná

prof. Müllerová

7.

Ing. Slawomir Baluszynski,

3. *)

externá

prof. Osvald

8.

Ing. Andrea Majlingová, PhD.

4. *)

externá

doc. Monoši

9.

Ing. Roman Michalovič

3.

externá

prof. Müllerová

Poznámka: *) štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce
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Tab. č. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry požiarneho inžinierstva
Školiteľ
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

prof. Ing. Jana Műllerová, PhD.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Doktorand

Forma

Rok
štúdia

Ing. Kapusniak
– FBI Ostrava

externá

7. *)

Ing. Jánošík
– FBI Ostrava

externá

8.

Ing. Majlingová

externá

4. *)

ZS

Ing. Bc. Boguská

externá

*)

ZS

Ing. Ballay

denná

2.

ZS

Ing. Dermek

denná

1.

ZS

Ing. Kozičová

externá

1.

ZS

Ing. Vráblová

denná

3. *)

ZS

Ing. Michalovič

externá

4.

ZS

Ing. Vácval

denná

2.

ZS

Ing. Horvátová

denná

1.

ZS

Ing. Mitrenga

denná

3.

ZS

Ing. Lysík

externá

4.

ZS

Ing. Fanfarová

denná

Ing.
TUZVO

externá

Horvátová

3.

3.

*)

Program

PO

PO

ZS

5. *)

POaB

Ing. Baluszynski

externá

4. *)

ZS

Ing. Smolka

externá

3.

ZS

Poznámka: *) štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce

Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
Katedra zorganizovala 1 odborný seminár na tému „LESNÉ POŽIARE“, ktorý sa uskutočnil dňa
22. apríla 2015 v zasadacej miestnosti VR UNIZA v Žiline.
Pracovníci KPI sa podieľali na zabezpečovaní samostatnej sekcie Sekcia 5: „Ochrana pred požiarmi
a záchranné služby“ v rámci 20. medzinárodnej konferencie RKS v dňoch 20. – 21. 5. 2015. Ďalej na
príprave a zabezpečovaní workshopu „Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych
opatrení“, ktorý sa uskutočnil 24. 11. 2015.
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V priebehu roku 2015 bola začatá príprava medzinárodnej konferencie „Wood and Fire Safety“, ktorá
sa uskutoční v dňoch 8. -12.5.2016.
KPI organizačne pripravila konferenciu „Ochrana pred požiarmi záchranné služby 2015“, ktorá sa mala
uskutočniť v mesiaci november 2015, avšak pre nedostatočný záujem a súbeh termínov (RESCUEFORUM 112) bolo podujatie zrušené.
Katedra tiež 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:
•

19. 3. 2015 zabezpečenie účasti na „Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie 2015“
ŠVK 2015 v sekcii „Požiarne inžinierstvo“ MTF, STU Bratislava so sídlom v Trnave – 3.študenti
študijného programu ZS denného štúdia na FBI, UNIZA Žilina, ktorí získali v sekcii jedno 2.
miesto a tri diplomy za účasť.

•

9. 4. 2015 zabezpečenie účasti na „Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2015“ (ŠVOČ
2015) v sekcii „Technika požární ochrany“, v podsekcii „Ochrana obyvatelstva“ VŠB - TU
Ostrava Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) – 1 študentka študijného programu ZS
denného štúdianašej fakulty získala v podsekcii 2. miesto.

•

14. 4. 2015 ŠVOČ na FBI UNIZA sekcia „ Záchranné služby“- 12 ks súťažných prác,
13 študentov, z toho 10študentov z iných VŠ v SR:, z toho 6 KPO DF TU-Zvolen, 1 APZ
v Bratislave), 2 z ČR z VŠB - TU Ostrava, FBI) 1 z Poľska VŠPO Varšava.

•

5. 5. 2015 - zabezpečenie účasti na 56. ročníka medzinárodnej konferencie ŠVOČ v sekcii
„Ochrana osôb a majetku pred požiarom" TU- Zvolen DF, KPO – 1 študent študijného programu
ZS denného štúdianašej fakulty, ktorý získal list účastníka Rady ŠVOČ.

•

25. 5. 2015 - zabezpečenie účasti na 11. ročníku medzinárodnej študentskej vedeckej
konferencie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty sociálnoekonomických vzťahov v sekcii „Technické vedy“ – 3 študenti študijného programu ZS denného
štúdia našej fakulty získali v sekcii 1., 3. a 4. miesta.

Spolupráca s praxou
Katedra dlhodobo spolupracuje s profesionálnymi hasičskými jednotkami pri vytváraní tém záverečných
prác, ktorými sú následne riešené úlohy vyplývajúce z potrieb praxe. Ďalej je nadviazaná spolupráca
v rôznych oblastiach pôsobenia, najmä s podnikateľskými subjektmi a organizáciami pracujúcimi
v oblasti ochrany života a zdravia a zabezpečovaní záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach. Ide
najmä o tieto subjekty:
•

REO-AMOS Slovakia s.r.o. – zabezpečenie v oblasti sorpčných materiálov,

•

EuroFire SK, s.r.o – v oblasti hasiaci ch látok,
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•

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,

•

firma Holmatro – vyslobodzovacie zariadenia,

•

Rockwool – obklady z minerálnej vlny,

•

FIRES, a.s. Batizovce,

•

Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ďalšími inštitúciami, s ktorými katedra spolupracovala a spolupráca pretrváva naďalej, je najmä:
•

Prezídium HaZZ – konzultačná činnosť, príprava projektov,

•

SŠPO MV SR – hasičský šport, organizovanie konferencií, ukážok odbornej praxe študentov,
spolupráca na projektoch,

•

PTEÚ MV SR – 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 APPO (Asociácia pasívnej
požiarnej ochrany), 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 sa prejavili 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
podujatia zabezpečené a organizované Ing. Coneva v roku 2015:
•

8. 10. 2015 - organizácia a realizácia odbornej exkurzie Metssa Tissue a.s. - ukážka hasičskej
techniky ZHÚ + ukážka technológie výroby + PTZ (HP, SHZ): účasť študentov – 2 ZS-Bc-denní,
študijnej skupiny ZS -21 v študijnom predmete VaACH v počte 23.

•

15. 10. 2015 - organizácia a realizácia odbornej exkurzie Metssa Tissue a.s. - ukážka hasičskej
techniky ZHÚ + ukážka technológie výroby + PTZ (HP, SHZ): účasť študentov – 2 ZS-Bc-denní,
študijnej skupiny ZS -22 v študijnom predmete VaACH v počte 22.

•

19. 10. 2015 – 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 –
2 KM-Bc-denní v študijnom predmete OS-2 RCHBO v počte 21.

•

25. 11. 2015 – organizácia odbornej prednášky Ing. Jiřího Pospíšila z firmy Tyco Fire
Suppression & Builing Producs Neuruppin CZ, s.r.o – v oblasti hasiacich prístrojov a hasiacich
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látok: účasť študentov – 2 ZS-Bc-denní v študijnom predmete VaACH v počte 45 a 3 ZS-Bcdenní v študijnom predmete CHHaHL v počte 3.
Ing. Flachbart zorganizoval ďalšie exkurzie spojené s odborným výkladom:
•

17. 10. 2015 – Koordinačné stredisko IZS v Žiline – technické a priestorové vybavenie, náplň
činnosti operátorov jednotlivých zložiek: účasť študentov – 3 ZS-Bc-ExŠ., študijnej skupiny ZS
- 38 v študijnom predmete OIZS v počte 6.

•

4. 11. 2015 – Koordinačné stredisko IZS v Žiline – technické a priestorové vybavenie, náplň
činnosti operátorov jednotlivých zložiek: účasť študentov – 3 ZS-Bc-DŠ, študijnej skupiny ZS 31 a 32 v študijnom predmete OIZS v počte 34.

•

12. 11. a 3. 12. 2015 – Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi – technické a priestorové
vybavenie, výkon pohotovosti a prehľad zásahovej činnosti, ukážka vecných prostriedkov
banských záchranárov, výcvikové priestory HBZS, účasť študentov – 1 ZS-Ing-DŠ., študijné
skupiny ZS -1A a 1B v študijnom predmete MZS v počte 39.

Pracovníci katedry využili aj dostupné školiace a výcvikové inštitúcie a priestory pre praktickú výučbu a
overenie vedomostí a zručností študentov mimo učební FBI. Ing. Orinčák, zabezpečil nasledovné
aktivity:
•

5. 3. 2015 Dohodnutie spolupráce s Metrologickým a skúšobným ústavom logistiky Žilina
(chemici) a návšteva laboratórií.

•

10. 3. 2015 Praktikum z laboratórnych cvičení pre študentov SŠPO MV Žilina.

•

26. 3. 2015 Laboratórne cvičenia + exkurzia pre študentov SOŠS Bôrik odbor Mechanik opravár
požiarnej techniky.

•

26. - 30. 1. 2015 Výučba a laboratórne cvičenia predmetu RKS pre študijný program Stráž
prírody VÚVB.

•

20. 3. 2015 DHZ UNIZA - skúška 3 stupeň referent mládeže, OR HAZZ Žilina, počas ktorých
študenti získali nové skúsenosti a praktické zručnosti pri ovládaní nových zariadení, resp.
získali preukazy odborností.

•

31. 3. 2015 Laboratórium ukážky pokusov 2 ZS pre prezentačné video o FBI.

•

16. 4. 2015 Ostrava FBI laboratóriá + VVÚÚ Ostrava laboratóriá – osobné konzultácie.

•

22. 5. 2015 Exkurzia študentov 3 roč. SPŠ Stavebnej – odbor pozemné stavby – požiarna
ochrana.

•

Jún 2015 ukážky DHZ UNIZA, SŠPO a MÚ Žilina pre žiakov ZŠ Gaštanová
a dohoda spolupráci DHZ, MÚ Žilina a CVČ Žilina.

•

25. 9. 2015 Noc výskumníkov - vedenie akcie (hasiči, kynológ a SČK ZA), príprava dohody
o spolupráci SČK zdravotný kurz pre našich študentov.

•

12. - 14. 12. 2015 Absolvovanie kurzu PP- zdravotník (33 hod.), SČK Žilina a naši študenti ZS
Bc. a Ing. (ďalšie kurzy budú 2016).

•

19. 6. 2015 Promócie Ing. – výkon funkcie pedela.
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V súlade so študijným plánom absolvovali študenti 1. roč. Ing. štúdia odbornú prax na SŠPO MV SR
v Žiline v mesiaci máj/2015 v rozsahu 1 týždňa a následne na OR HaZZ v mieste bydliska v rozsahu
jedného týždňa. Túto odbornú prax pripravil a garantoval Ing. Svetlík
Tab. č. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry v roku 2015
Kategória

Bibliografický odkaz

ADE

A methodology for assessing economic implications of fire protection in building design
[Metodika pre stanovovanie ekonomických dopadov požiarnej ochrany v stavbách] /
Vladimir Mozer, Piotr Tofiło. In: Zeszyty Naukowe SGSP. - ISSN 0239-5223. - Nr. 53 (1)
(2015), s. 182-191. [Mózer Vladimír (90%) - Tofiło Piotr (10%)]

ADE

Use of statistical data in fire engineering design - an international comparison [Využitie
štatistických údajov v požiarnom inžinierstve - medzinárodné porovnanie] / Vladimir
Mozer, Peter Wilkinson, Piotr Tofiło. In: Zeszyty Naukowe SGSP. - ISSN 0239-5223. Nr. 53 (1) (2015), s. 167-181.[Mózer Vladimír (45%) - Wilkinson Peter (45%) - Tofiło
Piotr (10%)]
Prevencia vzniku krízových javov v cestnej doprave pomocou telematických systémov
= Prevention of crisis phenomena in the road through telematic systems / Michal Ballay.

ADE

In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. - Č. 2
(2015),
online,
[5]
s.
Popis
urobený
21.1.2016.
Spôsob
prístupu:http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/4f6b803d-9000-4a97-ad4cfea3e3b23ffb.pdf [Ballay Michal (100%)]

ADE

Experimentálne stanovenie konštanty dĺžkovej straty v hasičských hadiciach =
Experimental determination of the constants of linear losses in the fire hose / Jozef
Svetlík, Dušan Farkaš. In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN
1804-1795. - Č. 2 (2015), online, [9] s. - Popis urobený 4.12.2015. - Spôsob prístupu:
http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/ac6a0c17
-4a73-4c1d-b76b98fbdc1a9edf.pdf[Svetlík Jozef (70%) - Farkaš Dušan (30%)]

ADE

Tűzoltás műemlék épületekben - technikai háttér biztosítása [Likvidácia požiarov v
objektoch národných kultúrnych pamiatok - technické zabezpečenie] / Mikuláš Monoši.
In: Bolyai szemle : a nemzeti közszolgálati egyetem katonai müszaki tudományági
folyóirata. - ISSN 1416-1443. - Sz. 1 (2015), s. 94-101. [Monoši Mikuláš (100%)]

ADF

Zápalnosť celulózových látok ovplyvnená druhom bieliaceho prostriedku = Flammability
cellulosic subtances affected by the type of bleaching agent / Iveta Coneva. In: Krízový
manažment = Crisis management : vedecko - odborný časopis Fakulty Špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 13, č. 2 (2014), s. 515.
[Coneva Iveta (100%)]
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ADF

Odpady v prírode - možné zdroje požiarov = Waste in the natural - the possible drivers
of fires / Jaroslav Flachbart. In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN
1336-0019. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 43-47. [Flachbart Jaroslav (100%)]

ADF

Aplikácia vyhodnocovacieho programu CAMEO Software Suite a TerEx na vybraté
chemické nebezpečné látky v praxi = Application of evaluation program CAMEO
Software Suite and TerEx to select a chemical hazardous substances in practice / Michal
Orinčák, Jakub Franer. In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN
1336-0019. - Roč. 14, č. 2 (2015), s. 84-94. [Orinčák Michal (50%) - Franer Jakub (50%)]

ADF

Požiarna bezpečnosť poštových zásielok v motorovom vozidle / Jozef Svetlík. In: Pošta,
Telekomunikácie a Elektronický obchod [elektronický zdroj] : elektronický vedecký
časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť
elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 10, č. 2 (2015), online, s. 4651. - Popis urobený 28.1.2016. - Spôsob prístupu: http://ks.utc.sk/casopis/pdf/II2015/II2015.pdf [Svetlík Jozef (100%)]

ADF

The evaluation of flammability properties regarding testing methods [Skúšobné metódy
určené na skúmanie horľavých vlastností materiálov] / Linda Makovická Osvaldová,
Stanislava Gašpercová. In: Civil and environmental engineering = Stavebné a
environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 11,
no. 2 (2015), s. 142-146. Poznámka:Časopis vychádza aj on-line s ISSN 2199-6512.
[Makovická Osvaldová Linda (50%) - Gašpercová Stanislava (50%)]

ADF

Environmentálne riziká chemických látok používaných na hasenie = Environmental risks
of chemical substances use to fire / Iveta Marková, Anton Osvald, Jozef Lauko. In:
Krízový manažment = Crisis management : vedecko - odborný časopis Fakulty
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 14,
č. 1 (2015), s. 57-63. [Marková Iveta (40%) - Osvald Anton (30%) - Lauko Jozef (30%)]

ADF

Informatizácia v Inetgrovanom záchrannom systéme na Slovensku = Computerization
of the Integrated rescue system on the Slovak Republic / Danka Boguská, Mikuláš
Monoši, Beáta Kollárová. In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN
1336-0019. - Roč. 14, č. 1 (2015), s. 30-41. [Boguská Danka (90%) - Monoši Mikuláš
(5%) - Kollárová Beáta (5%)]

ADF

Smoke and heat emissions from boundaries of fire compartments and the impact of
installation methods [Vplyv spôsobu inštalácie na uvoľňovanie tepla a splodín horenia z
požiarno-deliacich konštrukcií] / Miroslav Smolka, Vladimir Mozer, Anton Osvald. In:
European journal of environmental and safety sciences (EJESS). - ISSN 1339-472X. Vol. 3, iss. 1 (2015), s. 17-22. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 13394797. [Smolka Miroslav (60%) - Mózer Vladimír (30%) - Osvald Anton (10%)]
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ADF

Fire protection in various types of wooden structures [Ochrana pred požiarmi pri rôznych
typoch drevených konštrukcií] / Stanislava Gašpercová, Linda Makovická Osvaldová.
In: Civil and environmental engineering : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835.
- Vol. 11, no. 1 (2015), s. 51-57. [Gašpercová Stanislava (50%) - Makovická Osvaldová
Linda (50%)]

ADN

Utility of computer modelling in determination of safe available evacuation time / Vladimir
Mozer ... [et al.]. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN
1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), s. 67-72. [Spoluautori: Pokorný, Jiří ; Kučera, Petr ;
Vráblová, Ľubica;Wilkinson, Peter] [Mózer Vladimír (20%) - Pokorný Jiří (20%) - Kučera
Petr (20%) - Vráblová Ľubica (20%) - Wilkinson Peter (20%)]

ADN

The reaction to fire tests for natural thermal insulation of hemp material modified by fire
retardant Ohnostop special [Skúšky reakcie na oheň prírodného tepelne izolačného
materiálu z konope upraveného retardérom horenia Ohňostop špeciál] / Adelaida
Fanfarová ... [et al.]. In: Commu-nications : scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), s. 15-21. [Spoluautori: Mariš, Ladislav ; Osvald,
Anton ; Mikkola, Esko ] [Fanfarová Adelaida (45%) - Mariš Ladislav (45%) - Osvald Anton
(5%) - Mikkola Esko (5%)]

ADN

Results and conclusions of the project “complex model for risk assessment and
treatment in industrial processesˮ (MOPORI) / Katarina Holla ... [et al.]. In:
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol.
17, no. 1 (2015), s. 46-51. [Spoluautori: Polorecká, Mária ; Kandráč, Ján ; Maly, Stanislav
; Collins, Andrew ][Hollá Katarína (20%) - Polorecká Mária (20%) - Kandráč Ján (20%)
- Maly Stanislav (20%) - Collins Andrew (20%)]

ADN

Fire losses in the Slovak republic - their classification and quantification [Škody v
dôsledku požiarov v SR - ich klasifikácia a kvantifikácia] / Jozef Klucka - Vladimir Mozer
- Jan Dvorsky. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN
1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), s. 61-66. [Klučka Jozef (34%) - Mózer Vladimír (33%)
- Dvorský Ján (33%)]

ADN

First responders field trials of SALIANT technology / Anton Osvald ... [et al.]. In:
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol.
17, no. 1 (2015), s. 87-92. [Spoluautori: Lusková, Mária ; Parviainen, Markku ; Rasanen,
Mika ; Svetlík, Jozef ; Flachbart, Jaroslav ; Vandlíčková, Miroslava ; Mózer, Vladimír
][Osvald Anton (13%) - Lusková Mária (13%) - Parviainen Markku (13%) - Rasanen Mika
(13%) - Svetlík Jozef (12%) - Flachbart Jaroslav (12%) - Vandlíčková Miroslava (12%) Mózer Vladimír (12%)]
Influence of spruce wood form on ignition activation energy / Jozef Martinka ... [et al.].

ADN

In: Wood Research. - ISSN 1336-4561. - Vol. 60, no. 5 (2015), s. 815-822. [Spoluautori:
Mózer, Vladimír ; Hroncová, Emília ; Ladomerský, Juraj ] [Martinka Jozef (25%) - Mózer
Vladimír (25%) - Hroncová Emília (25%) - Ladomerský Juraj (25%)]
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AED

Investigation of inflammability of selected cellulose materials [Skúmanie zapáliteľnosti
vybraných celulóznych materiálov] / Iveta Coneva, Veronika Scholzeová. In: Advances
in fire, safety and security research 2014 : scientific book. - ISSN 1339-8490. Bratislava: Fire Research Institute of the Ministry of interior SR, 2014. - ISBN 978-8089051-16-8. - S. 50-56.[Coneva Iveta (80%) - Scholzeová Veronika (20%)]

AED

Odpadové materiály - zdroje požiaru / Flachbart Jaroslav, Svetlík Jozef. In: Manažment
rizík požiarov v prírodnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Bratislava:
Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, 2015. - ISBN 978-80-89051-18-2. - S.
101-107. [Flachbart Jaroslav (50%) - Svetlík Jozef (50%)]

AED

Kritické parametre hasičskej techniky určenej na hasenie lesných požiarov v horských
podmienkach Slovenska / Jaroslav Kapusniak, Mikuláš Monoši. In: Manažment rizík
požiarov v prírodnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Bratislava: Požiarnotechnický
a expertízny ústav MV SR, 2015. - ISBN 978-80-89051-18-2. - S. 42-52. [Kapusniak
Jaroslav (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AED

Požiar odhaľuje slabé miesta drevostavieb / Anton Osvald. In: Manažment rizík požiarov
v prírodnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Bratislava: Požiarnotechnický a
expertízny ústav MV SR, 2015. - ISBN 978-80-89051-18-2. - S. 62-73. [Osvald Anton (100%)]

AFC

Využívanie telematických systémov cestnej dopravy v Slovenskej republike a v zahraničí
= Use of telematic road transport systems in Slovak republik and board / Mikuláš Monoši,
Michal Ballay. In: Krizové řízení a řešení krizových situací 2015 [elektronický zdroj] :
sborník příspěvků z konference : 10-11. září 2015, Uherské Hradiště. - Zlín: Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. - ISBN 978-80-7454-573-3. - Online, s. 214-222. - Popis
urobený 28.1.2016. - Spôsob prístupu: http://www.krizoverizeni-uh.cz/doc/sbornik.pdf
[Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%)]

AFC

Spoločný zásah hasičských jednotiek pri nehodách s hromadným postihnutím osôb v
pohraničnej oblasti Rakúsko - Slovenská = Joint action fire brigades to accidents mass
of disabled persons in the border region of Austria - Slovak Republik / Michal Ballay. In:
Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku
mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava:
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. CD-ROM, s. 1-3. Poznámka: Vyšiel aj zborník abstraktov. [Ballay Michal (100%)]

AFC

The crew safety during burning car [Bezpečnosť posádky pri požiari automobilu] / J.
Svetlík, J. Flachbart. In: Transport means 2015 : proceedings of the 19th international
scientific conference : October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania.
- ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. - S. 599-602.
[Svetlík Jozef (50%) - Flachbart Jaroslav (50%)]

AFC

Permeable performance testing of limiting road section / E. Sventeková, J. Svetlík. In:
Transport means 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference :
October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. - ISSN 1822-296X. -
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Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. - S. 543-546. [Sventeková Eva (50%)
- Svetlík Jozef (50%)]

AFC

Účinnosť a spoľahlivosť elektrickej požiarnej signalizácie = Efficiency and reliability of
fire alarm systems / Miroslava Vandlíčková. In: Požární ochrana 2015 [elektronický
zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015
Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. - CD-ROM, s. 352-353. [Vandlíčková
Miroslava (100%)]

AFC

Metody posuzování úrovně bezpečnosti regionů = Methods of assessing the level of
security in the region / Andrea Byrtusová, Mária Polorecká. In: Ochrana obyvatelstva nebezpečné látky 2015 [elektronický zdroj] : XIV. ročník mezinárodní konference : VŠB
- TU Ostrava, 4.-5. únor 2015 : sborník příspěvků. - ISSN 1803-7372. - Ostrava:
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-158-3. CD-ROM, s. 24-25. [Byrtusová Andrea (80%) - Polorecká Mária (20%)]

AFC

Dodatočné zatepľovacie systémy z hľadiska ochrany pred požiarmi = Additional
insulation systems in terms of fire protection / Stanislava Gašpercová. In: Požární
ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní
konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. - CD-ROM,
s. 56-59. [Gašpercová Stanislava (100%)]

AFC

Occupational safety and health during rescue activities / Linda Makovicka Osvaldova,
Martin Petho. In: Procedia manufacturing [elektronický zdroj]. - ISSN 2351-9789. - Vol.
3 (2015), online, s. 4287-4293. - Popis urobený 29.10.2015. - Spôsob prístupu:
http://ac.els-cdn.com/S2351978915004199/1-s2.0-S2351978915004199main.pdf?_tid=abc9b36a-7e43-11e5-98b0-00000aab0f26&acdnat= 144 612 66 61
_9106fb6db9c07916ba3e0cd7b1cf7ddc [Makovická Osvaldová Linda (90%) - Petho
Martin (10%)]

AFC

Porovnávanie vlastností drevovláknitých dosiek na kónickom kalorimetri = Comparison
of properties of the fiberboards on a cone calorimeter / Jana Müllerová, Juraj Vácval. In:
Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku
mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava:
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. CD-ROM, s. 213-215.Poznámka:Vyšiel aj zborník abstraktov; s. 61[Müllerová Jana
(50%) - Vácval Juraj (50%)]

AFC

Splodiny horenia vznikajúce pri požiaroch = The combustion products resulting from the
fires / Iveta Coneva. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek
XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803.
- Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385163-7. - CD-ROM, s. 30-33. [Coneva Iveta (100%)]
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AFC

Účinnosť požiarnotechnických zariadení - sprinklerov = The effectiveness of fire-fighting
equipment - sprinklers / Iveta Coneva. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] :
sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava.
- ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015.
- ISBN 978-80-7385-163-7. - CD-ROM, s. 34-36. [Coneva Iveta (100%)]

AFC

Horľavý prach vo farmaceutickom priemysle = Combustible dust in the pharmaceutical
industry / Miroslava Vandlíčková. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník
přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN
1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN
978-80-7385-163-7. - CD-ROM, s. 349-351. [Vandlíčková Miroslava (100%)]

AFC

Sprinklerové hasiace zariadenia = Pressurized sprinkler fire extinguishing systems /
Iveta Coneva. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV.
ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385163-7. - CD-ROM, s. 37-39. [Coneva Iveta (100%)]

AFC

Metódy testovania retardérov horenia dreva = Methods for testing fire retardants of wood
/ Patrik Mitrenga. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek
XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803.
- Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385163-7. - CD-ROM, s. 190-193. [Mitrenga Patrik (100%)]

AFC

Automatický hasiaci systém do automobilov = Automatic fire extinguishing system for
cars / Jozef Svetlík, Roman Válek. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] :
sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava.
- ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015.
- ISBN 978-80-7385-163-7. - CD-ROM, s. 302-304. [Svetlík Jozef (50%) - Válek Roman
(50%)]

AFC

Vyslobodzovanie osôb - hydraulickým vyslobodzovacím zariadením v strojárenskom
podniku = Recovering of persons by hydraulic rescue equipment in the machine industry
/ Mikuláš Monoši, Petr Tánczos, Zoltán Tánczos. In: Požární ochrana 2015 [elektronický
zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015
Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. - CD-ROM, s. 201-203. [Monoši Mikuláš
(40%) - Tánczos Petr (30%) - Tánczos Zoltán (30%)]

AFC

Taktické postupy hasenia lesných požiarov v horských oblastiach = Technical processes
of forest fires fighting in difficult terrain conditions / Mikuláš Monoši, Jaroslav Kapusniak.
In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku
mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava:
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-163-7. CD-ROM, s. 197-200. [Monoši Mikuláš (70%) - Kapusniak Jaroslav (30%)]
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AFC

Špecifickosť chemickej dekontaminácie nebezpečnej látky podľa druhov materiálu = The
specificity of chemical decontamination of a hazardous substance by types of material /
Michal Orinčák. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV.
ročníku mezinárodní konference ... : 9. - 10. září 2015 Ostrava. - ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385163-7. - CD-ROM, s. 236-242. [Orinčák Michal (100%)]

AFC

Bezpečnosť cestnej dopravy so zameraním na železničné priecestia v Slovenskej
republike / Mikuláš Monoši, Michal Ballay. In: ExFoS - Expert forensic science : XXIV.
mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství k výročí 50 let Ústavu soudního
inženýrství na VUT v Brně : 23. a 24. ledna 2015, Brno : sborník příspěvků. - Brno:
Vysoké učení technické, Ústav soudního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-214-5100-1.
- CD-ROM, s. 4-11. [Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%)]

AFC

Threat level assessment of smoke emissions from compartment boundaries
[Hodnotenie úrovne ohrozenia z emisií splodín horenia z požiarno-deliacich konštrukcií]
/ Vladimir Mozer, Miroslav Smolka, Piotr Tofilo. In: Proceedings of the 2nd European
symposium on Fire safety science : Nicosia, June 16th-18th 2015. - [Nicosia: CERISE,
European University Cyprus], 2015. - ISBN 978-9963-2177-0-0. - S. 284-288. [Mózer
Vladimír (45%) - Smolka Miroslav (45%) - Tofilo Piotr (10%)]

AFC

On the possibility of assessing fire protection levels [K možnosti hodnotenia úrovní
požiarnej bezpečnosti] / Vladimir Mozer. In: Proceedings of the 2nd European
symposium on Fire safety science : Nicosia, June 16th-18th 2015. - [Nicosia: CERISE,
European University Cyprus], 2015. - ISBN 978-9963-2177-0-0. - S. 289-293. [Mózer
Vladimír (100%)]

AFC

Determine the probability of formation of combined risk / Mária Polorecká - Andrea
Byrtusová - Katarína Jelšovská. In: CER Comparative European research 2015
[elektronický zdroj] : proceedings / research track of the 3rd biannual CER conference :
international scientific conference for Ph.D. students of EU countries : March 23-27,
2015, London. - London: Sciemcee Publishing, 2015. - ISBN 978-0-9928772-6-2. - CDROM, s. 181-184. [Polorecká Mária (35%) - Byrtusová Andrea (35%) - Jelšovská
Katarína (30%)]

AFC

Applying the methods of queuing theory for a simulated rescue of passengers / Andrea
Byrtusová - Mária Polorecká. In: CER Comparative European research 2015
[elektronický zdroj] : proceedings / research track of the 3rd biannual CER conference :
international scientific conference for Ph.D. students of EU countries : March 23-27,
2015, London. - London: Sciemcee Publishing, 2015. - ISBN 978-0-9928772-6-2. - CDROM, s. 177-180. [Byrtusová Andrea (65%) - Polorecká Mária (35%)]

AFC

Bezpečnosť práce hasičov a technológia záchranných prác vo výkopových zásypoch =
Occupational health and safety of firefighters and technology of rescue works at
excavation embankments / Mikuláš Monoši, Milan Konárik. In: Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní
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konference : 13.-14. května 2015, Rožnov pod Radhoštěm. - Ostrava: Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-162-0. - CD-ROM,
s. 68-70. [Monoši Mikuláš (70%) - Konárik Milan (30%)]
AFC

Differences in resistance to fire of fire plasterboard from different manufacturers =
Rozdiely v požiarnej odolnosti protipožiarnych sadrokartónových dosiek od rôznych
výrobcov / Patrik Mitrenga. In: Juniorstav 2015 [elektronický zdroj] : 17. odborná
konference doktorského studia = 17th international conference of PhD students : Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta stavební, 29.1.2015. - Brno: Vysoké učení technické v
Brně, Fakulta stavební, 2015. - ISBN 978-80-214-5091-2. - CD ROM, [5] s. Poznámka:
Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; s. 278. [Mitrenga Patrik (100%)]

AFC

Analýza činnosti prvej nasadenej hasičskej jednotky pri likvidácii mimoriadnej udalosti s
únikom nebezpečnej látky na vybranom území = Analysis of the activity of the first
firefighting team deployed for liquidation of emergency situation such as release of
dangerous substances in selected area / Danka Boguská, Mikuláš Monoši, Peter
Pichanič. In: Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky 2015 [elektronický zdroj] : XIV.
ročník mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava, 4.-5. únor 2015 : sborník příspěvků.
- ISSN 1803-7372. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015.
- ISBN 978-80-7385-158-3. - CD-ROM, s. 18-21. [Boguská Danka (90%) - Monoši
Mikuláš (9%) - Pichanič Peter (1%)]

AFD

Evaluation of the new fire retardants on wood by proposed testing method / P. Mitrenga
& M. Vandlíčková, M. Dušková. In: Production management and engineering sciences.
- Leiden; London: CRC Press/Balkema; Taylor & Francis Group, 2016. - ISBN 978-1138-02856-2. - S. 481-485. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
[Mitrenga Patrik (40%) - Vandlíčková Miroslava (40%) - Dušková Miroslava (20%)]

AFD

Analýza rizík ako účinný nástroj na elimináciu rizík v cestných tuneloch / Stanislava
Gašpercová. In: Ochrana pred požiarmi a záchranné služby [elektronický zdroj] :
recenzovaný zborník vedeckých prác. - Žilina: Žilinská univerzita, katedra požiarneho
inžinierstva, 2015. - ISBN 978-80-554-1158-3. - CD-ROM, [9] s. [Gašpercová Stanislava
(100%)]

AFD

Náročnosť práce záchranných zložiek v kalamitnej oblasti = Demands work of rescue
services in calamity areas / Osvald, A. ... [et al.]. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce
[elektronický zdroj] : XXVIII. medzinárodná konferencia BOZP : 18.-20.11.2015 Štrbské
Pleso, Vysoké Tatry. - Košice: TU, 2015. - ISBN 978-80-553-2302-2. - CD-ROM, [8] s.
[Spoluautori: Makovická Osvaldová, Linda ; Monoši, Mikuláš ; Kapusniak, Jaroslav ]
[Osvald Anton (25%) - Makovická Osvaldová Linda (25%) - Monoši Mikuláš (25%) Kapusniak Jaroslav (25%)]

AFD

Porovnanie termickej degradácie u vybraných druhoch ovocných drevín pri pôsobení
tepelného zaťaženia 40 kW/m2– 60 kW/m2 / Jana Müllerová, Michaela Horváthová. In:
Nové trendy v hasiacich látkach a technológiach : I. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie : Trnava, 15. október 2015 : recenzovaný zborník príspevkov. - Trnava;
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Bratislava: AluminiPress; STU, 2015. - ISBN 978-80-8096-219-7. - S. 29-38. [Müllerová
Jana (50%) - Horváthová Michaela (50%)]
AFD

Mineral wool fire safety simulation / Jana Müllerová - Roman Michalovič. In:
Bezpečnostné fórum 2015 [elektronický zdroj] = Security forum 2015 : [11.-12.2.2015
Banská Bystrica] : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica: Belianum, 2015. - ISBN
978-80-557-0849-2. - CD-ROM, s. 166-171. [Michalovič Roman (50%) - Müllerová Jana
(50%)]

AFD

Reakcie MDF dosky na meniace sa tepelné podmienky na kónickom kalorimetri =
Responses of MDF to the changes of thermal condition on a cone calorimeter / Jana
Müllerová, Juraj Vácval. In: TEPLO – OHEŇ – MATERIÁLY 2015 [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z III. medzinárodného sympózia : Zvolen, 22.-23. okróber 2015. ISSN 978-80-228-2825-3. - Zvolen: TU Zvolen, 2015. - CD-ROM, s. 118-127. [Müllerová
Jana (50%) - Vácval Juraj (50%)]

AFD

Vplyv zmeny tepelného zaťaženia na priebeh horenia ovocného dreva = Effect of
thermalload change on the fruit wood burning / Michaela Horváthová, Jana Müllerová.
In: Advances in fire & safety engineering 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov
z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen, 22.-23. október 2015. - Zvolen:
Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-228-2823-9. - CD-ROM, s. 247-255.
[Horváthová Michaela (50%) - Müllerová Jana (50%)]

AFD

Comparison of the temperature profiles in prototype and small - scales of the fire / Ľubica
Vráblová, Jana Müllerová. In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th European
conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak
Republic. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1051-7. - CD-ROM, s.
122-125. [Vráblová Ľubica (50%) - Müllerová Jana (50%)]

AFD

The reaction to fire testing of combustible product / Adelaida Fanfarová, Esko Mikkola.
In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th European conference of young
researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak Republic. - Žilina:
University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1051-7. - CD-ROM, s. 35-40. [Fanfarová
Adelaida (50%) - Mikkola Esko (50%)]

AFD

AFD

Safety at railway crossings and procedures for intervention units fire and rescue service
in accidents / Michal Ballay. In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th European
conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak
Republic. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISBN 978-80-554-1051-7. - CD-ROM, s.
7-10. [Ballay Michal (100%)]
Problematika spoľahlivosti sprinklerových hasiacich zariadení = Problems of reliability of
sprinklers fire extinguishing systems / Iveta Coneva. In: Advances in fire & safety
engineering 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej
konferencie : Zvolen, 22.-23. október 2015. - Zvolen: Technická univerzita, 2015. - ISBN
978-80-228-2823-9. - CD-ROM, s. 184-193. [Coneva Iveta (100%)]
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AFD

Zatepľovacie materiály na prírodnej báze z hľadiska ochrany pred požiarmi / Stanislava
Gašpercová, Linda Makovická Osvaldová. In: TEPLO – OHEŇ – MATERIÁLY 2015
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z III. medzinárodného sympózia : Zvolen, 22.23. okróber 2015. - ISSN 978-80-228-2825-3. - Zvolen: TU Zvolen, 2015. - CD-ROM, s.
169-177. [Gašpercová Stanislava (50%) - Makovická Osvaldová Linda (50%)]

AFD

Odolnosť a účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií = Durable and efficient fire involved
structure / Stanislava Gašpercová, Linda Makovická Osvaldová. In: Advances in fire &
safety engineering 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej
vedeckej konferencie : Zvolen, 22.-23. október 2015. - Zvolen: Technická univerzita,
2015. - ISBN 978-80-228-2823-9. - CD-ROM, s. 120-127. [Gašpercová Stanislava (50%)
- Makovická Osvaldová Linda (50%)]

AFD

Problematika hydraulických strát v hadicovom vedení = The issue of losses in hydraulic
hose lines / Jozef Svetlík. In: Advances in fire & safety engineering 2015 [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen, 22.-23.
október 2015. - Zvolen: Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-228-2823-9. - CDROM, s. 178-183. [Svetlík Jozef (100%)]

AFD

Vplyv prúdenia vzduchu na rozvoj požiaru v motorovom priestore = The airflow impact
to intensify fite in the engine compartment / Jozef Svetlík. In: Advances in fire & safety
engineering 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej
konferencie : Zvolen, 22.-23. október 2015. - Zvolen: Technická univerzita, 2015. - ISBN
978-80-228-2823-9. - CD-ROM, s. 241-246. [Svetlík Jozef (100%)]

AFD

Analýza a komparácia základných ukazovateľov požiarovosti v Českej a Slovenskej
republike = Analysis and comparation of general fire indicators in Czech Republic and
Slovak Republic / Ján Dvorský, Michal Orinčák. In: Advances in fire & safety engineering
2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie
: Zvolen, 22.-23. október 2015. - Zvolen: Technická univerzita, 2015. - ISBN 978-80-2282823-9. - CD-ROM, s. 12-23. [Dvorský Ján (60%) - Orinčák Michal (40%)]

AFD

Analýza závislosti rýchlosti uvoľňovania tepla a rýchlosti úbytku hmotnosti na kónickom
kalorimetri / Juraj Vácval. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický
zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM, s. 233-238. [Vácval Juraj (100%)]

AFD

Sledovanie úbytku hmotnosti a rýchlosti uvoľňovania tepla na kónickom kalorimetri
vzoriek upravených retardérmi horenia / Patrik Mitrenga, Miroslava Dušková, Martina
Hudáková. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : XII.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov :
14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN
978-80-554-1103-3. - CD-ROM, s. 133-137. [Mitrenga Patrik (60%) - Dušková Miroslava
(20%) - Hudáková Martina (20%)]
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AFD

Vplyv vybraných druhov ovocného dreva na priebeh horenia / Michaela Horváthová. In:
Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : XII. medzinárodná
vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : 14.-15.októbra
2015 Žilina : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-5541103-3. - CD-ROM, s. 70-77. [Horváthová Michaela (100%)]

AFD

Technické zabezpečenie na zásahy v sťažených terénnych podmienkach / Milan
Dermek. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : XII.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov :
14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN
978-80-554-1103-3. - CD-ROM, s. 24-34. [Dermek Milan (100%)]

AFD

Sprinklery a ich spoľahlivosť, účinnosť a funkčnosť / Iveta Coneva. In: Mladá veda 2015
- Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník
príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM, s.
18-23. [Coneva Iveta (100%)]

AFD

Vplyv konštrukcie osobného automobilu na priebeh zásahu Hasičského a záchranného
zboru Slovenskej republiky / Michal Ballay. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové
situácie [elektronický zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník príspevkov.
- Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM, s. 13-17.
[Ballay Michal (100%)]

AFD

Predpoveď vývoja parametrov sledovaných na kónickom kalorimetri z malého súboru
údajov = Prediction of development of parameters from a small set of data measured on
a cone calorimeter / Jana Müllerová - Juraj Vácval. In: Bezpečnostné fórum 2015
[elektronický zdroj] = Security forum 2015 : [11.-12.2.2015 Banská Bystrica] : zborník
vedeckých prác. - Banská Bystrica: Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0849-2. - CDROM, s. 172-180. [Müllerová Jana (50%) - Vácval Juraj (50%)]

AFD

Požiar v historickej budove Villa Nečas = Backdraft in historical building Villa Nečas /
Ľubica Vráblová - Jana Müllerová. In: Bezpečnostné fórum 2015 [elektronický zdroj] =
Security forum 2015 : [11.-12.2.2015 Banská Bystrica] : zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0849-2. - CD-ROM, s. 181-185.
[Vráblová Ľubica (70%) - Müllerová Jana (30%)]

AFD

Princíp činnosti kónického kalorimetra a možnosti použitia rýchlosti uvoľňovania tepla
ako hlavného parametra skúšky / Jana Müllerová, Juraj Vácval. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj
2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 433-436.
Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Müllerová Jana
(50%) - Vácval Juraj (50%)]
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AFD

Fire characteristic of PVC flooring by results of tests on a cone calorimeter
[Požiarnotechnická charakteristika PVC podlahy pomocou výsledkov skúšok na
kónickom kalorimetri] / Juraj Vácval, Jana Müllerová.
In: TRANSCOM 2015
[elektronický zdroj] : 11-th European conference of young researchers and scientists :
Žilina, June 22-24, 2015, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISBN 97880-554-1051-7. - CD-ROM, s. 118-121. [Vácval Juraj (50%) - Müllerová Jana (50%)]

AFD

Kovové spojovacie prvky v drevostavbách a ich protipožiarna ochrana / Anton Osvald.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1022-7. - S. 473-476. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80554-1024-1. [Osvald Anton (100%)]

AFD

Predpovede pre vznik javu flashover / Ľubica Vráblová, Jana Müllerová. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20.
- 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1023-4. - S.
735-740.Poznámka:Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Vráblová
Ľubica (50%) - Müllerová Jana (50%)]

AFD

Experimentálne zisťovanie vplyvu požiarneho zaťaženia na zmenu teploty v
uzatvorenom priestore v zmenšenej mierke / Ľubica Vráblová, Jana Müllerová. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1023-4. - S. 729-734. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80554-1024-1. [Vráblová Ľubica (50%) - Müllerová Jana (50%)]

AFD

Minimálna teplota vznietenia usadeného a rozvíreného prachu / Miroslava Vandlíčková.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1023-4. - S. 697-700.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80554-1024-1.[Vandlíčková Miroslava (100%)]

AFD

Nové retardéry horenia dreva / Anton Osvald ... [et al.]. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 477-480.
Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Spoluautori:
Makovická Osvaldová, Linda ; Mitrenga, Patrik ; Dušková Smrčková, Miroslava ;
Chmelíková, Dana ; Hudáková, Martina ; Šmíra, Pavel ; Nasswettrová, Andrea ] [Osvald
Anton (15%) - Makovická Osvaldová Linda (15%) - Mitrenga Patrik (14%) - Dušková
Smrčková Miroslava (14%) - Chmelíková Dana (14%) - Hudáková Martina (1%) - Šmíra
Pavel (14%) - Nasswettrová Andrea (13%)]

AFD

Testovanie reakcie na oheň horľavého výrobku / Adelaida Fanfarová. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20.
- 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1021-0. - S.
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127-132.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-10241.[Fanfarová Adelaida (100%)]
AFD

Aktuálne použitie metodiky CRAMM / Jana Müllerová, Ján Buzalka. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20.
- 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S.
425-431. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.
[Müllerová Jana (50%) - Buzalka Ján (50%)]

AFD

K problematike pravdepodobnostného modelovania požiarneho rizika / Vladimír Mózer. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia
: 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S.
417-423.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Mózer
Vladimír (100%)]

AFD

Zdolávanie požiaru lesa v Zuberci pomocou jazierkového systému / Mikuláš Monoši,
Bohuslava Kozičová. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20.
medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita,
2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 409-416. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s
ISBN 978-80-554-1024-1. [Monoši Mikuláš (50%) - Kozičová Bohuslava (50%)]

AFD

Zásahová činnosť hasičských jednotiek pri mimoriadnej udalosti vo Vrátnej / Mikuláš Monoši,
Michal Ballay, Jaroslav Kapusniak. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí :
20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 403-408. Poznámka: Zborník vyšiel aj na
CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) Kapusniak Jaroslav (33%)]

AFD

Informačno - komunikačné technológie integrovaného záchranného systému Slovenskej
republiky / Mikuláš Monoši, Michal Ballay. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 399-402. Poznámka: Zborník vyšiel aj na
CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%)]

AFD

Skúmanie testovania sadrokartónových dosiek z pohľadu úbytku na hmotnosti po
vystavení tepelnému namáhaniu a jeho vyhodnotenie / Patrik Mitrenga. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20.
- 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S.
393-398.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1.
[Mitrenga Patrik (100%)]

AFD

BOZP pri stavebných prácach / Linda Makovická Osvaldová, Stanislava Gašpercová.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 97880-554-1022-7. - S. 361-366.Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80554-1024-1. [Makovická Osvaldová Linda (50%) - Gašpercová Stanislava (50%)]
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AFD

Nová cisternová automobilová striekačka v službách hasičského záchranného zboru /
Jaroslav Kapusniak, Jozef Svetlík, Mikuláš Monoši. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1021-0. - S. 233-238. Poznámka: Zborník
vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Kapusniak Jaroslav (34%) - Svetlík Jozef
(33%) - Monoši Mikuláš (33%)]

AFD

Neštandardné zdroje požiarov v prírodnom prostredí / Jaroslav Flachbart. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21.
máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1021-0. - S. 133140.Poznámka:Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Flachbart
Jaroslav (100%)]

AFD

Identifikácia kritických miest v súčinnosti záchranných zložiek IZS SR na príklade
súčinnostného taktického cvičenia / Danka Boguská, Mikuláš Monoši. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1021-0. - S. 67-74.Poznámka:
Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Boguská Danka (90%) - Monoši
Mikuláš (10%)]

AFD

Fire safety characteristic of oak wood and medium-density fiberboard [Charakteristika
požiarnej bezpečnosti dubového dreva a drevovláknitej dosky so strednou hustotou] / J.
Müllerová & J. Vácval. In: Production management and engineering sciences. - Leiden;
London: CRC Press/Balkema; Taylor & Francis Group, 2016. - ISBN 978-1-138-02856-2. S. 207-211. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus. [Müllerová Jana (50%) Vácval Juraj (50%)]

AFH

Comparing the characteristics of oak wood and medium-density fiberboard on a cone
calorimeter in terms of fire safety [Porovnanie vlastností dubového dreva a MDF dosky na
kónickom kalorimetri z hľadiska požiarnej bezpečnosti] / Müllerová Jana, Vácval Juraj. In:
Engineering sciences and production management 2015 = Technické vedy a výrobný
manažment 2015 : international scientific conference : book of abstracts : 16.4.-17.4.2015,
Vysoké Tatry, Tatranská Štrba. - Košice: Petit, 2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S.
51.[Müllerová Jana (50%) - Vácval Juraj (50%)]

AFH

Effect of manufacturing process of composite boards made from wood particles to their fire
properties [Vplyv procesu výroby kompozitných dosiek z drevných častíc na ich
požiarnotechnické vlastnosti] / Müllerová Jana, Vácval Juraj. In: Engineering sciences and
production management 2015 = Technické vedy a výrobný manažment 2015 : international
scientific conference : book of abstracts : 16.4.-17.4.2015, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba. Košice: Petit, 2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S. 62. [Müllerová Jana (50%) - Vácval Juraj
(50%)]

AFH

New methods in the evaluation of flammability properties [Nové metódy hodnotenia
požiarno-technických vlastností] / Osvald Anton, Makovická Osvaldová Linda. In:
Technické vedy a výrobný manažment 2015 : medzinárodná vedecká konferencia :
16.4.-17.4.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Štrba : zborník abstraktov. - Košice: Petit,
2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S. 120. [Osvald Anton (50%) - Makovická Osvaldová Linda (50%)]
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AFH

Návrh novej metodiky testovania retardérov horenia dreva a hodnotenie niektorých novo
vyvíjaných retardérov uvedenou metódou / Mitrenga Patrik, Dušková Miroslava. In:
Technické vedy a výrobný manažment 2015 : medzinárodná vedecká konferencia :
16.4.-17.4.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Štrba : zborník abstraktov. - Košice: Petit,
2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S.116. [Mitrenga Patrik (70%) - Dušková Miroslava
(30%)]

BAB

Lesné požiare / Mikuláš Monoši, Andrea Majlingová, Jaroslav Kapusniak ; vedecký
redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 200 s., [AH 15,68;
VH 16,16]. - ISBN 978-80-554-0971-9 [Monoši Mikuláš (49%) - Majlingová Andrea
(34%) - Kapusniak Jaroslav (17%)]

BDF

Chemická dekontaminácia vybratých nebezpečných chemických látok v praxi : Časť 1 /
Michal Orinčák. In: Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. - ISSN
1335-4094. - Roč. 17, č . 6 (2015), s. 51-55. [Orinčák Michal (100%)]

BDF

Praktické použitie vyhodnocovacích programov pri úniku chemických látok : Časť 2 /
Michal Orinčák. In: Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. - ISSN
1335-4094. - Roč. 17, č . 6 (2015), s. 46-50. [Orinčák Michal (100%)]

BDF

Praktické použitie vyhodnocovacích programov pri úniku chemických látok : Časť 1 /
Michal Orinčák. In: Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. - ISSN
1335-4094. - Roč. 17, č . 5 (2015), s. 53-55. [Orinčák Michal (100%)]

BEE

Informačná podpora Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky / Mikuláš
Monoši, Michal Ballay. In: Červený kohout [elektronický zdroj] : 18. ročník požární
konference : 24.-25.3.2015 Frymburk. - [S.l.: s.n.], 2015. - ISBN 978-80-02-02580-1. CD ROM, [6] s. [Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%)]

BEE

Posudzovanie rizík v cestných tuneloch = Risk assessment in road tunnels / Stanislava
Gašpercová. In: Požární bezpečnost stavebních objektů 2015 [elektronický zdroj] : XIII.
ročník mezinárodní konference : 29. dubna 2015 Ostrava : sborník příspěvků. - [S.l.]:
Sdružení požárního a bezpečnost-ního inženýrství, 2015. - ISBN 978-80-7385-161-3. - CDROM, s. 3-6. [Gašpercová Stanislava (100%)]

BEE

Retardačné úpravy dreva / Anton Osvald - Miroslava Dušková Smrčková - Dana
Chmelíková. In: Červený kohout [elektronický zdroj] : 18. ročník požární konference :
24.-25.3.2015 Frymburk. - [S.l.: s.n.], 2015. - ISBN 978-80-02-02580-1. - CD ROM, [8]
s. [Osvald Anton (40%) - Dušková Smrčková Miroslava (30%) - Chmelíková Dana (30%)]

BEE

Gas and particle effluents released from boundaries of fire compartments : first results
and analyses / Miroslav Smolka, Vladimír Mózer, Piotr Tofiło. In: Fire and Materials :
fourteenth international conference : San Francisco, California USA, 2nd - 4th February
2015. - Londýn: Interscience Communications Limited, 2015. - S. 613-624. [Smolka
Miroslav (60%) - Mózer Vladimír (20%) - Tofiło Piotr (20%)]

BEE

Liquidation of fires in national cultural and historical buildings in Slovak Republic /
Mikuláš Monoši, Jozef Svetlík. In: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych
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zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych : materiały z
ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 4-6 listopada 2015 r. w Krakowie,
Niepołomicach i Mysłowicach. - Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej, 2015. - ISBN 978-83-89877-56-7. - [8] s. - (Zeszyty Naukowe Szkoły
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie). [Monoši Mikuláš (50%) - Svetlík
Jozef (50%)]
BEF

Súčasné trendy v protipožiarnej ochrane striech / Anton Osvald. In: Strechy 2015 :
zborník z Bratislavského sympózia : Bratislava, 25.11.-26.11.2015. - Bratislava: STU,
2015. - ISBN 978-80-89728-05-3. - S. 37-41. [Osvald Anton (100%)]

BCI

Požiarna bezpečnosť technologických procesov / Linda Makovická Osvaldová, Adelaida
Fanfarová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 263 s., [AH 6,44; VH 6,87]. ISBN 978-80-554-0963-4 [Makovická Osvaldová Linda (50%) - Fanfarová Adelaida (50%)]

BCI

Základy požiarnej bezpečnosti stavieb [elektronický zdroj] / Vladimír Mózer. - 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 181 s., [AH 16,51; VH 17,00]. - ISBN 97880-554-1084-5 [Mózer Vladimír (100%)]

BCI

Fyzikálna chémia a kinetika horenia [elektronický zdroj] / Miroslava Vandlíčková. - 1.
vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 70 s.; [AH 4,10; VH 4,45]. - ISBN
978-80-554-1163-1 [Vandlíčková Miroslava (100%)]

BCI

Ochrana pred požiarmi / Jozef Svetlík ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita,
2015. - 193 s., [AH 17,60; VH 18,14] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1080-7 [Spoluautori:
Makovická Osvaldová, Linda ; Gašpercová, Stanislava ; Panáková, Jaroslava ] [Svetlík
Jozef (25%) - Makovická Osvaldová Linda (25%) - Gašpercová Stanislava (25%) Panáková Jaroslava (25%)]

DAI

Reakcia na oheň vybraných tepelne izolačných výrobkov [dizertačná práca] [The
reaction to fire of selected thermal insulating products] / Adelaida Fanfarová ; Anton
Osvald. - Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra
požiarneho inžinierstva; obháj. 20.8..27.0. - ČVO 8.3.6 záchranné služby. - Žilina : [s.n.],
2015. - 134 s. + Autoref. nestr. Detaily práce v CRZP [Fanfarová Adelaida (100%)]

FAI

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká
konferencia : 20.-21. máj 2015, Žilina : 3. časť / zostavovatelia: Andrea Byrtusová ... [et
al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - S. 273-518 : grafy, obr., sch. tab. - ISBN
978-80-554-1023-4 [Byrtusová Andrea (15%) - Havko Ján (15%) - Veľas Andrej (14%)
- Pavlenko Tomáš (14%) - Zvaková Zuzana (14%) - Mišík Ján (14%) - Ballay Michal
(14%)] [Recenzované]
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Medzinárodná spolupráca
Katedra spolupracovala 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 bola zameraná na riešenie projektu MVTS MŠVVŠ 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 dopravního managementu,
marketingu a logistiky,

•

ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

•

VŠB - TU Ostrava , FBI, Katedra požiarnej ochrany,

•

Szkoła Glówna Slużby Pożiarniczej we Warszawie, Poľská republika,

Spolupráca s RSBP s.r.o. Ostrava bola a je veľmi aktívna, pracovníci tejto inštitúcie sa priamo podieľajú
na výučbe, riešení záverečných prác, ako aj na ostatných činnostiach katedry.
Podrobný prehľad realizovaných zahraničných ciest zamestnancov KPI a účel týchto ciest je uvedený
v tabuľke číslo 16.
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Tab. č. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2015
Účastník
prof. Ing.
Anton Osvald, CSc.
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
prof. Ing.
Anton Osvald, CSc.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
prof. Ing.
Anton Osvald, CSc.
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
prof. Ing.
Anton Osvald, CSc.

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet
dní

obhajoba dizertačnej práce

ČR

12.2.2015

1

obhajoba dizertačnej práce

ČR

12.2.2015

1

Vedecká rada

ČR

18.2.2015

1

zasadnutie prac.skupiny CEN
TC128WG8

Belgicko

18.-21.3.2015

4

konferencia „Červený kohout
2015“

ČR

23.-25.3.2015

3

konferencia „Červený kohout
2015“

ČR

23.-25.3.2015

3

Poľsko

17.-19.3.2015

3

Portugalsko

12.-18.4.2015

7

16.4.2015

1

13.-17.4.2015

5

ISOVER - workshop

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

zasadnutie prac.skupiny ISO

Ing. Michal Orinčák, PhD.

konzultácia

ČR

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

ERASMUS+

Bulharsko

Ing. Miroslava
Vandlíčková, PhD.

konzultácia

ČR

16.4.2015

1

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

prednáška

ČR

23.4.2015

2

Ing. Stanislava
Gašpercová, PhD.

konferencia „Požární
bezpečnost stavebních
objektů 2015“

ČR

29.4.2015

1

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

cvičenie projektu CoBaCoRe

Nemecko

10.-14.5.2015

5

Ing. Jaroslav Flachbart,
PhD.

Stretnutie pracovníkov VŠ
BOZP/konferencia BOZP
2015

ČR

12.-13.5.2015

2

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Stretnutie pracovníkov VŠ
BOZP/konferencia BOZP
2015

ČR

12.-13.5.2015

2
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doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.

Konferencia „BOZP 2015“

ČR

12.-14.5.2015

3

Anglicko

25.-29.5.2015

5

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

prednáškový výskumný pobyt

Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Konferencia „European
Symposium of Fire Safety
Science“

Cyprus

15.-18.6.2015

4

rokovanie k projektu KEGA

Poľsko

28.6.-1.7.2015

4

doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
prof. Ing.
Anton Osvald, CSc.
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
prof. Ing.

prac.stretnutie projektu
FIREFF

ČR

30.6.2015

1

obhajoba dizertačnej práce

ČR

18.8.2015

1

19.-21.8.2015

3

riešenie projektu KEGA

Maďarsko

seminár firmy Thermosanace

ČR

2.9.2015

1

Ing. Iveta Coneva, PhD.

konferencia „Požární ochrana
2015“

ČR

8.-10.9.2015

3

Ing. Jaroslav Flachbart,
PhD.

konferencia „Požární ochrana
2015“

ČR

9.-10.9.2015

2

Ing. Stanislava
Gašpercová, PhD.

konferencia „Požární ochrana
2015“

ČR

9.-9.9.2015

1

doc. Ing.

konferencia „Požární ochrana
2015“, workshop

ČR

8.-10.9.2015

3

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

konferencia „Požární ochrana
2015“

ČR

9.-10.9.2015

2

Ing. Miroslava
Vandlíčková, PhD.

konferencia „Požární ochrana
2015“

ČR

9.-10.9.2015

2

obhajoba dizertačnej práce

ČR

17.9.2015

1

konferencia „Požární
bezpečnost tunelu“

ČR

23.-24.9.2015

2

konferencia „Požární
bezpečnost tunelu“

ČR

23.-24.9.2015

2

Anton Osvald, CSc.

Mikuláš Monoši, PhD.

prof. Ing.
Anton Osvald, CSc.
Ing. Stanislava
Gašpercová, PhD.
Ing. Linda MakovickáOsvaldová,PhD.
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Ing. Vladimír Mózer, PhD.
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.

zasadnutie komisie ISO,
prednáška WPI

USA

17.29.10.2015

13

riešenie projektu KEGA

ČR

23.10.2015

1

4.-6.11.2015

3

Konferencia „Ochrana
kultúrnych pamiatok“

Poľsko

ERASMUS+
prednáškový pobyt

ČR

17.20.11.2015

4

riešenie projektu KEGA,
exkurzia

ČR

19.11.2015

1

Poľsko

23. - 27. 11.
2015

5

ERASMUS+

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

Termín
pobytu

Dĺžka
pobytu
(mes.)

Druh
pobytu

Pavol Goľák

Z 2014/2015

4,5

Erasmus+

Universita
Politecnica
delle Marche

Taliansko

Tibor Krivda

Z 2014/2015

4,5

Erasmus+

Universita
Politecnica
delle Marche

Taliansko

Tomáš
Genšor

Z 2014/2015

4,5

Erasmus+

Tampere University
Applied Sciences

Tomáš Dinis

Z 2014/2015

4,5

Erasmus+

Stőbich
s.r.o.

Brandschutz,

Maroš Krajčír

Z 2014/2015

4,5

Erasmus+

Stőbich
s.r.o.

Brandschutz,

Filip Čiernik

Z 2015/2016

4,5

Erasmus+

VŠB - TU Ostrava

Jakub
Rončák

Z 2015/2016

4,5

Erasmus+

Tampere University
Applied Sciences

Juraj Pollák

Z 2015/2016

4,5

Erasmus+

The Main School of Fire
Service In Warsawa

Poľsko

Lucia
Babušová

L 2015/2016

4,5

Erasmus+

The Main School of Fire
Service In Warsawa

Poľsko

Prijímajúca organizácia

of

Krajina
pobytu

Fínsko
Česko
Česko
Česko

of

Fínsko
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Tab. č. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov KPI
Termín
pobytu

Druh
pobytu

13. - 17.4.

ERASMUS+

SOFIA - Higher School of
Transport

Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

17.- 20.11.

ERASMUS+

ČVUT Praha Fakulta
stavební

Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

25.-29.05.

V rámci
projektu

University of Loughborough

Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

26.-27.10.

V rámci
projektu

Worchester Polytechnic
Institute

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

23.-27.11.

ERASMUS+

Účastník
Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Prijímajúca organizácia

Krajina
pobytu
Bulharsko
ČR
Veľká Británia

Wyzsza Szkola Oficerska
Wojsk Ladovych, Wroclaw

USA
Poľsko

Časť pracovníkov katedry je zaradená do redakčných rád odborných a vedeckých časopisov.
Tab. č. 19
Členstvo v redakčných radách časopisov
P.č.

Názov časopisu

Meno a priezvisko

1.

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Delta, (SR)

2.

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Krízový manažment, (SR)

3.

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Spravodajca – Protipožiarna ochrana a záchranná služba,
(SR)

4.

Ing.
Linda
Osvaldová, PhD.

Makovická

Bezpečná práca, (SR)

5.

Ing.
Linda
Osvaldová, PhD.

Makovická

Journal of Engineering and Architecture (USA)

6.

Ing.
Linda
Osvaldová, PhD.

Makovická

Acta Universitas Matthiae Belii séria Enviromentálne
manažérstvo, (SR)

7.

Ing.
Linda
Osvaldová, PhD.

Makovická

European Journal of Environmnetal and Safety sciences,
(SR)

8.

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Recent Journal of Recent Sciences (India)

9.

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Security, Economy & Law (Poľsko)
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10.

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Security dimensions (Poľsko)

11.

prof. Ing. Jana Műllerová, PhD.

Hydraulika a pneumatika, (SR)

12.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Krízový manažment, (SR)

13.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Delta, (SR)

14.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

European Journal of Environmental and Safety Sciences,
(SR)

Členmi SPBI v Ostrave sú prof. Ing. Anton Osvald, CSc., prof. Ing. Jana Müllerová, PhD., doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD., Ing. Iveta Coneva, PhD., Ing. Jaroslav Flachbart, PhD., Ing. Stanislava
Gašpercová, PhD., Ing. Bc. Linda Makovická Osvaldová, PhD., Ing. Vladimír Mózer, PhD., Ing. Jozef
Svetlík, PhD., Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

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 FBI. 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 FBI. 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 UNIZA.
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

233

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

spôsobilostí – Technik a Špecialista PO. V tejto oblasti zlepšiť propagáciu základnej a ďalšej odbornej
prípravy uvedených odborných spôsobilostí na FBI.
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 FBI. 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.
V súlade s novou komplexnou akreditáciou zabezpečiť:
•

Trvalú udržateľnosť garancie študijného programu 8.3.6 vo všetkých troch stupňoch.

•

Zabezpečiť realizáciu študijného programu „záchranné služby“ podľa novelizovanej učebnej
dokumentácie.

•

Prehodnotiť systém výberu povinne voliteľných predmetov s cieľom na zefektívnenie tejto činnosti
a s dôrazom na kvalitnú výučbu. Výberom povinne voliteľných predmetov zabezpečiť užšiu
špecializáciu absolventov v súlade s odporúčaním Prezídia HaZZ.

•

Zabezpečiť pravidelné hodnotenie kvality vzdelávania študentmi anketovými dotazníkmi.

•

Väčšiu pozornosť venovať zapájaniu študentov do ŠVOČ, zvýšiť účasť študentov na zahraničných
súťažiach ŠVOČ, pokračovať v podporovaní a propagácii študentských hasičských súťaží.

•

Pokračovať v budovaní požiarno-chemického laboratória v súlade s potrebami výučby a vedeckej
práce katedry.

•

Pokračovať v sledovaní uplatnenia absolventov na trhu práce a v spolupráci s Prezídiom HaZZ
upravovať obsahovú náplň vzdelávania a počet prijímaných študentov.

•

Podstatne zlepšiť edičnú činnosť príslušníkov katedry vo vydávaní vysokoškolských učebníc
a monografií a viac hodnotených vedeckých článkov.

•

Vybrané prednášky zverejniť 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.
Využívať kapacitné a technické možnosti univerzitného vedeckého centra a vedeckého parku.
Určiť konkrétne súčasné možnosti využitia laboratória KPI zvlášť pre výučbu študentov a zvlášť pre
praktický výskum pre projekty prípadne inštitúcie z praxe.
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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, 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 UNIZA 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 26. februára 2016

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD. v. r.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY TECHNICKÝCH VIED
A INFORMATIKY
1. Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Katedra technických vied a informatiky (KTVI) je pracoviskom Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ktoré odborne a organizačne garantuje prípravu študentov
v študijnom odbore občianska bezpečnosť, študijný program „bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry“ (BOKI). Katedra svojimi pedagogickými aktivitami zaisťuje výučbu viacerých predmetov
všeobecného základu vychádzajúcich z jadra študijných odborov, ako aj vybraných profilových
predmetov pre všetky akreditované študijné programy na FBI UNIZA. Okrem toho plní funkciu a úlohy
profilovej katedry pre študijný program BOKI.
Aktuálny vývoj bezpečnostného prostredia vo svete negatívne vplýva nielen na udržateľný rozvoj
a konkurencieschopnosť spoločnosti, ale aj na úroveň bezpečnosti celého európskeho priestoru.
Jednou z prioritných oblastí manažérstva bezpečnosti je problematika kritickej infraštruktúry (KI) a jej
ochrany. Z uvedených dôvodov sa problematika bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, ako
systému najdôležitejších systémov a služieb pre zaistenie bezpečnosti, rozvoja a základných životných
potrieb obyvateľov, stáva čoraz viac aktuálnou. Medzi základné úlohy katedry patria:
•

v oblasti vzdelávania rozvíjať odbornosť a pripravenosť absolventov študijného programu BOKI,

•

v oblasti vedeckovýskumnej činnosti zapájať sa do tvorby, podávania a riešenia domácich
a medzinárodných projektov a publikačná činnosť,

•

v oblasti ostatných činností rozvíjať spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, ústrednými orgánmi
štátnej správy a miestnou samosprávou na úseku riadenia bezpečnosti dôležitých
infraštruktúrnych sietí a ich efektívnej ochrany.

V priebehu roka 2015 došlo k zásadným zmenám v zameraní činnosti katedry. Definitívne bolo
ukončené vzdelávanie v študijnom programe „doprava v krízových situáciách“ (DKS) a to ukončením
štúdia posledných absolventov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.
V akademickom roku 2015/16 boli v študijnom programe „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“
aktívne všetky tri ročníky denného bakalárskeho štúdia. Uvedený študijný program katedra profilovo
zastrešuje a FBI UNIZA je jedinou fakultou v SR poskytujúcou špecializované bezpečnostné vzdelanie
zamerané na riadenie bezpečnosti dôležitých systémov a služieb najvýznamnejších infraštruktúrnych
sietí, ako potenciálnych prvkov kritickej infraštruktúry. Vedecko-vzdelávací základ študijného programu
BOKI je postavený na profesijných znalostiach riešenia krízových situácií ohrozujúcich funkčnosť
potenciálnych prvkov kritickej infraštruktúry so zameraním na sektory energetiky a dopravy. Fakulta
týmto zameraním a vytvorením študijného programu reagovala na požiadavky vychádzajúce z praxe
a stratégie rozvoja a ochrany SR.
Pri spracovávaní študijnej dokumentácie na komplexnú akreditáciu bol ako garant 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia pre študijný program BOKI stanovený prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., ktorý
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v čase podávania akreditačných spisov zastával pracovnú pozíciu profesor v doprave v krízových
situáciách. Keďže uvedený odbor Akreditačná komisia neakceptovala ako príbuzný s odborom
občianska bezpečnosť, akreditácia pre 1. a 2. stupeň študijného programu BOKI bola dočasne
pozastavená. Uvedená, viac-menej iba formálna, chyba bola odstránená žiadosťou odoslanou dňa
17.12. 2015 na MŠVVŠ SR.
Štruktúra a personálne obsadenie katedry, zmeny v priebehu roka
Personálne obsadenie katedry je v súlade s požiadavkou na obsadenie odborných miest pedagógmi
minimálne s titulom PhD. V priebehu roka 2015 došlo k viacerým personálnym zmenám. Ku dňu
1. 3. 2015 došlo ku zmene na funkcii vedúceho katedry. Vedúcim katedry sa stal doc. Ing. Bohuš
Leitner, PhD., ktorý vo funkcii vystriedal doc. Ing. Miroslava Tomeka, PhD.
Počas roka 2015 svoje pôsobenie na katedre ukončili Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD,. MBA, MHA
(1. 2. 2015). a prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. (31. 12. 2015). Z rodičovskej dovolenky sa vrátila Ing. Júlia
Mihoková Jakubčeková, PhD. (1. 8. 2015). V rámci zmeny organizačnej štruktúry FBI UNIZA bolo od
1. 10. 2015 miesto výskumného pracovníka (Ing. Katarína Mäkká, PhD., aktuálne na materskej
dovolenke) tabuľkovo presunuté na Pracovisko výskumu bezpečnosti (PVB) FBI UNIZA. V súlade
s vysokoškolským zákonom bolo vypísaných celkom 6 výberových konaní. Na základe úspešného
výberového konania obsadil funkciu profesora prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. (od 1. 10. 2015). Miesto
docenta obsadili doc. Ing. Dagmar Vidriková, PhD. (od 1. 10. 2015) a doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
(od 1. 11. 2015). Na miesto odborného asistenta boli prijatí Ing. Marek Kvet, PhD. (od 1. 2. 2015) a Ing.
Vladislav Kašpar, PhD. (od 1. 12. 2015). V decembri 2015 prebehli aj výberové konania na miesta
odborných asistentov za účelom zabezpečenia predmetov „matematika 1“, „matematika 2“, „inžinierska
geometria“ a „matematický seminár“. Na základe výsledkov výberových konaní boli na katedru prijaté
RNDr. Darina Stachová, PhD. a PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD. (od 1. 1. 2016).
Personálne zloženie KTVI, štruktúra vedecko-pedagogických titulov a organizačná štruktúra so stavom
k 31. 12. 2015 sú uvedené v tabuľkách 1 až 3.
Tab.č.1
Personálne zloženie katedry technických vied a informatiky
Počet

Funkcia

Poznámka

plán.

skut.

Profesor

2

2

2x PhD.

Docent

6

4

4x PhD.

Odborný asistent

10

4

4x PhD.

Asistent

-

-

-

Odborná sekretárka

1

1

1x Ing.

Celkom

19

11
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Tab.č.2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Poznámka

Profesor

2

2x PhD.

Docent

4

4x PhD.

PhD. (CSc.)

4

4x PhD.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

10

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

10
Tab.č.3

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

Personálne obsadenie
doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD. (od 1. 3. 2015)
doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD. (do 28. 2. 2015)

Zástupca vedúceho katedry:

doc. Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.

Pracovníci:

prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD.
Ing. Lucia FIGULI, PhD.
Ing. Júlia MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, PhD.
Ing. Vladislav KAŠPAR, PhD.
Ing. Marek KVET, PhD.

Odborná sekretárka:

Ing. Monika PENTEKOVÁ

Kvalifikačný rast
V priebehu roku 2015 nastala v kvalifikačnej štruktúre zamestnancov katedry zmena. Po úspešnom
habilitačnom konaní obsadila funkciu docenta na katedre doc. Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Požiadavky na doplnenie, prípadne zmeny v personálnom obsadení
V najbližšom období je možné predpokladať niektoré skutočnosti, ktoré môžu mať významnejší vplyv
na aktuálne personálne obsadenie katedry:
•

úplne uplatnenie novej učebnej dokumentácie a postupné ukončenie vzdelávania podľa pôvodných
študijných plánov,

•

potreba posilnenia katedry pre oblasti energetiky a ochrany infraštruktúrnych systémov,
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•

zníženie počtu študentov a tým aj priamej výučby, príp. nutnosť zvýšenia efektívnosti využívania
e-learningových foriem vzdelávania,

•

nárast konkurencie v oblasti riadenia bezpečnosti KI a manažmentu rizík infraštruktúrnych sietí.

Na základe vyššie uvedených dôvodov je potrebné vyvíjať snahy o posilnenie katedry v oblastiach
súvisiacich so sektorom energetiky a ochrany rozsiahlych infraštruktúrnych systémov. Požiadavky na
nové odborné znalosti pedagógov nutné pre zaistenie nových predmetov v rámci študijného programu
BOKI budú systematicky riešené formou ďalšieho vzdelávania súčasných pedagógov na katedre.

Vzdelávacia činnosť

2.

Až koncom roku 2015 boli univerzite oficiálne doručené výsledky komplexnej akreditácie. Napriek tomu
nariadilo MŠVVŠ SR začať zimný semester akademického roku 2015/16 v prvých ročníkoch 1. aj 2.
stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia podľa novej učebnej dokumentácie. To si
vyžiadalo uskutočniť čiastkové zmeny v štruktúre i obsahu časti vyučovaných predmetov. V roku 2015
katedra zabezpečovala vzdelávací proces v študijnom programe „bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry“ v 1. stupni vysokoškolského štúdia, akreditovaného v roku 2015 a výučbu všeobecných
aj vybraných profilových predmetov u študijných programov akreditovaných na fakulte.
Spôsobilosť katedry a pedagogická činnosť
Zamestnanci KTVI zabezpečovali výučbu v študijnom programe BOKI v dennej forme štúdia pre
1. stupeň vysokoškolského vzdelávania, a tiež vo všetkých formách a stupňoch štúdia v rámci
študijných programov „bezpečnostný manažment“, „krízový manažment“ a „záchranné služby“. Katedra
za rok 2015 zabezpečila výučbu v celkovom rozsahu 1928 vyučovacích jednotiek (v.j.), z toho 1658 v.j.
v dennej forme štúdia, 228 v.j. v externej forme štúdia a 42 v.j. v rámci doktorandského štúdia.
Spôsobilosť katedry zabezpečiť vzdelávacie aktivity vyplývajúce z platnej akreditácie je v tabuľke 4.
Tab. č. 4
Spôsobilosť katedry zabezpečiť vzdelávacie aktivity
P.
č.

Študijný odbor

Študijný program

1.

dopravné služby

doprava v krízových
situáciách

2.
občianska
bezpečnosť
3.

bezpečnosť
a ochrana kritickej
infraštruktúry

Stupeň

Rok

VŠ vzdelania

akreditácie

3.

2009

1.

2013, 2015 pozastavené
výsledkami komplexnej
akreditácie

2.

2013, 2015 pozastavené
výsledkami komplexnej
akreditácie
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V roku 2015 pedagogickí zamestnanci KTVI zabezpečovali pre študijný program BOKI vybrané
profilové predmety, ako „energetická infraštruktúra“, „dopravná infraštruktúra“, „výrobné zariadenia
a technológie v energetike“, „dopravná technika a technológia“, „ochrana kritickej infraštruktúry“ . Pre
ostatné študijné programy FBI UNIZA zabezpečovala výučbu predmetov „informatika 1“, „informatika 2“,
„logistika“, „aplikovaná informatika“, „dopravná infraštruktúra“, „základy technických vied 1“, „ochrana
spoločnosti – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“, „operačná analýza“, „stochastické metódy
operačnej analýzy“, „riešenie krízových situácií v infraštruktúre“, „dopravná technika a technológia“,
„doprava v krízových situáciách“, „manažérske informačné systémy“, „technické kreslenie“ a ďalšie.
Okrem výučby predmetov v slovenskom jazyku katedra zabezpečuje pre zahraničných študentov
v rámci programu ERASMUS+ vybrané predmety v cudzom jazyku. V priebehu roka 2015 sa
zamestnanci katedry podieľali na zabezpečení výučby v rámci ponúkaných predmetov pre Erasmus+
študentov (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Sventeková, PhD. a Ing. Figuli, PhD.). V rámci odborných
kurzov organizovaných FBI UNIZA sa na ich realizácii podieľala doc. Ing. Vidriková, PhD.
Za účelom skvalitňovania výučby a prepojenia teórie a praxe pedagogickí zamestnanci katedry
priebežne zhromažďovali podklady pre výučbu zabezpečovaných predmetov, najčastejšie formou
odborných konzultácií. Aktívne sa zúčastňovali rokovaní odborových komisií a pôsobili v komisiách pre
štátne skúšky. Zamestnanci katedry v roku 2015 absolvovali na iných zahraničných univerzitách v rámci
programu ERASMUS+ celkom 11 výmenných pobytov, kde vykonali celkom 36 prednášok. Zo strany
zahraničných a domácich organizácií boli od zamestnancov katedry vyžiadané 2 prednášky.
Katedra zabezpečuje časť výučby v špecializovanom laboratóriu krízového dopravného zabezpečenia.
V rámci výučby je využívaná softvérová podpora, ako napr. AIMSUN, OmniTrans, WinQSB, X-Press,
Expert Choice, BTS softvér a ďalšie.
Počty študentov
Počty študentov v študijnom programe „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ so stavom
k 31. 10. 2015 sú uvedené v tabuľke 5.
Tab. č. 5
Počty študentov v študijnom programe BOKI
Stupeň

Ročník

1.

Počet študentov
denného štúdia

externého štúdia

Celkom

1.

20

-

20

2.

10

-

10

3.

13

-

13

1.

-

-

-

2.

-

-

-

43

-

43

2.
Celkom
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Významnou úlohou pre ďalšie obdobie fungovania katedry je zvýšenie počtu a kvality záujemcov
o študijný program BOKI. V rámci marketingových aktivít realizovaných fakultou boli z katedry aktívne
zapojení doc. Sventeková, PhD., Ing. Figuli, PhD. a doktorandi katedry. V priebehu prípravy a realizácie
„Dňa otvorených dverí FBI UNIZA“ sa katedra iniciatívne podieľala na prezentácii študijných programov
na FBI UNIZA (doc. Ing. Sventeková, PhD., Ing. Figuli, PhD.), študijného programu BOKI
(doc. Vidriková, PhD.) a činnosti Laboratória krízového dopravného zabezpečenia (Ing. Mihoková
Jakubčeková, PhD.). Vedenie katedry kladie veľký význam na prácu so študentmi, kde nezastupiteľné
miesto má funkcia tútora ročníka. V roku 2015 zabezpečovali výkon funkcie tútorov ročníkov - doc. Ing.
Vidriková, PhD., Ing. Kašpar, PhD. a Ing. Mihoková Jakubčeková, PhD.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
V závere roka 2015 bol zmenený obsah a dizajn web stránky fakulty (http://fbi.uniza.sk). Internet je
aktuálne jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií pre záujemcov o štúdium, pre študentov, ako aj
pre odbornú verejnosť. Web katedry je permanentne aktualizovaný a je naplánovaná komplexná zmena
jeho obsahovej aj vizuálnej stránky (http://fbi.uniza.sk/ktvi).
Katedra bola aj v roku 2015 aktívne zapojená v prijímacom konaní uchádzačov o štúdium na všetkých
stupňoch vzdelávania na FBI UNIZA. Hlavným organizátorom prijímacích konaní na 1. a 2. stupeň
vysokoškolského vzdelávania bola prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Sventeková, PhD.
Na prijímacom konaní pre 1. stupeň sa z katedry aktívne podieľali Ing. Kašpar, PhD. - vyhodnotenie
testov uchádzačov o štúdium a Ing. Figuli, PhD. – člen prijímacej komisie pre bakalárske štúdium.
V rámci prijímacieho konania pre 3.stupeň štúdia sa na činnosti prijímacej komisie v študijnom programe
„krízový manažment“ podieľali doc. Ing. Sventeková, PhD. a doc. Ing. Leitner, PhD.
Štátne záverečné skúšky – priebeh skúšok a vedenie záverečných prác
V roku 2015 sa v študijnom programe „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ štátne skúšky
nekonali. Prehľad celkového počtu študentov a dosiahnutých výsledkov na štátnych skúškach je
uvedený v tabuľke 6.
Tab. č. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Hodnotenie
Forma

Počet

štúdia

študentov

prospel
s
vyznamenaním

prospel

neprospel

Denná

0

-

0

-

Externá

0

-

0

-

Celkom ukončilo

0

-

0

-

Poznámka
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Zamestnanci katedry sa podieľali aj na vedení bakalárskych a diplomových prác študentov študijných
programov „krízový manažment“ (doc. Ing. Tomek, PhD.) a „bezpečnostný manažment“
(Ing. Figuli, PhD.). Okrem toho vybraní zamestnanci katedry pôsobili ako členovia komisie pre štátne
skúšky pre študijné programy „bezpečnostný manažment“ (doc. Ing. Sventeková, PhD.
a doc. Ing. Leitner, PhD.) a „krízový manažment“ (prof. Ing. Seidl, PhD. a doc. Ing. Sventeková, PhD.).
Na základe vyžiadania z partnerských univerzít a vysokých škôl doma aj v zahraničí boli zamestnanci
katedry ustanovení do komisií pre štátne skúšky na Dopravnej fakulte Jana Pernera – Univerzita
Pardubice (prof. Ing. Seidl, PhD.), Fakulte vojenských technológií – Univerzita obrany Brno
(doc. Ing. Leitner, PhD.), Fakulte logistiky a krízového riadenia Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne
(doc. Ing. Tomek, PhD.). Vysokej škole logistiky, o. p. s., Přerov (prof. Ing. Seidl, PhD.), Fakulte
biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Kladne (prof. Ing. Seidl, PhD.) a Fakulte špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity AD v Trenčíne (doc. Ing. Leitner, PhD.).
Celkový prehľad záverečných prác predložených na obhajobu v študijnom programe „doprava
v krízových situáciách“ v roku 2015 je uvedený v tabuľke 7.
Tab. č. 7
Informácie o záverečných prácach predložených na obhajobu v roku 2015
Počet
predložených
prác

Počet
obhájených
prác

Fyzický
počet
školiteľov
s PhD

Fyzický
počet
školiteľov
bez PhD

Fyzický počet
školiteľov prác
(odborníci
z praxe)

Bakalárska

-

-

-

-

0

Diplomová

-

-

-

-

0

Dizertačná

4

4

3

-

0

Spolu

4

4

3

0

0

Typ práce

E–vzdelávanie
Informačný systém vzdelávanie využívajú zamestnanci katedry v požadovanom rozsahu. Agenda
prihlasovania na skúšky z predmetov prebieha výhradne elektronicky, výsledky skúšok sú vyučujúcimi
zapisované priebežne. Oblasť e-vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou a významnou oblasťou
skvalitnenia vzdelávania. Za pozitívum možno považovať skutočnosť, že v roku 2015 väčšina
zamestnancov katedry aktívne pracovala s e-learningovou podporou výučby.
Prehľad predmetov, ktoré sú zabezpečované aj formou e–vzdelávania je uvedený v tabuľke 8.
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Tab. č. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.
č.

Predmet

1.

Bezpečnosť a ochrana
práci

zdravia

2.

Doprava v krízových situáciách

3.

Základy technických vied 1

4.

Základy mechaniky pevných telies

5.

Operačná analýza

6.

Informatika 2

7.

Aplikovaná informatika

8.

Stochastické
analýzy

9.

Logistika

10.

Dopravná technika a technológie

11.

Dopravná technika a technológia

12.

Energetická infraštruktúra

13.

Výrobné zariadenia
v energetike

Zabezpečuje

Poznámka

doc. Ing. Tomek, PhD.

s Ing. Mihokovou
Jakubčekovou,
PhD.

pri

doc. Ing. Leitner, PhD.

metódy

operačnej

Ing. Kvet, PhD.

doc. Ing.
Sventeková., PhD.

prof. Ing. Seidl, PhD.

s doc. Ing.
Vidrikovou, PhD.

a technológie

14.

Ochrana kritickej infraštruktúry

15.

Informatika 1, Informatika 2

doc. Ing. Vidriková, PhD.

Ing. Kašpar., PhD.

V oblasti elektronickej podpory vzdelávania bol v rámci katedry stanovený odporúčaný základný model
e-vzdelávania, ktorý zabezpečuje informovanosť študentov o obsahu a štruktúre predmetu,
o podmienkach na úspešné absolvovanie skúšky a o študijnej literatúre. Uvedené informácie sú pre
študentov dostupné ihneď na začiatku semestra. Pedagogickí pracovníci do e-learningovej podpory
priebežne dopĺňajú nové študijné materiály, podklady a ďalšie informácie vhodné pre zefektívnenie
vzdelávacieho procesu.
Edičná činnosť na podporu vzdelávania – učebnice, monografie a skriptá
V roku 2015 zaznamenala katedra v oblasti tvorby študijných fondov v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím mierny pokles. Za znížením publikačnej aktivity v oblasti vzdelávania boli najmä vyššie
pedagogické úväzky, zvýšená aktivita pri podávaní a riešení projektov, ale aj zvýšené finančné náklady
na vydanie publikácií. Prehľad publikačných aktivít za rok 2015 je uvedený v tabuľke 9.
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Tab. č. 9
Prehľad publikačných aktivít na podporu vzdelávania v roku 2015
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

2

ACB

VŠ učebnice v SR

1

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

4

Konkrétne publikované tituly a ich kategorizácia sú uvedené v tabuľke číslo 13. Zamestnanci katedry sa
podieľali na spracovaní 1 vysokoškolskej učebnice, 2 skrípt a 1 odbornej publikácie:
•

Novák, L. et al. 2015: Testovanie výkonnosti vybraných prvkov kritickej dopravnej infraštruktúry. [VŠ
učebnica]. Elektronický zdroj CD. Spoluautori za KTVI: doc. Ing. Sventeková, PhD. (25 %), doc.
Ing. Leitner, PhD. (25 %), prof. Ing. Dvořák, PhD. (10 %),

•

Vidriková, D. 2015: Metodika výberu zamestnancov do súkromnej bezpečnostnej služby
[elektronický zdroj]. CD-ROM.

•

Papán, D. et al. 2015: Návody na cvičenia pružnosť a plasticita. [Skriptum]. Spoluautor za KTVI:
Ing. Figuli, PhD. (33 %).

•

Tomek, M. et al. 2015: Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za mimořádných situací. [Odborná
publikácia]. Spoluautor za KTVI: doc. Ing. Tomek, PhD. (50 %).

Počas roka 2015 zamestnanci katedry pracovali na ďalších publikačných aktivitách smerovaných do
oblasti podpory vzdelávania pre predmety „technické kreslenie“, „mechanika pevných telies“, „operačná
analýza“, u ktorých je reálny predpoklad ich vydania v roku 2016.
Hodnotenie kvality pedagogického procesu, kontrolná činnosť
Vedenie katedry trvalo sleduje a vyhodnocuje pedagogickú výkonnosť i kvalitu pedagogickej činnosti
jednotlivých zamestnancov. V rámci komplexného hodnotenia pedagogického výkonu za rok 2015
prijalo rad opatrení pre zlepšenie činnosti katedry vo všetkých hodnotených oblastiach. Kontrolná
činnosť v oblasti vzdelávania na KTVI v roku 2015 bolo zameraná do dvoch základných oblastí.
Prvou činnosťou bolo získanie informácií kontrolnou činnosťou vedúceho katedry, druhým zdrojom
informácií boli dotazníkové prieskumy medzi študentmi, ako forma spätnej väzby na kvalitu procesu
vzdelávania a jednotlivých vyučujúcich. Kontroly na katedre boli realizované v zmysle „Plánu funkčných
kontrol na FBI UNIZA na rok 2015“. Vykonané kontroly v oblasti vzdelávania boli zamerané na kvalitu
pedagogického procesu, najmä na dodržiavanie rozvrhu, časového rozsahu, spôsobu a obsahu výučby.
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V priebehu roka 2015 bolo vykonaných celkom 5 kontrol výučby. Kontroly boli vykonávané fyzicky
priamo v pedagogickom procese, u vybraných pedagógov s rôznou dĺžkou praxe. Vážnejšie nedostatky
neboli zistené. Menšie identifikované nedostatky boli osobne diskutované s kontrolovanými vyučujúcimi
a zovšeobecnené na poradách katedry. Je možné však konštatovať, že kontrolnou činnosťou zistené
nedostatky nemali zásadný vplyv na celkovú kvalitu výučby.
Vyhodnotením dotazníkov je možné získať spätnú väzbu a škálu názorov na kvalitu vzdelávacieho
procesu zabezpečovaného zamestnancami a doktorandmi katedry. Celkom bolo vyhodnotených
7 dotazníkov z vybraných predmetov. Najviac problémov a pripomienok bolo smerovaných k duplicite
s inými predmetmi, dochvíľnosti vyučujúceho, spôsobu objasňovania zásadných problémov, ochoty
vyučujúceho konzultovať a pod. S vyučujúcimi dotknutých predmetov boli nedostatky konzultované
a boli určené opatrenia pre odstránenie vytýkaných nedostatkov.
Audit systému manažérstva kvality
V priebehu roka 2015 sa uskutočnil plánovaný dvojdňový interný audit za účelom preskúmania zhody s
STN EN ISO 9001, ktorého cieľom bola podrobná SWOT analýza stavu systému manažérstva kvality
(SMK) na katedre. Audit preukázal niektoré pozitívne poznatky, z ktorých najvýznamnejší je schopnosť
pracoviska a jednotlivcov nadobudnúť povedomie nutnosti riadenia kvality práce katedry v súlade s
kvalifikačnými požiadavkami učiteľov na prednáškach, seminároch a skúškach. Príprava zamestnancov
a zvyšovanie ich kvalifikácie sú riadené prostredníctvom Plánu osobného rozvoja.
V období od posledného auditu (2014) nedošlo k zásadným zmenám, ktoré by ovplyvnili funkčnosť
zavedeného SMK a zavedené procesy SMK boli vyhodnotené ako plne vyhovujúce. Zamestnanci
katedry sa podieľali na dotazníkovom prieskume, zameranom na hodnotenie kvalitatívnych
a kvantitatívnych znakov vnútorného systému kvality vzdelávania na FBI UNIZA.

3.

Vedeckovýskumná činnosť

Vedeckovýskumná činnosť katedry je smerovaná na oblasti výskumu a vývoja, súvisiace najmä
s bezpečnosťou a ochranou kritickej infraštruktúry, riešením krízových situácií v energetike a doprave,
ale aj s aplikáciou ďalších disciplín ako sú operačná analýza, manažment rizík a ďalšie. Zameriava sa
hlavne na otázky významu a fungovania infraštruktúrnych sietí v sektoroch energetiky a dopravy
a aplikácie teórie rizík a bezpečnostného manažmentu so špecifickým zameraním na významné
systémy a služby životne dôležitých infraštruktúr. Aktuálne katedra rozvíja najmä problematiku
posudzovania zraniteľnosti / odolnosti potenciálnych prvkov kritickej infraštruktúry, spôsoby zaistenia
ich optimálnej ochrany nielen v krízových situáciách, ale aj mimo nich a možnosti definovania
efektívnych opatrení na zaistenie funkčnosti KI.
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä do nasledovných oblastí:
•

riadenie bezpečnosti systémov a služieb kritickej infraštruktúry,
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•

bezpečnosť a spoľahlivosť fungovania infraštruktúrnych sietí,

•

procesné modelovanie pri riadení bezpečnosti a ochrany systémov a služieb KI,

•

posudzovanie ohrození a riadenie rizík bodových a líniových objektov,

•

objekty dopravnej infraštruktúry a ich ochrana,

•

objekty energetickej infraštruktúry a možnosti ich ochrany,

•

projektovanie a technické zabezpečenie ochrany potenciálnych objektov KI,

•

logistická podpora riešenia krízových situácií,

•

bezpečnosť a ochrana zdravia v pracovnom procese a počas krízových situácií,

•

logistické a dopravné zabezpečenie evakuácie,

•

integrovaná bezpečnosť nakladania s nebezpečnými vecami,

•

navrhovanie manažérsky a technologicky orientovaných preventívnych opatrení.

Zamestnanci katedry sa v roku 2015 podieľali na riešení projektov podporovaných domácimi grantovými
agentúrami (napr. VEGA, APVV, IGP, ŠF), ako aj medzinárodnými schémami (7 RP, ŠF). V rámci
spolupráce s inými pracoviskami fakulty a univerzity bola katedra zapojená aj do riešenia projektov
väčšieho rozsahu, koordinovaných ďalšími partnermi. Výsledky z riešenia projektov boli publikované
v renomovaných domácich a zahraničných časopisoch a prezentované na domácich a zahraničných
konferenciách. Väčšina vedeckých úloh bola riešená s víziou prepojenia získaných výsledkov s výučbou
odborných predmetov v študijnom programe BOKI, ako aj s obsahom čiastkových problémov v rámci
riešenia dizertačných prác v študijnom programe „krízový manažment“.
Podané a riešené medzinárodné projekty
V roku 2015 sa zamestnanci katedry podieľali na riešení 1 medzinárodného projektu v rámci 7RP:
•

RAIN – Risk Analysis of Infrastructure Networks in Response to Extreme Weather - Analýza rizík
infraštruktúrnych sietí vyvolaných extrémnym počasím.

V pozícii partnerov sa zamestnanci katedry podieľali na podaní 4 projektov:
•

H2020 – 653442: RHEA - Zlepšovanie odolnosti v núdzových situáciách.

•

H2020 – 653844: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a bezpečnostné výzvy vo veľkých mestských
oblastiach zavedením novej generácie dronov u polície a mestských bezpečnostných služieb.

•

H2020 – 210257478: Efektívny manažment rizík infraštruktúry v prípade klimatických katastrof v
listnatých lesoch.

•

Erasmus+ projekt - 562345-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-KA: Gamifikácia pokročilých techník vo
vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.
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Podiel na riešení projektov EŠF
V roku 2015 bola katedra zapojená do riešenia 1 projektu EŠF, zameraného na koncepciu tvorby
atraktívnych študijných materiálov na báze IKT, podporu medzinárodnej mobility učiteľov a študentov
a prípravu spoločných študijných programov:
•

Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity
v európskom vzdelávacom priestore. Riešenie projektu v roku 2015 skončilo.

Grantové projekty APVV, VEGA, KEGA a iné grantové schémy
V roku 2015 boli na katedre riešené 2 projekty VEGA:
•

VEGA 1/0240/15: Procesný model riadenia bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry
v sektore doprava. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Leitner, PhD.

•

VEGA 1/0064/15: Optimalizácia kompetencií v korelačných súvislostiach so špecifikami typových
pozícií v súkromne bezpečnosti. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vidriková, PhD.

Zamestnanci katedry v roku 2015 reagovali na výzvy agentúr APVV a VEGA a podieľali sa
na spracovaní a podaní celkom viacerých žiadostí o dotáciu na nové projekty so začiatkom riešenia
v roku 2016. Prehľad podaných projektov:
•

APVV 15-0567: Model zaťaženia konštrukcií tlakovou vlnou od výbuchu. Zodpovedný riešiteľ: Ing.
Figuli, PhD.

•

VEGA 1/0585/16: Zvýšenie odolnosti konštrukcií zaťažených tlakovou vlnou od výbuchu použitím
prídavných materiálov. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Figuli, PhD.

•

VEGA 1/0753/16 Identifikácia a minimalizácia rizík prvkov kritickej infraštruktúry v podsektore
zabezpečovanie pitnou vodou v období krízových situácií nevojenského charakteru. Zodpovedný
riešiteľ: doc. Ing. Tomek, PhD.

Riešené inštitucionálne (fakultné) projekty
V roku 2015 boli na katedre riešené 2 inštitucionálne projekty:
•

IGP 2014_04 Návrh modelu posudzovania rizík na železničných priecestiach (Ing. Pevalová),

•

Optimalizácia rozmiestnenia prvkov záchranných systémov. (Ing. Kvet, PhD.)

Okrem uvedených aktivít sa zamestnanci katedry v spolupráci s ďalšími pracoviskami podieľali na
spracovaní návrhov a riešení prijatých projektov (FP7, APVV, VEGA, Bezpečnostný výskum ČR).
Riešené projekty v spolupráci s inými pracoviskami
1. FP7 „RAIN“ Grant agreement No: 608166: Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných extrémnym počasím. Koordinátor: Ing. Mária Lusková, PhD. (PVB, FBI UNIZA). Riešitelia za KTVI: prof.
Ing. Dvořák, PhD.; doc. Ing. Leitner, PhD.; doc. Ing. Sventeková, PhD.; doc. Ing. Vidriková, PhD.
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2. VEGA 1/0787/14: Výskum kvality bezpečnostného manažmentu v miestnej samospráve ako
predpoklad efektívneho vynakladania finančných prostriedkov. Koordinátor: doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc. (KBM FBI UNIZA), Riešitelia za KTVI: Ing. Janušová (D).
3. ŠF 26110230090: Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu
a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe. Koordinátor: Ing. Katarína
Bugánová, PhD. (KKM FBI UNIZA), Riešitelia za KTVI: doc. Ing. Sventeková, PhD.
4. ŠF 26110230079: Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej
univerzity v európskom vzdelávacom priestore. Podpora a zvyšovanie kvality vzdelávania formou
vydania vysokoškolskej učebnice „Testovanie výkonnosti vybraných prvkov kritickej dopravnej
infraštruktúry“ [elektronický zdroj]. Koordinátor: Ing. Katarína Bugánová, PhD. (KKM FBI UNIZA).
Riešitelia za KTVI: doc. Ing. Sventeková, PhD, doc. Ing. Vidriková, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.
5. APVV 0760-11: Navrhovanie férových obslužných systémov na dopravných sieťach. Koordinátor:
Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. (Fakulta riadenia a informatiky UNIZA). Riešitelia za KTVI: Ing.
Kvet, PhD.
6. VEGA 1/0234/2015: Implementácia optimalizačných algoritmov do experimentálnej a numerickej
analýzy medzných stavov viacosovo namáhaných konštrukčných prvkov. Koordinátor: prof. Milan
Sága. (Strojnícka fakulta, UNIZA). Riešitelia za KTVI: doc. Ing. Leitner, PhD.
7. VEGA 1/0518/15: Spoľahlivé záchranné systémy s neistou dosiahnuteľnosťou služby. Koordinátor:
Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. (Fakulta riadenia a informatiky UNIZA). Riešitelia za KTVI: Ing.
Kvet, PhD.
8. VEGA 1/0339/13: Využitie komplexných dátových zdrojov pri tvorbe riešení mikroskopických
modelov systémov poskytujúcich verejné služby v rozľahlom priestore. Koordinátor: doc. Ing. Ľuboš
Buzna, PhD. (Fakulta riadenia a informatiky UNIZA). Riešitelia za KTVI: Ing. Kvet, PhD.
9. MVČR VI20152019049: RESILIENCE 2015 - Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných
subsystémů kritické infrastruktury. Koordinátor: Ing. Martin Hromada, PhD. (UTB Zlín, ČR). Riešitelia
za KTVI: prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD., doc. Ing. Sventeková, PhD., doc. Ing.
Vidriková, PhD.
Prehľad schválených projektov za katedru je v tabuľke 10. Prehľad riešených projektov na katedre je
uvedený v tabuľke 11. Prehľad podaných projektov katedry za rok 2015 je uvedený v tabuľke 12.
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Tab. č.11
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2015
Číslo
projektu
VEGA
1/0240/15

Názov
projektu

Dosiahnuté výsledky v sledovanom
období

Finančné
prostriedky €

Procesný model riadenia
bezpečnosti a ochrany
kritickej
infraštruktúry
v sektore doprava

- Zmeny bezpečnostného prostredia
v podmienkach EÚ a SR a ich vplyv na
funkčnosť KI.
- Požiadavky EÚ na funkčnosť
a ochranu jednotlivých systémov
a zariadení KI.
- Význam a úloha kritickej infraštruktúry
SR v sektore dopravy.
- Definovanie základných požiadaviek
na funkčnosť, odolnosť a ochranu KI.
- Stanovenie kritérií na definovanie
množiny potenciálnych prvkov KI
v sektore dopravy.

6 521 €

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor
doc. Ing. Leitner,
PhD.

Projektový
manažér
doc. Ing.
Leitner,
PhD.

Riešitelia
doc. Ing.
Sventeková,
PhD.
prof. Ing.
Dvořák, PhD.
doc. Ing.
Tomek, PhD.
Ing. Kašpar,
PhD
Ing. Mihoková
–
Jakubčeková,
PhD.
Ing.
Penteková,
doc. Ing.
Vidriková,
PhD.
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VEGA
1/0064/15

IGP
2014_04

IGP
2015_14

NAPP
15_046

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

Návrh modelu
posudzovania rizík na
železničných
priecestiach

Optimalizácia
prvkov
rozmiestnenia
záchranných systémov

Deti na ceste

- Analýza právnych predpisov.
- Konkretizácia parametrov typových
pozícií podľa požadovaných
kompetencií.
- Analýza chránených objektov.
- Stanovenie vstupných premenných
parametrov.
- Nadviazanie kontaktov na úrovni
štátnej správy, ako aj na úrovni
súkromného sektora.
- Porovnanie rôznych nástrojov pre
posudzovanie rizík s navrhnutým
modelom.
- Zhodnotenie aplikovateľnosti
Spoločnej bezpečnostnej metódy.
- Návrh modelu posudzovania rizík na
železničných priecestiach.
- Vytvorenie matematického modelu
umiest-ňovacej úlohy zohľadňujúcej
férovosť v prístupe k službe.
- Analýza spôsobov modelovania
férovosti v záchranných systémoch.
- Experimentálne porovnanie prístupov
na jednotlivých krajoch SR.
- Zvýšenie bezpečnosti detí materských
a základných škôl v meste Rajec.
- Zapojenie študentov FBI UNIZA do
dopravnej výchovy detí v meste Rajec.

2 723 €

doc. Ing. Vidriková,
PhD.

doc. Ing.
Vidriková,
PhD.

830 €

Ing. Pevalová (D)

Ing.
Pevalová
(D)

1 180 €

Ing. Kvet, PhD.

Ing. Kvet,
PhD.

-

prof. Ing. Dvořák,
PhD.

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

Ing. Janušová
(D)

-
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Tab. č.12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2015
Číslo
projektu
APVV
15-0567

Doba
riešenia

Grantová
agentúra

2016
2020

APVV

Názov
projektu

Cieľ
projektu

Hlavné
výstupy
projektu

Zodpovedný
riešiteľ/
koordinátor

Projektový
manažér

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Model
zaťaženia
konštrukcií
tlakovou vlnou
od výbuchu

Vedeckým
cieľom
projektu
bude
vypracovanie ucelenej
metodiky na stanovenie
zaťažovania tlakovými
vlnami, od výbuchu
rôznych druhov látok, pri
navrhovaní
a posudzovaní
konštrukcií budov a
inžinierskych
stavieb.
Bude
použitá
na
predpoveď
charakteristického
zaťaženia
tlakovou
vlnou nadzemných častí
konštrukcií.

publikácie,
diplomové
a dizertačné
práce,
metodika

Ing. Figuli,
PhD.

Ing. Figuli,
PhD.

FBI/
KTVI

STU
Bratislava
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VEGA
1/0585/16

2016
2019

VEGA

Zvýšenie
odolnosti
konštrukcií
zaťažených
tlakovou vlnou
od
výbuchu
použitím
prídavných
materiálov

Hlavným
zámerom
predkladaného projektu
je posúdenie možnosti
použitia
prídavných
materiálov na zvýšenie
odolnosti konštrukcií a
ich prvkov zaťažených
tlak.

publikácie,
diplomové
práce,
metodika

Ing. Figuli,
PhD.

Ing. Figuli,
PhD.

FBI/
KTVI

Stavebná
fakulta
UNIZA

VEGA
1/0753/16

2016
2018

VEGA

Identifikácia
a minimalizácia
rizík
prvkov
kritickej
infraštruktúry
v podsektore
zabezpečovanie
pitnou
vodou
v období krízových
situácií
nevojenského
charakteru

Teoretické
riešenie
a vedecké zdôvodnenie
ochrany prvkov kritickej
infraštruktúry v sektore
voda
a
atmosféra
v podsektore
zabezpečovanie pitnou
vodou
v
období
krízových
situácií
nevojenského
charakteru
a
teroristického útoku.

publikácie,
diplomové
práce,
metodika

doc. Ing.
Tomek, PhD.

doc. Ing.
Tomek,
PhD.

FBI/
KTVI

-
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653844

2016
2019

H2020

Zvýšenie
bezpečnosti
obyvateľov
a bezpečnostné
výzvy vo veľkých mestských
oblastiach
zavedením novej
generácie dronov
u
polície
a
mestských
bezpečnostných
služieb

Hlavným cieľom projektu
je vykonať analýzu ako
nová
generácia
bezpilotných
lietadiel
môže zvýšiť bezpečnosť
a odolnosť v mestách,
najmä prostredníctvom
zapojenia
občanov
a posilniť
vnímanie
bezpečnosti obyvateľov
vo veľkých mestských
oblastiach.

publikácie,
diplomové
práce

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

FBI/
KTVI

Miedzynarodowa
Wyzsza
Szkola
Logistyki i
Transportu
Wroclaw
(PR)

653442

2016
2019

H2020

Zlepšovanie
odolnosti v
núdzových
situáciách

Projekt
RHEA
sa
zameriava na skúmanie
dopadov
živelných
pohrôm na infraštruktúry
v oblasti civilnej ochrany.

publikácie,
diplomové
práce

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

FBI/
KTVI

University of
Patras

SEP210257478

2016
2019

H2020

Témy projektu zahŕňajú
idei,
modely
a predpoklady
multidiscip-linárneho
charakteru zaoberajúce
sa
hodnotením
klimatických zmien a
prírodných procesov a ich
dopadov
na
lesy,
identifikáciou
a klasifikáciou možných
postihnutých
oblastí
lesov.

-

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

-

-

Efektívny
manažment rizík
infraštruktúry
v prípade
klimatických
katastrof
v listnatých
lesoch
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562345EPP-12015-1BGEPPKA2KA

2016
2018

Erasmus+

Gamifikácia
pokročilých
techník
vo
vysokoškolskom
vzdelávaní
v
oblasti
bezpečnosti
cestnej
premávky

Cieľom
projektu
je
vytvoriť krátkodobý a
dlhodobý dopad na
širokú
škálu
zainteresovaných
subjektov
v
oblasti
bezpečnosti
cestnej
premávky, a to na
individuálnej,
a
organizačnej
systémovej
úrovni,
prostredníctvom
podpory
inovácií
v
oblasti vysokoškolského
vzdelávania na základe
osvedčených postupov,
vrátane gamifikácie.

-

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

-

Institut za
izsledovanya
obrazovanie
i razvitie
otvorena
Mlad

2016
2016

Visegrad
fund

Porovnanie
systémov
pre
zabránenie
neoprávneného
kopírovania
a
bezpečnosť
autorských práv
na univerzitách
v krajinách V4

Cieľom
projektu
je
porovnanie
systémov
pre
zabránenie
neoprávneného
kopírovania
a
bezpečnosť autorských
práv na univerzitách v
krajinách V4.

-

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

-

-
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Podané projekty v spolupráci s inými pracoviskami
1. APVV 15-0605: Komplexný model mechanizmu a termodynamiky chemického výbuchu
neštandardných výbušných zmesí. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. (KPI FBI
UNIZA). Riešiteľ za KTVI: Ing. Figuli, PhD.
2. VEGA 1/0579/16: Účinky energie explózie výbušnín. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Jangl, PhD.
(KBM FBI UNIZA). Riešiteľ za KTVI: Ing. Figuli, PhD.
3. H2020 700387: RHEA - Komplexný systém pre okamžitú odozvu na prírodné ohrozenia.
V spolupráci s PVB FBI UNIZA. Koordinátor: Ing. Mária Lusková, PhD. (PVB FBI UNIZA). Riešiteľ
za KTVI: prof. Ing. Dvořák, PhD.
4. Odolnosť kritickej infraštruktúry v krajinách V4. Spracované v spolupráci s PVB FBI UNIZA. Riešiteľ
za KTVI: prof. Ing. Dvořák, PhD.
5. RISK-EDU-NET of PA 07 - Sieťovanie pre zvyšovanie povedomia o environmentálnych rizikách v
Danube regióne. Koordinátor: Ing. Katarína Hollá, PhD. (KKM, FBI UNIZA). Riešiteľ za KTVI:
prof. Ing. Dvořák, PhD.
6. H2020 653864: DIRECT - Odolnosť kritickej infraštruktúry voči prírodným nebezpečenstvám,
spracované v spolupráci s PVB FBI UNIZA. Koordinátor: Ing. Mária Lusková, PhD. Riešiteľ za KTVI:
prof. Ing. Dvořák, PhD.
7. APVV-14-0074: Komplexný model manažmentu rizík kritickej infraštruktúry. Spracované
v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou UNIZA. Riešiteľ za KTVI: prof. Ing. Dvořák, PhD.
Z prehľadov uvedených v tabuľkách č. 10, 11 a 12 vyplýva, že zamestnanci KTVI v roku 2015 sa
podieľali na riešení 2 projektov koordinovaných katedrou, 9 projektov v pozíciách spoluriešiteľ, z toho
jeden medzinárodný projekt v rámci 7.RP, dva projekty ITMS financované z EŠF, jeden projekt APVV
a 4 projekty VEGA. V roku 2015 podali zamestnanci katedry celkom 8 návrhov projektov, z toho tri
projekty H2020, jeden projekt APVV, dva projekty VEGA, 1 projekt Erasmus+ a jeden projekt v rámci
výzvy Visegrad funds. Mladí vedeckí pracovníci podali jeden inštitucionálny grantový projekt.
Všetky realizované aktivity boli zamerané hlavne na riešenie schválených vedeckých úloh a zvýšenie
úsilia pri podávaní nových projektov. Je nutné však konštatovať, že angažovanosť jednotlivých členov
katedry v rámci vedeckovýskumnej činnosti je veľmi diferencovaná. Je zrejmé, že bude nutné
pri publikovaní výsledkov vedeckovýskumných projektov v zahraničných vedeckých časopisoch
vytvárať širšie koncipované tímy a kvalitu publikačnej činnosti je potrebné komplexnejšie previazať
s riešením vedeckovýskumných projektov. Výzvou je neustále zlepšovanie prepojenosti zadaní
dizertačných prác vo väzbe na konkrétne vedeckovýskumné projekty a vedeckú profiláciu katedry.
V decembri 2015 bol otvorený Vedecký park UNIZA, súčasťou ktorého je pracovisko pre simuláciu
krízových javov v doprave, ktoré bude využívané aj katedrou technických vied a informatiky.
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Medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu
Katedra sa v roku 2015 v oblasti medzinárodnej spolupráce vo vedeckovýskumnej činnosti zamerala
na inštitúcie s podobným zameraním v oblasti vzdelávania a výskumných aktivít. Jednalo sa hlavne
o pracoviská zahraničných univerzít a výskumných inštitúcií, s dôrazom na partnerov v Českej
republike (ČR), Poľsku, Bulharsku, Litve a Srbsku. Prostredníctvom riešenia európskych projektov sa
podarilo nadviazať nové kontakty aj na univerzitách v Holandsku, Írsku, Nemecku a Fínsku.
Najvýznamnejšia medzinárodná spolupráca v roku 2015 bola realizovaná s nasledovnými inštitúciami:
•

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technická Univerzita Ostrava (ČR),

•

Fakulta vojenských technologií, Univerzity obrany Brno (ČR),

•

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati (UTB) v Zlíne (ČR),

•

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB v Zlíně so sídlom v Uherskom Hradišti (ČR),

•

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice (ČR),

•

Fakulta dopravy Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Prahe (ČR),

•

Univerzita dopravy v Sofii (Bulharsko),

•

Kaunas University of Technology (Litva)

•

Vilnius Gediminas University (Litva)

•

Technische Universiteit Delft (Holandsko)

•

Trinity College Dublin (Írsko),

•

Freie Universitaet Berlin (Nemecko)

•

Graduate Engineering School and Research Institute, Bretagne (Francúzsko)

•

Międzynarodowu Wyższu Szkołu Logistyki i Transportu (MWSLiT) Wroclaw (Poľsko),

•

Wyższa Szkoła Oficerska (WSO), Wroclaw (Poľsko).

V roku 2015 sa zásluhou Ing. Figuli, PhD. podarilo rozšíriť portfólio partnerských inštitúcií v rámci
programu Erasmus+ o Universitu degli Studi „La Sapienza“ v Ríme (Taliansko) a získať nové kontakty
na Vzdelávacom a výskumnom inštitúte ENSTA Bretagne (Francúzsko). Spolupráca so
všetkými uvedenými pracoviskami bola realizovaná na základe uzatvorených dohôd o vzájomnej
spolupráci v oblasti výskumu, vzdelávania alebo výmeny študentov príp. vedecko - pedagogických
pracovníkov alebo na základe spoločných výskumných aktivít pri riešení európskych projektov (FP7).
Študentská vedecká odborná činnosť
Katedra sa v roku 2015 angažovala aj v oblasti študentskej vedecko-odbornej činnosti (ďalej len
„ŠVOČ“). Aj napriek skutočnosti, že nemala vytvorenú vlastnú sekciu, príslušníci katedry sa podieľali na
organizácii ŠVOČ a na vedení niekoľkých súťažných prác v iných sekciách. Z katedry sa na úspešnom
priebehu súťaže podieľali Ing. Figuli, PhD., ako člen komisie v sekcii „ochrana osôb, majetku
a informácií“. Ing. Kašpar, PhD ako predseda komisie ŠVOČ v sekcii „záchranné služby“.
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Organizácia konferencií, odborný rast
V priebehu roku 2015 sa na FBI UNIZA konali 2 konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov a 1 fakultná vedecko-odborná konferencia. Konkrétne sa jednalo o podujatia:
•

XII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov - MLADÁ
VEDA 2015 - Veda a krízové situácie (14. - 15.10. 2015) Žilina. Za katedru sa konferencie
zúčastnili doktorandky (Ing. Prívarová, Mgr. Titková), členmi vedeckého výboru boli doc. Ing.
Sventeková, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.

•

XI. Európska vedecká konferencia doktorandov a mladých vedcov TRANSCOM 2015
(22. - 24.6.2015). Za katedru sa konferencie aktívne zúčastnili Ing. Figuli, PhD., Ing. Kvet, PhD.
a doktorandka Ing. Janušová. Členom vedeckého výboru bola doc. Ing. Sventeková, PhD.
Členom organizačného výboru bola doktorandka Ing. Pevalová.

•

XX. ročník medzinárodnej konferencie „Riešenie krízových situácii v špecifickom prostredí“ (20.21.5.2015). Katedra garantovala (prof. Ing. Dvořák, PhD., prof. Ing. Seidl, PhD.) a organizačne
(Ing. Pevalová, Ing. Fojtíková) zaisťovala priebeh vlastnej sekcie s názvom „Ochrana kritickej
infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky“. Konferencie sa aktívne zúčastnili viacerí
príslušníci katedry (pozri Publikačná činnosť).

Z finančných prostriedkov projektu EŠF sa doc. Ing. Sventeková, PhD. zúčastnila kurzu Business
Continue Management v Prahe.
Publikačná činnosť
Publikačná činnosť členov katedry má zvyšujúcu sa kvalitatívnu úroveň. Na základe dosiahnutých
výsledkov je možné konštatovať, že kvantita a kvalita publikačných výstupov je medzi zamestnancami
katedry významne nevyrovnaná a je podmienená hlavne angažovanosťou do riešenia projektov. Podiel
publikácií hodnotených akreditačnou komisiou je stále nízky (karentované časopisy, zahraničné
monografie). Stále sa vyskytuje relatívne vysoký počet príspevkov na domácich i zahraničných (hlavne
ČR) vedeckých konferenciách. Z prehľadu publikačnej činnosti katedry však vyplýva, že zameranie
publikačnej činnosti zamestnancov začína byť postupne orientované čoraz viac na vyššie hodnotené
zdroje, ako sú publikácie registrované v profesijných a citačných databázach.
V súvislosti s týmto trendom vedenie katedry podporuje publikačnú činnosť riešiteľských tímov v rámci
vedeckovýskumných projektov. Je nevyhnutné prepojiť výskumné aktivity s publikovanými výstupmi,
s čím priamo súvisí aj postupné zvyšovanie kvality publikovaných výstupov. Naďalej však pretrváva
problém s publikovaním v karentovaných časopisoch a v zahraničných monografiách.
V roku 2015 katedra v rámci publikačnej činnosti vyprodukovala celkom 63 publikačných výstupov,
z toho 1 vysokoškolskú učebnicu, 1 odbornú knižnú publikáciu, 1 učebný text a 1 metodiku. V citačných
databázach SCOPUS a Web Of Science (WoS) bolo zaradených celkom 13 výstupov.
Prehľad publikačných výstupov podľa kategorizácie MŠVVaŠ SR je uvedený v tabuľke 13.
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Tab. č.13
Kategória

Bibliografický odkaz

ACB

Novák, L. et al. 2015: Testovanie výkonnosti vybraných prvkov kritickej dopravnej
infraštruktúry [elektronický zdroj], vedecký redaktor: Miloslav Seidl. 1. vyd. Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. CD-ROM, 262 s. [AH 18,63; VH 19,12]. ISBN 978-80-554-1098-2.
Spoluautori: Sventeková, E., Leitner, B., Dvořák, Z., Lusková, M.

ADE

Fojtíková, J. 2015. System of report of aircraft occurrences involving dangerous goods.
In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. ISSN 1801-674X. Vol. 9, no.4 (2014), s. 3343.

ADE

Figuli, L., Smieško, J. 2015: Using effective bandwidth for IP network management. In:
International Journal of Science Commerce and Humanities. ISSN 2052-6164. Vol. 2,
no. 3 (2014), s. 88-95.

ADE

Leitner, B., Dvořák, Z., Novák, L. 2015: Hazard analysis and risk assessment model for
the railway systems [Analýza ohrození a model posudzovania rizík pre železničné
systémy] In: Mechanics Transport Communications. - ISSN 1312-3823. - Vol. 13, iss. 1/3
2015, s. II-21-II26.

ADE

Sventeková, E., Frankovič, M. 2015: Transport management based on "Capable
Logistician". In: Mechanics Transport Communications. ISSN 1312-3823. Vol. 13, iss.
3/1 (2015), s. I-27-31.

ADF

Fojtíková, J. 2015: Systém hlásenia leteckých nehôd a incidentov s nebezpečným
nákladom. In: Krízový manažment: vedecko - odborný časopis Fakulty bezpečnostného
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1336-0019. Roč. 14, č. 2 (2015), s. 48-56.

ADF

Janušová, L., Leitner, B. 2015: Postup na identifikáciu potenciálnych prvkov kritickej
infraštruktúry v podsektore železničná doprava. In: Krízový manažment: vedecko odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN
1336-0019. - Roč. 14, č. 2 2015, s. 5-13.

ADF

Leitner, B., Kopas, P. 2015. Operational reliability and safety conditions of dynamic
loading parts of transport equipment. In: Technológ. - ISSN 1337-8996. - Roč. 7, č. 2
2015, s.101-107.

ADF

Leitner, B., Moravčík, M. 2015: Computer-aided manufacturing and modelling assembly
operations of tank wagon. In: Technológ. ISSN 1337-8996. Roč. 7, č. 2 2015, s. 94-100.

ADF

Pevalová, S., Leitner, B. 2015: Posudzovanie rizík železničného systému
prostredníctvom Spoločnej bezpečnostnej metódy. In: Krízový manažment: vedecko odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN
1336-0019. Roč. 14, č. 2 2015, s. 28-38.
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ADF

ADM
Scopus

ADN
Scopus

ADN
Scopus

AFC
Scopus

Zvaková, Z., Figuli, L. 2015: Návrh softvérového nástroja umožňujúceho stanovenie
účinkov explózie. In: Krízový manažment: vedecko - odborný časopis Fakulty
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1336-0019. Roč. 14, č. 2
(2015), s. 95-100.
Figuli, L., Smieško, J. 2015. Recognition and modelling of bursty period of flow
[Rozpoznávanie a modelovanie návalovej periódy v toku]. In: WSEAS Transactions on
Communications. - ISSN 1109-2742. - Vol. 13 (2014), s. 444-451.
Boc, K. et al. 2015: Proposal for increase of burglar resistance of commercially
manufactured motor vehicle doors. In: Communications: scientific letters of the University
of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 2015, s. 9-14. Spoluautori: Vidrikova, D.,
Čekerevac, Z., Mišík, J.
Leitner, B. et al. 2015: Quantification of impacts on the transport serviceabilty at the loss
of functionality of significant road infrastructure objects. In: Communications: scientific
letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 17, no. 1 2015, s. 52-60.
Spoluautori: Lusková, M., O´Connor, A, Van Gelder, P.M.
Boc, K., Vidríková, D. 2015: Protection of regional directorate as critical infrastructure in
sector transportation. In: Transport means 2015: proceedings of the 19th international
scientific conference: October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania.
ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. - S. 579-582.

AFC

Boc, K., Vidríková, D. 2015: Zvyšovanie odolnosti prvkov kritickej infraštruktúry pred
vplyvmi extrémneho počasia. In: Bezpečnostní technologie, Systémy a Management
2015 [elektronický zdroj]: mezinárodní konference: 19. listopadu 2015, Zlín. Zlín:
Univerzita Tomáše Bati, 2015. ISBN 978-80-7454-559-7. CD-ROM, [6] s.

AFC

Fojtíková, J. 2015: Bezpečnosť prepravy nebezpečného tovaru leteckou dopravou. 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

Janáček, J., Kvet, M. 2015: Dominating r-Tuples and Exposing Structures with Radial
Formulation of Fair Service System Design. In: Applied Mathematics and Materials: 3rd
International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG '15),
Rome: WSEAS Press, 2015, ISBN 978-1-61804-347-4, ISSN 2227-4588, pp. 46-51

AFC

Janáček, J., Kvet, M. 2015: Emergency System Design with Temporarily Failing Centers.
In SOR 15: Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research,
Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2015, ISBN
978-961-6165-45-7, pp. 490-495

AFC
Scopus

Janáček, J., Kvet, M. 2015: Public service system design by radial formulation with
dividing points. In Procedia computer science [elektronický zdroj], ISSN 1877-0509, Vol.
51 2015, pp. 2277-2286.
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AFC

Janáček, J., Kvet, M. 2015: Sequential radial approach to handle large p-median
problems. In Mathematical Methods in Economics 2015, 9.-11.9.2015 - Cheb, Plzeň:
University of West Bohemia, 2015, ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 315-320

AFC

Janušová, L., Štofko, S. 2015: Prístupy k identifikácii prvkov kritickej infraštruktúry vo
vybraných krajinách. 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, [6] s.

AFC

Kvet, M., Janáček, J. 2015: Semi-Fair Deployment of the Failing Service Centers with
Generalized Disutility. In Applied Mathematics and Materials: Proceedings of the 3rd
International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG '15),
Rome: WSEAS Press, 2015, ISBN 978-1-61804-347-4, ISSN 2227-4588, pp. 67-72

AFC

Kvet, M., Janáček, J. 2015: Semi-Fair Deployment of the Service Centers in
a Transportation Network. In SOR 15: Proceedings of the 13th International Symposium
on Operational Research, Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for
Operational Research, 2015, ISBN 978-961-6165-45-7, pp. 458-463

AFC

Kvet, M., Janáček, J. 2015: Two phase approach for large public service system design.
In Mathematical Methods in Economics 2015, 9.-11.9.2015 - Cheb, Plzeň: University of
West Bohemia, 2015, ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 455-460

AFC
Scopus

AFC
Scopus

AFC
Scopus

AFC

Leitner, B., Dvořák, Z., Lusková, M. 2015: Development of hazard identification process
using railway accident scenarios. In: Transport means 2015: proceedings of the 19th
international scientific conference: October 22-23, 2015, Kaunas University of
Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of Technology,
2015. S. 181-183.
Leitner, B., Vaško, M. 2015: Design and modelling of tank wagon assembly operations
in CAM environment. In: Transport means 2015: proceedings of the 19th international
scientific conference: October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania.
ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. S. 87-90.
Luskova, M., Dvořák, Z., Leitner, B. 2015. Impact of extreme weather events on land
transport infrastructure. In: Transport means 2015: proceedings of the 19th international
scientific conference: October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania.
ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. - S. 306-309.
Mihoková Jakubčeková, J., Tomek, M., 2015: Sicherheit und Geschwindigkeit
Evakuierung der Personen aus den Unterkunftseinrichtungen = Safe and fast evacuation
of people of accommodation facilities. In: Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako
fenomén 21. století: sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference: 9.4.2015.
Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. ISBN 978-80-87300-61-9. S. 151-156.
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AFC
Scopus

AFC
Scopus

Sventeková, E., Svetlík, J. 2015: Permeable performance testing of limiting road section.
In: Transport means 2015: proceedings of the 19th international scientific conference:
October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X.
Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. S. 543-546.
Tomek, M., Seidl, M. 2015: Traffic accidents rate in the Slovak Republic In: Transport
means 2015: proceedings of the 19th international scientific conference: October 22-23,
2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas
University of Technology, 2015. S. 257-260.

AFC

Zvaková, Z. Figuli, L. 2015: Blast resistance of fenestration. In: CER Comparative
European research 2015 [elektronický zdroj]: 3rd biannual CER conference: international
scientific conference for Ph.D. students of EU countries: March 23-27, 2015, London.
London: Sciemcee Publishing, 2015. - ISBN 978-0-9928772-6-2. CD-ROM, s. 120-123.

AFC

Zvaková, Z. Figuli, L. 2015: Faktory ovplyvňujúce účinky explózie výbušných zariadení
na mestskú zástavbu. In: MMK 2014 [elektronický zdroj]: mezinárodní Masarykova
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník V.: 15.-19.12.2014,
Hradec Králové, ČR: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec
Králové: MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8. CD-ROM, s. 3873-3881.

AFC

Zvaková, Z. Figuli, L. 2015: Tlakový účinok výbuchu nástražného výbušného systému a
možnosti eliminácie následkov jeho pôsobenia. In: Požární ochrana 2015 [elektronický
zdroj]: sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference, 9. - 10. září 2015
Ostrava. ISSN 1803-1803. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,
2015. ISBN 978-80-7385-163-7. CD-ROM, s. 384-387.

AFD

Boc, K., Vidríková, D. 2015: Aplikácia duálneho systému vzdelávania využitím metódy
kontinuálnej simulácie činnosti virtuálnej spoločnosti. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí: 20. medzinárodná vedecká konferencia: 20. - 21. máj 2015, Žilina.
Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1021-0. - S. 59-66.

AFD

Dvořák, Z., Sventeková, E. 2015: Pojem a význam kritickej infraštruktúry. In: Aktuálne
otázky bezpečnosti práce [elektronický zdroj]: XXVIII. medzinárodná konferencia BOZP:
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978-80-554-1022-7. - S. 505-510.

AFD

Prívarová, R. 2015: Obecný pohled na možnosti vícekriteriálního rozhodování v oblasti
krizového řízení. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: XII.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov:
14.-15.októbra 2015 Žilina: zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. ISBN
978-80-554-1103-3. CD-ROM, s. 184-191.

AFD

Ristvej, J., Riska, T., Kvet, M., Loveček, T. 2015: Optimalizačné procesy ako súčasť
inteligentných dopravných systémov pre potreby krízového riadenia. In Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí: 20. medzinárodná vedecká konferencia: 20. 21. máj 2015, Žilina: Žilinská univerzita, ISBN 978-80-554-1023-4, pp. 565-572

AFD

Titková, N. 2015: Závislosť na dodávkach zemného plynu ako oslabujúci faktor
energetickej bezpečnosti. In: Mladá veda 2015 - Veda a krízové situácie [elektronický
zdroj]: XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov: 14.-15.októbra 2015 Žilina: zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita,
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Doktorandské štúdium
V roku 2015 ukončila činnosť odborová komisia (OK) študijného programu 3. stupňa vysokoškolského
vzdelávania „doprava v krízových situáciách“ (DKS). Predsedom OK DKS bol prof. Ing. Seidl, PhD.
Členmi odborovej komisie zo zamestnancov KTVI boli doc. Ing. Leitner, PhD. – tajomník komisie,
prof. Ing. Dvořák, PhD. a doc. Ing. Tomek, PhD. Komisia prerokovávala najmä personálne návrhy pre
zabezpečenie obhajob dizertačných prác posledných absolventov študijného programu DKS.
V priebehu roku 2015 boli v rámci 3.stupňa vzdelávania v študijnom programe DKS obhajované celkom
4 dizertačné práce. Denné doktorandské štúdium úspešne ukončili 3 študenti (Ing. Janušová, Ing.
Pevalová a Ing. Fojtíková) a externé doktorandské štúdium ukončil 1 študent (Ing. Halama). Prehľad
úspešne ukončených doktorandov v študijnom programe „doprava v krízových situáciách“ je uvedený
v tabuľke číslo 14.
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Tab. č.14
Prehľad doktorandov študijného programu doprava v krízových situáciách
P. č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

1.

Ing. Silvia Pevalová

3.

denná

doc. Ing. Leitner, PhD.

2.

Ing. Lucia Janušová

3.

denná

doc. Ing. Leitner, PhD.

3.

Ing. Jana Fojtíková

3.

denná

prof. Ing. Seidl, PhD.

4.

Ing. Luboš Halama

5.

externá

doc. Ing. Tomek, PhD.

Prijímacieho konania do doktorandského štúdia v študijnom programe „krízový manažment“ sa
zúčastnilo celkom 8 uchádzačov. Na základe výsledkov prijímacieho konania boli do 1. ročníka
doktorandského štúdia v dennej forme štúdia na katedru prijaté Ing. Coufalová a Mgr. Titková.
Prehľad využitia školiteľov z katedry pri vedení doktorandov so stavom ku dňu 31.12.2015 je spracovaný
v tabuľke číslo 15.
Tab. č.15
Prehľad využitia školiteľov z katedry technických vied a informatiky
P.
č.

Školiteľ

Doktorand

Forma

Rok
štúdia

Študijný program

1.

doc. Ing. Leitner, PhD.

Ing. Radka Coufalová.

denná

1

Krízový manažment

2.

doc. Ing. Leitner, PhD.

Mgr. Natália Titková

denná

1

Krízový manažment

Ďalšie aktivity príslušníkov katedry v oblasti doktorandského štúdia:
•

prof. Ing. Seidl, PhD. - člen odborovej komisie študijného programu „krízový manažment“; člen
odborovej rady doktorandského štúdia na Dopravnej fakulte Jana Pernera Univerzity Pardubice,

•

prof. Ing. Dvořák, PhD. - člen odborovej komisie a školiteľ pre študijné programy „krízový
manažment“, „bezpečnostný manažment“, „záchranné služby“, člen odborovej rady
doktorandského štúdia na Univerzite obrany Brno,

•

doc. Ing. Leitner, PhD. - podpredseda OK študijného programu „záchranné služby“, školiteľ
v študijných programoch „krízový manažment“, „bezpečnostný manažment“ a „záchranné služby“.

•

doc. Ing. Sventeková, PhD. - školiteľ v študijnom programe „krízový manažment“,

•

doc. Ing. Tomek, PhD. - školiteľ v študijnom programe „krízový manažment“,

•

doc. Ing. Vidriková, PhD. - člen odborovej komisie a školiteľ pre študijný program „bezpečnostný
manažment“.
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Zamestnanci katedry v priebehu roku 2015 pôsobili v rámci komisií pre štátne dizertačné skúšky alebo
komisií pre obhajoby dizertačných prác, a to nielen na FBI UNIZA, ale aj na iných fakultách UNIZA alebo
iných partnerských školách. Jednalo sa o nasledovné aktivity:
•

prof. Ing. Dvořák, PhD. (PEDAS UNIZA, FRI UNIZA, FAI UTB Zlín, DFJP Pardubice, FBI VŠB TU Ostrava, FVT UO Brno),

•

prof. Ing. Seidl, PhD. (PEDAS UNIZA, DFJP Pardubice),

•

doc. Ing. Leitner, PhD. (SjF UNIZA, FVT UO Brno),

•

doc. Ing. Sventeková, PhD. (PEDAS UNIZA).

Zamestnanci katedry zabezpečovali aj výučbu a realizáciu predmetových skúšok v rámci 3.stupňa
vzdelávania. Konkrétne sa jednalo o predmety „operačná analýza“, „pravdepodobnosť a štatistika“,
„bezpečnosť informačných systémov“, „manažérske informačné systémy“, „informačné a riadiace
systémy v záchranných službách“.

Spolupráca s praxou
Katedra v rámci SR spolupracuje s orgánmi krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov štátnej
správy (MDVaRR SR, MO SR, MV SR), ako aj s ďalšími inštitúciami a spoločnosťami vo verejnom aj
súkromnom sektore. Spolupráca, ktorá sa uskutočňuje hlavne s MDVaRR SR, MO SR, MV SR, ŽSR,
a.s., SEPS, a.s., SSE, a.s., SSP-distribúcia, a.s. a ďalšie napomáha zvyšovať odbornú úroveň
zamestnancov katedry. Začlenením aktuálneho stavu riešenej problematiky do obsahu odborných
premetov zvyšuje atraktívnosť študovaného odboru. Katedra spolupracuje s rôznymi podnikateľskými
subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry, energetiky a dopravy. Dlhoročná je
spolupráca je so spoločnosťami DGSA, a.s., ŽSR, Žilinská teplárenská, a.s., VUJE, a.s., ale aj Industrie
– und Handelskammer Magdeburg v Nemecku a ďalšími.
Konkrétne aktivity spolupráce v sledovanom období boli napr. spolupráca so ŽSR a VVÚŽ na tvorbe
predpisu ŽSR Z-13 „Pravidlá na riešenie mimoriadnych udalostí na ŽSR“ (prof. Ing. Dvořák, PhD.) a
realizácia viacerých exkurzií pre študentov, ako napr. sklad ŠHR Kysucké Nové Mesto, prevádzka
Žilinská teplárenská, a.s., Vodné dielo Žilina, Terminál intermodálnej dopravy Žilina – Teplička a pod.
Dôkazom spolupráce s praxou je aj uskutočnenie viacerých konzultácií s odborníkmi z praxe konaných
buď priamo na katedre alebo v rámci plánovaných návštev, konzultácií, odborných podujatí
a pozvaných prednášok odborníkov z praxe pre študentov a členov katedry.
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4.

Medzinárodná spolupráca

Oblasti medzinárodnej spolupráce je zo strany vedenia katedry venovaná mimoriadna pozornosť.
Cieľom rozvoja ďalšej spolupráce bola hlavne propagácia FBI UNIZA, KTVI a študijného programu
BOKI, prezentácia dosiahnutých výsledkov v oblasti vedy, výskumu a odbornej a pedagogickej činnosti
zamestnancov formou účasti na konferenciách, seminároch, workshopoch a iných vedeckých
podujatiach. Významnou aktivitou v oblasti medzinárodnej spolupráce boli výmenné pobyty
pedagogických zamestnancov v rámci programu ERASMUS+.
Charakteristika medzinárodnej spolupráce katedry a konkrétne aktivity
Medzinárodná spolupráca katedry sa uskutočňuje v rôznych formách, medzi ktoré je možné zaradiť:
•

prednáškové aktivity v rámci mobilít učiteľov prostredníctvom ERASMUS+,

•

vedeckovýskumné aktivity v rámci účasti na medzinárodných konferenciách, v orgánoch
vedeckých konferencií,

•

členstvo v odborných radách zahraničných časopisov,

•

spolupráca na riešení medzinárodných vedeckovýskumných projektov,

•

návštevy zahraničných pracovísk zaoberajúce sa problematikou krízového manažmentu,

•

členstvo vo vedeckej rade zahraničnej univerzity a ďalšie.

Konkrétne aktivity vykonávané v rámci medzinárodnej spolupráce
Medzinárodná spolupráca bola zameraná na rozšírenie a zintenzívnenie existujúcich foriem kooperácie
a na nadviazanie nových kontaktov. V rámci posilnenia oblasti medzinárodných vzťahov boli
realizované viaceré pracovné rokovania ku príprave príp. k už riešeným projektom, činnosť vo
vedeckých výboroch konferencií, aktívna účasť zamestnancov na konferenciách, seminároch,
workshopoch, rokovaniach odborových rád a aktivity realizované v rámci programu ERASMUS+.
Katedra sa v oblasti medzinárodnej spolupráce zameriavala na vysokoškolské pracoviská a inštitúcie
s podobným zameraním. Počas roka 2015 prebiehala aktívna spolupráca s nasledujúcimi inštitúciami:
•

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, ČR (prof. Ing. Dvořák, PhD., prof. Ing. Seidl,
PhD. a doc. Ing. Leitner, PhD.),

•

Fakulta biomedinského inženýrství Českého vysokého učení technického Praha, ČR
(prof. Ing. Seidl, PhD.),

•

Fakulta bezpečnostného inženýrství Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava, ČR
(prof. Ing. Dvořák, PhD.),

•

Fakulta logistiky a krízového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (ďalej len“ FLKR UTB“) , ČR
(prof. Ing. Seidl, PhD. a doc. Ing. Tomek, PhD.),

•

Industrie – und Handelskammer Magdeburg, Nemecká spolková republika (prof. Ing. Seidl, PhD.
a doc. Ing. Tomek, PhD.),
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•

Univerzita obrany Brno, Česká republika (ďalej len „ČR“) (prof. Ing. Dvořák, PhD.,
doc. Ing. Leitner, PhD., Ing. Figuli, PhD.),

•

Technická univerzita v Liberci, ČR (prof. Ing. Dvořák, PhD.),

•

Универзитет у Београду, Srbská republika (prof. Ing. Dvořák, PhD.),

•

Универзитета УНИОН – Београд, Srbská republika (prof. Ing. Dvořák, PhD.),

•

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov, ČR (prof. Ing. Seidl, PhD.),

•

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков София, Bulharská republika (ďalej len BR)
(prof. Ing. Dvořák, PhD. a doc. Ing. Leitner, PhD.),

•

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wroclaw, Poľská republika (ďalej len PR) (prof. Ing.
Seidl, PhD. a doc. Ing. Tomek, PhD.).

Nové vzťahy a formy medzinárodnej spolupráce boli nadviazané zásluhou prof. Ing. Dvořáka, PhD.
s NATO Energy Security Centre of Excellence (NATO ENSEC COE) so sídlom vo Vilniuse, Litva
a pričinením Ing. Figuli, PhD. bola naviazaná spolupráca s Universita degli Studi „La Sapienza“ Rím
v Taliansku. Prof. Ing. Dvořák, PhD. bol v roku 2015 členom Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného
inženýrství Vysoké školy báňská - Technická univerzita Ostrava a Vedeckej rady Dopravnej fakulty Jana
Pernera Univerzity Pardubice. Prof. Ing. Seidl, PhD. bol členom Vedeckej rady FLKŘ UTB Zlín so sídlom
v Uherskom Hradišti a Vedeckej rady Dopravnej fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Zahraničné pracovné cesty
Zahraničné pracovné cesty zamestnancov KTVI sa uskutočňovali na partnerských inštitúciách v rámci
plánovaných vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít. Nezanedbateľná časť zahraničných aktivít
súvisela s účasťou na medzinárodných konferenciách. Konkrétne aktivity súvisiace s realizovanými
pracovnými cestami boli napr. spolupráca v rámci riešených a pripravovaných projektov, vyžiadané
prednášky, účasť na štátnych skúškach v rámci komisie, rokovanie vedeckej a odborovej rady, ako aj
pobyty realizované v rámci programu Erasmus+.
Prehľad zahraničných pracovných ciest a medzinárodnej mobility pracovníkov katedry za rok 2015 je
uvedený v tabuľkách 16 a 17.
Tab. č. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2015
Účastník
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.

Účel cesty

Krajina

pracovné stretnutie k
projektu RAIN

Nemecko

účasť na obhajobe

ČR

pracovné stretnutie k
projektu RAIN

Holandsko

Termín
24.2.28.2.2015
19.3.20.3.2015
13.4.15.4.2015

Počet dní
5
2
3
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Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Lucia FIGULI,
Ing., PhD.
Marek KVET,
Ing., PhD.
Marek KVET,
Ing., PhD.
Marek KVET,
Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc., Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. 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.

účasť na štátnych
záverečných skúškach
účasť na štátnych
záverečných skúškach
Vedecká rada FBI
VŠB - TU Ostrava
Medzinárodná
konferencia
účasť na workshope
Progres 3
člen komisie pre štátnu
doktorskú skúšku

ČR

8. - 10. 6.

3

ČR

17. – 18. 6.

2

ČR

16. 9.

1

ČR

10. - 11. 9.

2

ČR

15. -16. 10.

2

ČR

3. - 4. 11.

2

účasť na vedeckej rade

ČR

10. - 11. 11.

2

účasť na vedeckej rade

ČR

2. 12.

1

pracovné rokovanie
k projektu RAIN

Belgicko

7. - 10. 12.

4

príprava projektu H2020

ČR

16. 9.

1

Island

28. 5. - 5. 6.

9

Taliansko

6. - 9. 11.

4

ČR

19. - 21. 11.

3

ČR

22. - 24. 7.

3

ČR

3. - 4. 11.

2

rokovanie odborovej rady

ČR

28. - 29. 1.

2

účasť na rokovaní
vedeckej rady

ČR

18. 2.

1

rokovanie odborovej rady

ČR

19. - 20. 4.

2

ČR

7. - 13. 6.

7

ČR

9. 12.

1

účasť na konferencii
„ICCS“
účasť na konferencii
„OTENG 2015“
účasť na seminári
„Softvérová podpora
rozhodovania v IDS“
konzultácie na Centrum
dopravného výskumu
konzultácie k projektu
VEGA

účasť v komisii na
štátnych skúškach
účasť na rokovaní
vedeckej rady
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Eva SVENTEKOVÁ,
doc., Ing., PhD.
Eva SVENTEKOVÁ,
doc., Ing., PhD.

pracovné stretnutie
partnerov projektu RAIN

Španielsko

30. 9 .- 3. 10.

4

absolvovanie kurzu

ČR

2. -4. 11.

3

Tab. č. 17
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2015
Meno
a priezvisko

Termín
mobility

Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.

22 . -24. 4.

ERASMUS+

Dopravní fakulta Jana
Pernera, Univerzita Pardubice

ČR

Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.

11. - 14. 5.

ERASMUS+

Univerzita obrany Brno

ČR

7. - 11. 10.

ERASMUS+

Висше транспортно
училище „Тодор Каблешков
София

Bulharsko

22. - 24. 4.

ERASMUS+

Dopravní fakulta Jana
Pernera, Univerzita Pardubice

ČR

11. - 14. 5.

ERASMUS+

Univerzita obrany Brno

ČR

7. - 11. 10.

ERASMUS+

Висше транспортно
училище „Тодор Каблешков
София

Bulharsko

23. - 28. 4.

ERASMUS+

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych Wroclaw

Poľsko

8. - 13. 10.

ERASMUS+

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych Wroclaw

Poľsko

Eva
SVENTEKOVÁ,
doc. Ing., PhD.

27. 4. -1. 5.

ERASMUS+

Dopravní fakulta Jana
Pernera, Univerzita Pardubice

ČR

Miroslav TOMEK,
doc. Ing., PhD.

23. - 27. 11.

ERASMUS+

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych Wroclaw

Poľsko

27. 4. - 1. 5.

ERASMUS+

Dopravní fakulta Jana
Pernera, Univerzity Pardubice

ČR

Zdeněk DVOŘÁK,
prof. Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.
Bohuš LEITNER,
doc. Ing., PhD.

Druh
mobility

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

Dagmar
VIDRIKOVÁ,
doc. Ing., PhD.

Prijímajúca inštitúcia

Krajina pobytu
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Zahraničné mobility študentov študijných programov garantovaných katedrou (BOKI, DKS) neboli v roku
2015 realizované.
Prijatie zahraničných hostí na katedre bolo realizované nielen v rámci programu ERASMUS+
(6 učiteľov), v rámci konferencií organizovaných na FBI UNIZA, ale aj pri príležitosti iných pracovných
a spoločenských stretnutí.
V priebehu roku 2015 katedru navštívili hostia z nasledovných vysokoškolských inštitúcií a súkromných
spoločností:
• Dopravnej fakulty Univerzity Pardubice (ČR),
• Univerzity obrany Brno (ČR),
• Висше транспортно училище „Тодор Каблешков София (Bulharsko),
• Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati v Zlíně (ČR),
• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wroclaw (Poľsko),
• NESS Technologies, Praha (ČR).
• Ernst & Young Česká republika, Praha (ČR).
Podiel na organizácii medzinárodných konferencií
Za pozitívum v oblasti reprezentácie KTVI a FBI UNIZA možno považovať aj garancie a členstvo jej
pracovníkov vo výboroch vedeckých, odborných konferencií a seminárov. Prof. Dvořák, PhD. bol
členom vedeckého výboru konferencií „Krizové řízení a řešení krizových situací“, ktorú organizovala
FLKŘ UTB ve Zlíně a Vysoké učení technické v Brně (ČR) a XXII. Medzinárodnej vedeckej konferencie
„Transport 2015“, organizovanej Univerzitou dopravy T. Kableškova v Sofii (Bulharsko). Prof. Ing.
Dvořák, PhD. a doc. Ing. Leitner, PhD. boli členmi vedeckého výboru medzinárodnej konferencie
„Transport Means 2015“, Kaunas (Litva). Prof. Ing. Seidl, PhD. bol členom vedeckého výboru
medzinárodnej konferencie V. International Symposium EMC 2015 „Engineering management and
competitiveness 2015“, Zrenjanin (Srbská republika). Doc. Ing. Tomek, PhD. bol členom vedeckého
výboru VIII. mezinárodní konference" Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století“,
organizované Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně (ČR).
Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
Za prínos a zviditeľnenie činnosti katedry je možné považovať aj členstvo prof. Ing. Dvořáka, PhD.
a prof. Ing. Seidla, PhD. v redakčných radách viacerých zahraničných časopisov. Prehľad členstva
v redakčných radách v zahraničí je uvedený v tabuľke 18.
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Tab. č. 18
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko
Zdeněk Dvořák
prof. Ing., PhD.
Zdeněk Dvořák
prof. Ing., PhD.
Zdeněk Dvořák
prof. Ing., PhD.
Zdeněk Dvořák
prof.,Ing., PhD.
Miloslav Seidl
prof. Ing., PhD.
Miloslav Seidl
prof. Ing., PhD.

5.

Časopis

Krajina

ISSN

Journal of engineering management and
competitiveness

Srbská
republika

ISSN 2217-8147

Traffic and Transportation Engineering

USA

ISSN 2095-7564

Sborník vědeckých prací Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava
Řada bezpečnostní inženýrství

Česká
republika

ISSN 1804-1639

FBIM Transaction

Srbská
republika

ISSN 2334-704X

Perner´s Contacts

Česká
republika

ISSN 1801-674X

Logistics and Transport

Poľská
republika

ISSN 1734-2015

Rozvojové zámery katedry

Ďalší rozvoj katedry úzko súvisí nielen s rozvíjaním a tvorbou obsahovej náplne zabezpečovaných
profilových predmetov študijného programu BOKI, ale aj s rozšírením možností vedeckovýskumných
aktivít pracoviska v problematike kritickej infraštruktúry a jej bezpečnosti a neustálym rozširovaním
spolupráce a budovania nových kontaktov hlavne na pracoviskách s podobnou odbornou profiláciou.
Zámery rozvoja katedry vo vzdelávacej činnosti
Základným cieľom rozvoja katedry v nastávajúcom období bude úspešne dokončiť prvý cyklus 1.
stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe BOKI a pokračovať v príprave obsahovej
náplne nových predmetov v nadväznosti na plánované otvorenie 1.ročníka študijného programu BOKI
v rámci 2.stupňa vysokoškolského vzdelávania. Dôraz bude kladený najmä na prípravu obsahovej
náplne profilujúcich predmetov v študijnom programe BOKI a ďalších programov na FBI UNIZA.
V súlade s akreditovanými študijnými programami, požiadavkami praxe a posúdením personálnych
možností katedry je v oblasti skvalitnenia vzdelávacej činnosti nutné rozvíjať tieto vzdelávacie aktivity:
•

aktívne propagovať študijný program BOKI a výskumné aktivity katedry v rámci akcie Deň
otvorených dverí na FBI UNIZA a ďalších marketingových aktivít na fakulte,

•

rozširovať a aktualizovať lekčný fond a študijné materiály pre všetky akreditované študijné
programy fakulty, hlavne pre nové postupne zavádzané predmety,
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•

vypracovať kvalitnú e-learningovú podporu výučby nových predmetov pre študijný program BOKI
a aktualizovať existujúcu e-learningovú podporu pre predmety zabezpečované katedrou pre
ostatné študijné programy na FBI UNIZA,

•

rozšíriť ponuku a inovovať obsahovú náplň predmetov zabezpečovaných katedrou v cudzom
jazyku pre zahraničných študentov,

•

zabezpečiť možnosti využívania simulačného laboratória vo Vedeckom parku UNIZA vo výučbe,

•

podporovať zahraničné mobility študentov a pedagógov katedry,

•

podporiť ďalšie vzdelávanie pracovníkov katedry, najmä v oblasti jazykových znalostí
a pedagogiky v prípade začínajúcich pedagógov a doktorandov,

•

rozšíriť existujúcu spoluprácu katedry s organizáciami patriacimi do sektorov energetika
a doprava a získané kontakty využívať na rozšírenie možností vykonania exkurzií, odbornej praxe
študentov či odborných prednášok odborníkov z praxe,

•

zapájať externé organizácie a odborníkov z praxe do konzultačnej činnosti pri spracovávaní
záverečných prác študentov, zabezpečiť účasť odborníkov z iných inštitúcií ako členov komisií
pre štátne skúšky v záujme podpory objektívnosti hodnotenia.

•

viesť študentov k aplikácii nadobudnutých teoretických znalostí do ich praktického využitia a tým
odstrániť formálno-teoretický charakter záverečných prác; pri spracovaní záverečných prác
v 1. a 2.stupni vyžadovať najmä praktickú aplikáciu v rámci skúmaného problému,

•

intenzívnejšie motivovať študentov k absolvovaniu odbornej praktickej stáže za účelom získania
skúseností a prehĺbenia poznatkov z oblastí a predmetov ich študovaného programu,

•

v plnej miere využiť existujúcu spoluprácu s verejným a súkromným sektorom na objektivizáciu
tém záverečných prác s ohľadom na ich praktickú využiteľnosť,

•

témy záverečných prác študijného programu BOKI zamerať na riešenie teoretických
a praktických problémov v oblasti ochrany prvkov kritickej infraštruktúry v sektoroch energetika a
doprava a hlavne na ich praktickú využiteľnosť,

•

navrhnúť zoznam stredných odborných škôl z oblasti energetiky a dopravy, s ktorými je vhodné
nadviazať spoluprácu a tým dostať do povedomia mládeže atraktívnosť problematiky ochrany
kritickej infraštruktúry a povzbudiť ich záujem o štúdium študijného programu BOKI,

•

sledovať mieru spokojnosti zamestnávateľov s prípravou absolventov študijného programu BOKI
na výkon povolania.

Rozvojový zámer vo vedeckovýskumnej činnosti
Hlavnou témou vedeckovýskumnej činnosti katedry je oblasť bezpečnosti a ochrany kritickej
infraštruktúry a všetky aspekty, ktoré s manažérstvom bezpečnosti rozsiahlych infraštruktúrnych sietí a
ich prvkov bezprostredne súvisia (manažment rizík, riešenie krízových javov, integrovaná ochrana).
Cieľom je ďalšie zlepšenie výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti a efektívne využitie
vedeckovýskumnej kapacity a infraštruktúry katedry. K ďalšiemu rozvoju v oblasti vedy a výskumu na
katedre bude potrebné zamerať sa na tieto činnosti:
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•

priebežne pripraviť a podať návrhy nových projektov v rámci grantových agentúr VEGA, KEGA
a APVV, podieľať sa na príprave aspoň jedného výskumného projektu v rámci európskych
grantových štruktúr,

•

zapájať sa do medzinárodných projektov (napr. H2020) orientovaných na oblasť ochrany kritickej
infraštruktúry a bezpečnosti infraštruktúrnych sietí,

•

aktívne nadväzovať spoluprácu s inštitúciami doma i v zahraničí, ktoré sa podieľajú na riešení
problémov v oblastiach manažérstva bezpečnosti a ochrany dôležitých infraštruktúr;

•

intenzívnejšie sa zapájať do riešenia praktických problémov v oblastiach ochrany kritickej
infraštruktúry s dôrazom na sektory energetika a doprava,

•

prepájať témy záverečných prác s témami riešených vedeckovýskumných projektov,

•

vyhľadať a rozšíriť možnosti spolupráce s profesijnými organizáciami,

•

skvalitniť prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na domácich a zahraničných
konferenciách, seminároch, v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch,
s dôrazom na výstupy zaradené do svetových databáz (napr. Web of Knowleadge, SCOPUS),

•

podieľať sa na dobudovaní a chode laboratórií v rámci Vedeckého parku UNIZA a využívať ich
vo výskumnej činnosti a vo výučbe,

•

rozvíjať existujúcu spoluprácu s partnermi z praxe, a to najmä formou ich spoluúčasti na riešení
vedeckých projektov v oblasti bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry,

•

zabezpečiť intenzívnejšie zapojenie študentov a doktorandov do riešenia vedeckých úloh.

•

zapojiť študentov do ŠVOČ s ambíciou ich účasti na súťažiach v rámci iných univerzít, prípadne
v zahraničí.

Rozvojový zámer v oblasti medzinárodnej spolupráce
Prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, účasť v medzinárodných bilaterálnych programoch
a nadväzovanie ďalších kontaktov je dlhodobá a systematická úloha katedry. Hlavným cieľom činnosti
katedry v oblasti medzinárodnej spolupráce je udržiavanie a zlepšovanie aktuálneho stavu a ďalšie
rozširovanie spolupráce, hlavne s partnermi v oblasti integrovanej bezpečnosti a ochrany KI. Pre
naplnenie uvedeného cieľa bude v ďalšom období potrebné:
•

rozširovať a ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s pedagogickými a vedeckovýskumnými
pracoviskami, zaoberajúcimi sa problematikou kritickej infraštruktúry, napr. formou účasti na
konferenciách a seminároch s cieľom prezentácie katedry, jej profilácie a odborných aktivít,

•

využiť zahraničnú spoluprácu katedry na zapojenie sa do európskych vzdelávacích programov
(Erasmus+, CEEPUS a pod.), ale hlavne výskumných schém (H2020 a pod.),

•

pokračovať v spolupráci s partnermi z univerzitného prostredia, výskumných inštitúcií, ale aj
z praxe, ale najmä rozšíriť aktuálnu spoluprácu so spoločnosťami SEPS, a.s., Stredoslovenská
energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,

•

zamerať sa na nadviazanie ďalších kontaktov nielen s verejnou, ale aj so súkromnou sférou, napr.
Slovenské elektrárne, Eustream, a.s., SPP – Infrastructure a pod..

•

vyhľadať a osloviť zahraničné univerzity, s ktorými katedra zatiaľ nemá nadviazané kontakty
a ktoré svojim odborným zameraním tvoria potenciál na spoluprácu,
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•

v rámci programu Eramus+ využívať krátkodobé prednáškové pobyty na rozvoj vzťahov
a propagáciu katedry, príp. dlhodobé zahraničné študijné pobyty zamestnancov a doktorandov,

•

vytvoriť na katedre podmienky na zvyšovanie jazykových schopností zamestnancov katedry,

•

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,

•

rozširovať možností výberu inštitúcií na mobility v rámci ERASMUS+ pre študentov a pedagógov
a rozširovať počet zahraničných študijných pobytov študentov programu BOKI.

Rozvojový zámer v ďalších oblastiach činnosti katedry
K ďalšiemu rozvoju katedry v ostatných oblastiach činnosti katedry bude úsilie smerované na:
•

permanentnú prezentáciu katedry smerovanú k potenciálnym uchádzačom o štúdium, ale
k subjektom z oblasti ochrany infraštruktúrnych systémov a riadenia rizík v nich ,

•

tvorbu databázy absolventov a jej aktualizáciu,

•

podporu činnosti vytvorenej skupiny ALUMNI FBI UNIZA na sociálnej sieti a spoluúčasť
na marketingových aktivitách organizovaných fakultou a univerzitou.

V Žiline 29. februára 2016
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. v. r.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA
PRACOVISKA VÝSKUMU BEZPEČNOSTI
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 dňa 1. 8. 2004. Po schválení v akademickom
senáte fakulty bolo PVKR dňom 8. 10. 2015 premenované na pracovisko výskumu bezpečnosti (ďalej
PVB).
Pracovisko výskumu bezpečnosti je účelovou súčasťou fakulty, ktoré koordinuje vedeckovýskumnú
činnosť na fakulte, zabezpečuje informačné zdroje, komunikáciu so zahraničnými projektovými
partnermi a podieľa sa na príprave a riešení úloh univerzitného a fakultného významu.
Jeho organizáciu a pôsobnosť stanovuje organizačný poriadok pracoviska, ktorý schválil dekan
po prerokovaní v akademickom senáte fakulty.
Tab. č. 1
Štruktúra zamestnancov PVB v roku 2015
Štruktúra
prof.

doc.

Reálny
stav

1

1

1

výskumný
pracovník

výskumný
pracovník
projekty

Plánovaný
počet

6

0

2

Meno, priezvisko

Poznámka

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

do 30. 9. 2015

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

od 15. 12. 2015

doc. Ing. Tomáš Loveček,
PhD.

1. 3. 2015 – 14. 12.2015
od 1. 3. 2015
pracoviska

vedúci

Ing. Mária Lusková, PhD.
Ing. Ladislav Mariš, PhD.

od 1. 9. 2015

JUDr. Janka Chorvátová, PhD.

od 8. 10. 2015

JUDr. Róbert Mendel, PhD.

od 8. 10. 2015

4

0

-

-

1

0

-

-

na

administratívny
pracovník

V roku 2015 PVB prechádzalo niekoľkými významnými organizačnými zmenami, a to či už zmenou
vedúceho pracoviska, prijatím nového výskumného pracovníka, zrušením pozícií výskumných
pracovníkov na katedrách fakulty a ich preradením na PVB, vytvorením nových pozícií výskumných
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pracovníkov na projekte v organizačnej štruktúre fakulty/PVB, vypracovaním organizačného poriadku
PVB s novo zadefinovanými kompetenciami zamestnancov a v neposlednom rade zmenou názvu
pracoviska. Rovnako v roku 2015 PVB prešlo významnou obnovou technickej infraštruktúry.

2. Vzdelávacia činnosť
Primárnou pôsobnosťou a úlohou PVB nie je vzdelávacia činnosť, avšak zamestnanci PVB na funkcii
profesorov a docentov sa podieľajú na vzdelávacích činnostiach ostatných pracovísk/katedier.

3. Vedeckovýskumná činnosť
Pracovisko sa podieľa na príprave a riešení fakultných a univerzitných výskumných, rozvojových
a vzdelávacích domácich a zahraničných projektov. Vyhľadáva grantové výzvy, poskytuje a prezentuje
základné informácie o možnostiach zapojenia sa fakulty do projektov v pozícii koordinátora. Vyhľadáva
možnosti zapojenia fakulty do konzorcií pripravovaných medzinárodných projektov a poskytuje
základné informácie o možnostiach zapojenia sa do projektov v pozícii partnera a koordinuje toto
zapojenie. Spolupracuje s ostatnými projektovými pracoviskami univerzity (napr. Vedecký park UNIZA,
Výskumné centrum UNIZA a odbor prípravy a realizácie projektov UNIZA).
Z pohľadu riešenia projektov sa PVB v roku 2015 podieľalo na riešení všetkých fakultných
medzinárodných výskumných projektov (RAIN, COBACORE, CIPAC, ERAdiate). PVB sa významným
spôsobom podieľalo na riešení univerzitného projektu Vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.
V roku 2015 sa zamestnanci PVB okrem iného, podieľali na príprave 2 projektov H2020 v pozícii fakulty
ako koordinátora (CIRAS, ERMA) a 2 projektov H2020 v pozícii partnera konzorcia (RHEA, , Y-STEM).
Rovnako sa PVB podieľalo na príprave všetkých piatich projektov APVV VV 2015.
Kompletný zoznam riešených a podaných projektov v roku 2015 je uvedený v tabuľkách 2 a 3.
Publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách je uvedená v tabuľke 4.
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Tab. č. 2
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2015
Číslo
projektu

Názov projektu

Dosiahnuté
výsledky
v sledovanom
období

Finančné
prostriedky

Proj. manažér

Eur

Zodpovedný
riešiteľ/
koordinátor
Lusková

Lusková

Riešitelia

za FBI

FP7608166

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

Spracovanie 4
Deliverables a 2
Milestones
v rámci WP Land
Transport
Vulnerabilty
v pozícii
vedúceho WP,
spracovávanie
výstupov v rámci
ostatných WPs

0

FP7
ERAChai
rs

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

Príprava
medzinárodných
projektov
a vytvorenie
ERAchair tímu

N/A

Dado

Loveček

Loveček,
Ristvej

CIPAC - Critical Infrastructure
Protection Against Chemical
Attack

Vytvorenie
softvérové
nástroja SATANO
v.2

19.644

Loveček

Loveček

Mariš, Ristvej

- PilotCall
2013
621386
HOME/20
13/CIPS/
AG/4000
005073

Lusková
Dvořák
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ITMS
2622022
0184

Univerzitný
vedecký park
Žilinskej univerzity v Žiline

Dobudovanie
laboratórií

DO7RP0047-12

Žiadosť
o
projektu 7RP

Spracovanie 4
Deliverables a 2
Milestones ako
wp leader,
spracovávanie
výstupov v rámci
ostatných WPs

dofinancovanie

N/A

Zábovský

Loveček

Loveček,
Ristvej

19.404

Lusková

Lusková

Lusková
Dvoŕák
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Tab. č. 3
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2015
Číslo
projektu

Doba
riešeni
a

Grantov
á
agentúr
a

SEP2102574
78

3 roky

H2020

ERMA Effective Risk
MAnagement
of
Infrastructure
in Cases of
Climatic
Hardwood
Forest
Disasters

SEP2102943
13

4 roky

H2020

700387

3 roky

H2020

Názov
projektu

Cieľ projektu

Hlavné
výstupy
projektu

Zodpovedný
riešiteľ/koordiná
tor

Projekto
vý
manažér
za FBI

Koordinátor
projektu

Identifikácia
a klasifikácia
možných
postihnutých
oblastí lesov,
identifikácia
a klasifikácia
súvisiacej
dopravy.

Vytvorenie
nových a
rozširovanie
existujúcich
informačných
systémov,
Web GIS pre
on - line
analýzu dát a
ich získavanie.

Dvořák

Lusková

UNIZA FBI

CIRAS Critical
Infrastructure
Resilience
Assessment
System

Vytvoriť systém
na hodnotenie
odolnosti
kritickej
infraštruktúry

SW aplikácia
na
posudzovanie
rizík,
4 metodiky na
hodnotenie
indikátorov

Loveček

Riska

UNIZA FBI

RHEA Response
Holistic
system for
Agile
responses to

Súbor smerníc
a príslušných
nástrojov pre
zlepšenie
predpovedania
extrémnych

EU príručka
krízového
manažmentu
z hľadiska
prírodných
katastrof

UNIVERSITY OF
PATRAS

Lusková

Dvořák
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704252

3 roky

H2020

natural
disasters

udalostí
v počasí
a maximalizáci
u účinnosti
a rýchlosti
odozvy

a súvisiace
nástroje
týkajúce sa
predpovedania
počasia,
odporúčaní
a profesionáln
ej odozvy

Y-STEM
Young
People: From
knowledge to
Practice

Zlepšenie
metód výučby
STEM
(science,
technology,
engineering
mathematics),
posilnenie
praktických
zručností
študentov

Nová inovatív
na
metodológia
vzdelávania
pre zavedenie
STEM štúdií
a aktivít
používajúce
virtuálnu
realitu
a holografické
obrázky

UNIVERSITATEA
TEHNICA CLUJNAPOCA

Lusková

Dvořák

Rumunsko

1154045
2

1 rok

VF

Safety
summer
school V4

Letná škola
zameraná na
problematiku
bezpečnosti

Letná škola

Šimák

Mariš

VYSOKÁ
ŠKOLA
BÁŇSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

562345EPP-12015-1BG-

2 roky

Erasmus
+

GATHER Gamification
of Advanced
Techniques in

Vytvoriť
krátkodobý a
dlhodobý
dopad na

Podpora
inovácií
v oblasti
vysokoškolské

Dvořák

Lusková

INSTITUT ZA
IZSLEDVANIY
A,
OBRAZOVANI
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EPPKA2KA

APVV15-0390

-

10
mesiaco
v

Higher
Education for
Road safety

širokú škálu
zainteresovaný
ch subjektov
v oblasti
bezpečnosti
cestnej
premávky, a to
na individuálnej
organizačnej a
systémovej
úrovni.

ho
vzdelávania
na základe
neformálneho
vzdelávania
osvedčených
postupov,
vrátane
gamifikácie.

E I RAZVITIE
OTVORENA
MLAD

APVV

Parametrizáci
a činiteľov pre
komplexné
hodnotenie
úrovne
ochrany
strategických
objektov štátu
pred
antropogénny
mi hrozbami

Zvýšenie
objektívnosti
posudzovania
úrovne ochrany
strategických
objektov štátu
pred
antropogénnym
i hrozbami.

Parametrizáci
a činiteľov
útoku a
odolnosti
systému
ochrany.

Loveček

Loveček

UNIZA FBI

VF

The resilience
of CI in the
Visegrad
countries

Spolupráca
v oblasti
ochrany KI

Publikácia
Study of
resilience of
the critical
infrastructure
in V4 countries
and proposal

Vysoká škola
báňská –
Technická
univerzita Ostrava

Lusková

Dvořák
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of the joint
priorities
-

16
mesiaco
v

VF

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

Systémy pre
zabránenie
neautorizované
ho kopírovania
výskumných
prác
a publikácií
medzi V4

Efektívny
systém pre
zabezpečenie
copyright
bezpečnosti

The International
University of
Logistics and
Transport in
Wrocław

Dvořák

Lusková

283

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Tab. č. 4
Prehľad publikačných aktivít 2015
Kategória

Bibliografický odkaz

AFC

Core factors and key dimensions of societal / Mária Lusková., In: Krizové řízení a řešení
krizových situací 2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z konference : 10-11. září
2015, Uherské Hradiště. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. - ISBN 978-80-7454573-3. - Online, s. 167-173. http://www.krizoverizeni-uh.cz/doc/sbornik.pdf

AFC

Practical problems of university students´ learning and performance assessment / Mária
Lusková, Katarína Buganová. In: Turkish Online Journal of Educational Technology
[elektronický zdroj]. - ISSN 2146-7242. - Sp. iss. 2 (July 2015), online, s. 436-441:
http://www.tojet.net/special/2015_7_2.pdf

AFC

Making the process of university teachers' motivation more effective / Mária Lusková, Mária
Hudáková.In: Turkish Online Journal of Educational Technology [elektronický zdroj]. ISSN
2146-7242.
Sp.
iss.
(August
2015),
online,
s.
308-313:
http://www.tojet.net/special/2015_8_1.pdf

AEC

Approaches to assessment of societal vulnerability to the natural hazards / Mária
Lusková. In: Security indicators in social environment : collection of scientific works. Warsaw: Jagellonian Institute, 2015. - ISBN 978-83-60559-05-5. - S. 109-126.

AEC

Identification of potential critical land transport infrastructure elements / Mária Lusková,
Zdeněk Dvořák. In: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem : jednostki, grupy i
społeczeństwa. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. ISBN 978-83-65096-18-0. - (2015), s. 309-319.

AFC

Impact of extreme weather events on land transport infrastructure / M. Luskova, Z.
Dvorak, B. Leitner. In: Transport means 2015 : proceedings of the 19th international
scientific conference : October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology,
Lithuania. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. - S. 306309.

AFC

Development of hazard identification process using railway accident scenarios / B.
Leitner, Z. Dvořák, M. Lusková. In: Transport means 2015 : proceedings of the 19th
international scientific conference : October 22-23, 2015, Kaunas University of
Technology, Lithuania. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology,
2015. - S. 181-183.

ACB

Testovanie výkonnosti vybraných prvkov kritickej dopravnej infraštruktúry / Ladislav
Novák ... [et al.] ; vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita,
2015. - CD-ROM, 262 s., ISBN 978-80-554-1098-2

AFD

Approaches to risk and vulnerability assessment caused by extreme weather events /
Mária Lusková. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 20.
medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1022-7. - S. 335-341.
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ADE

Objective and subjective preconditions for entrepreneurship - from the point of view of
enterprise risk management / Maria Luskova, Maria Hudakova, Katarina Buganova. In:
International journal of social, education, economics and management engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1307-6892. - Vol. 9, no. 3 (2015), online, s. 821-825.:
http://waset.org/publications/10000818/objective-and-subjective-preconditions-forentrepreneurship-from-the-point-of-view-of-enterprise-risk-management

AFC

Innovation approaches for better self-assertion of the University of Zilina, Faculty of
Special Engineering graduates in accordance with actual labour market needs /
Martina Hudáková, Mária Lusková. In: Procedia - social and behavioral sciences
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-0428. - Vol. 174 (2015), online, s. 3342-3349:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010617

AFC

Innovation of educational content and study materials with respect to knowledge
society needs and labour market at the University of Zilina, Faculty of Special
Engineering / Katarína Buganová, Mária Lusková.In: Procedia - social and behavioral
sciences. - ISSN 1877-0428. - Vol. 174 (2015), online, s. 3587-3594. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011350

AFD

Kritériá pre zaraďovanie potencionálnych prvkov kritickej infraštruktúry v cestnej a
železničnej doprave / Zdeněk Dvořák, Mária Lusková. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. - 21. máj 2015,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1021-0. - S. 109-115.

ADN

First responders field trials of SALIANT technology / Anton Osvald ... [et al.].In:
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol.
17, no. 1 (2015), s. 87-92.

ADN

Quantification of impacts on the transport serviceabilty at the loss of functionality of
significant road infrastructure objects /Bohus Leitner ... [et al.]. In: Communications :
scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), s. 52-60.

AFD

Bezpečnosť osôb a ochrana majetku v budúcnosti / Andrej Veľas - Ladislav Mariš. In:
Košická bezpečnostná revue : recenzovaný vedecký časopis so zameraním na
bezpečnosť. - ISSN 1338-4880. - Roč. 5, č. 2 (2015), s. 369-373.

AFC

MBA štúdium v oblasti ochrany osôb a majetku / Andrej Veľas, Ladislav Mariš. In:
Security and crisis management in real environment : II. ročník mezinárodní
konference : sborník přednášek : 28.10. 2015 Lány. - Praha: European institute of
security and crisis management, 2015. - ISBN 978-80-88048-01-5. - S. 52-56.

AFD

Použitie matematických vzťahov pri stanovení následkov výbuchu nástražného
výbušného systému / Zuzana Zvaková, Ladislav Mariš. In: Mladá veda 2015 - Veda a
krízové situácie [elektronický zdroj] : XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov : 14.-15.októbra 2015 Žilina : zborník
príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2015. - ISBN 978-80-554-1103-3. - CD-ROM,
s. 268-273.
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4. Medzinárodná spolupráca
Pracovisko výskumu bezpečnosti spolupracovalo v roku 2015 s inštitúciami z viacerých krajín Európy.
K najvýznamnejším partnerom patria:
•

The Provost, Fellows, Foundation Scholars & The Other,

•

Members Of Board Of The College Of The Holy & Undivided,

•

Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin, Ireland,

•

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 2015 realizované v rámci prebiehajúcich projektov.
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. Prof. Loveček je členom redakčných rád časopisov Krízový
manažment, Komunikácie a European Journal of Security and Safety.
Prof. Loveček v roku 2015 ukončil členstvo v medzinárodnej grantovej komisii NATO programu
„Programy vedy pre mier a bezpečnosť“, kde od roku 2012 pôsobil ako hodnotiteľ projektov.

5. Rozvojové zámery pracoviska
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 ďalej budovať dobré meno pracoviska, aby zahraniční partneri mali záujem
o spoluprácu s fakultou. Smerovanie zahraničnej spolupráce je otvorené na všetky svetové strany s
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prioritou na výskumné aktivity v oblasti bezpečnosti. Snahou pracoviska je integrácia výskumných
pracovníkov fakulty na jedno miesto a prípadné doplnenie pracoviska o ďalších zamestnancov.

V Žiline 17. februára 2016
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. v. r.
vedúci pracoviska
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Výročnú správu FBI UNIZA za rok 2015 prerokovalo a schválilo kolégium dekana dňa 12. 4. 2016
a akademický senát fakulty dňa 21. 4. 2016.

V Žiline 21.apríla 2016

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. v. r.
dekan
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