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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

Prodekanka pre vzdelávanie
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: 041/513 6602
e-mail: Eva.Sventekova@fbi.uniza.sk
Prodekan pre vedu a výskum
doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
tel.: 041/513 6604
e-mail: Vladimir.Mozer@fbi.uniza.sk
Prodekanka 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 2017

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) získala práva
uskutočňovať študijný program „bezpečnostný manažment“ v 1., 2. a 3. stupni v externej forme štúdia
a študijný program „krízový manažment“ v 3. stupni externého štúdia a doplnila tak komplexnosť ponuky
akreditovaných študijných programov ponúkaných na FBI UNIZA vo všetkých stupňoch a formách
štúdia.
Fakulta usporiadala vo februári 2017 „Deň otvorených dverí“ s historicky najvyššou účasťou
návštevníkov. Efektívnosť náročnej organizácie DOD v atraktívnej verzii s názornými ukážkami
zamerania študijných programov fakulty jednoznačne potvrdilo aj štatistické vyhodnotenie prijímacieho
konania do bakalárskeho stupňa štúdia.
Fakulta na jeseň usporiadala Firemné dni FBI UNIZA s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť
a uplatniteľnosť absolventov fakulty na trhu práce.
V rámci zlepšovania prístupu k informáciám o fakulte a skvalitňovania svojej prezentácie pre študentov
a verejnosť bola vytvorená nová anglická verzia webovej stránky fakulty. Zároveň bol v oblasti
informačno-komunikačných technológií sprevádzkovaný aj nový e-mailový server umožňujúci
bezproblémový lokálny a vzdialený prístup.
S cieľom ďalšieho rozvoja univerzitnej a fakultnej vedeckovýskumnej infraštruktúry, konkrétne
laboratória modelovania a simulácie krízových javov v doprave a laboratória výskumu systémov
ochrany objektov kritickej infraštruktúry sa fakulta aktívne zapájala do prípravy viacerých projektov
štrukturálnych fondov.
Fakulta usporiadala 22. medzinárodnú vedeckú konferenciu Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí, spolupodieľala sa na organizácii 12. univerzitnej konferencie TRANSCOM 2017
a 11. konferencie Mladá veda 2017.
Od júna do decembra na fakulte prebehla celková rekonštrukcia budovy MB. V rámci finančných
možností fakulty bola obnovená výpočtová technika na všetkých učebniach a doplnené pokrytie wifi
sieťou.

1.1.4

Profil a štruktúra fakulty

FBI UNIZA je manažérsko-technická fakulta, ktorá pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania už
šesťdesiatpäť 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 kontakty a širokú 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. Absolveni FBI UNIZA 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 bezpečnostného manažmentu,
katedra krízového 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. Koordináciu a riešenie projektov vedy a výskumu zabezpečuje pracovisko
výskumu bezpečnosti.

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. 2017
Hlavný pracovný pomer

Kratší pracovný čas

profesori

6

0

docenti

13

0

odborní asistenti

22

3

výskumní pracovníci

3

0

administratívni pracovníci

12

0

fakulta celkom

56

3

Kategória

V kalendárnom roku 2017 boli dve pracovníčky fakulty vymenované za docentky (doc. Hudáková
a doc. Buganová).
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1.2

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť je na fakulte orientovaná na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v 1. až
3. stupni a na celoživotné vzdelávanie.

1.2.1

Prehľad akreditovaných študijných programov

Jedným z prioritných cieľov FBI UNIZA pre rok 2017 v oblasti vzdelávania bolo získať priznanie práv
uskutočňovať študijný program „bezpečnostný manažment“ v 1., 2. a 3. stupni v externej forme štúdia
a študijný program „krízový manažment“ v 3. stupni externého štúdia a doplniť tak komplexnosť ponuky
akreditovaných študijných programov ponúkaných na FBI UNIZA vo všetkých stupňoch a formách
štúdia. V novembri 2016 boli odoslané žiadosti Akreditačnej komisii SR s príslušnou dokumentáciou.
Rozhodnutia o priznaní práv uskutočňovať tieto študijné programy boli na FBI UNIZA doručené
7. marca 2017.
Fakulta v súčasnosti uskutočňuje vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú
uvedené v tabuľke č. 1.
Tab.1
Akreditované študijné programy FBI UNIZA
Študijný odbor

Študijný program

Dĺžka štúdia (rok)
denné

externé

Bakalársky stupeň štúdia
8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

3

4

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana

3

4

kritickej infraštruktúry
8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

3

4

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

3

4

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

2

3

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana

2

3

Inžiniersky stupeň štúdia

kritickej infraštruktúry
8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

2

3

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

2

3

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

3

4

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

3

4

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

3

4

Doktorandský stupeň štúdia
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1.2.2

Počty študentov

Uplatňovanie novej marketingovej stratégie FBI UNIZA od roku 2016 sa okrem zvýšeného záujmu
o štúdium pozitívne odzrkadlilo aj na počtoch študentov. V roku 2017 bolo v jednotlivých študijných
programoch zapísaných celkom 866 študentov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celkové počty
študentov v dennej forme štúdia na FBI UNIZA znížili o 1,76 % a v externej forme o 16 %, avšak
nedosahovali priemerný pokles počtu študentov na univerzite (-2,2 % v dennom štúdiu a -30.0 %
v externom štúdiu).
Detailnejší prehľad počtu študentov v jednotlivých ročníkoch študijných programov je uvedený
v tabuľkách (Tab. 3, Tab. 4).
Tab. 3
Počty študentov v dennom štúdiu (stav k 31. 10. 2017)
Ročník štúdia

Študijný program

Celkom

1.

2.

3.

Bezpečnostný manažment

78

69

36

183

Bezpečnosť a ochrana KI

29

19

8

55

Krízový manažment

29

23

20

72

Záchranné služby

82

56

36

174

Bezpečnostný manažment

42

41

-

83

Bezpečnosť a ochrana KI

6

12

-

18

Krízový manažment

14

24

-

38

Záchranné služby

46

36

-

82

Bezpečnostný manažment

3

2

2

7

Krízový manažment

3

2

2

7

Záchranné služby

2

3

1

6

Denné bakalárske štúdium

Denné inžinierske štúdium

Denné doktorandské štúdium

Celkom študentov v dennom štúdiu

725
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Tab.4
Počty študentov v externom štúdiu (stav k 31. 10. 2017)
Ročník štúdia

Študijný program

Celkom

1.

2.

3.

4.

5.

Bezpečnostný manažment

14

0

14

0

-

28

Krízový manažment

0

10

3

0

-

13

Záchranné služby

17

10

10

0

-

37

Bezpečnostný manažment

14

5

0

-

-

19

Krízový manažment

0

1

0

-

-

1

Záchranné služby

13

15

0

-

-

28

Bezpečnostný manažment

2

1

0

0

0

3

Krízový manažment

1

1

0

0

4

6

Záchranné služby

4

2

0

0

0

6

Externé bakalárske štúdium

Externé inžinierske štúdium

Externé doktorandské štúdium

Celkom študentov v externom štúdiu

1.2.3

141

Vývoj počtu študentov

Od akademického roku 2011/2012 počet študentov pravidelne klesal. Vďaka novej marketingovej
koncepcii sa v akademickom roku 2016/2017 podarilo naplniť plánované počty prijatých študentov
do prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a navýšiť tak počet študentov o 4,6 %, čo dokumentuje
aj graf vývoja počtu študentov FBI UNIZA. V akademickom roku 2017/2018 počet študentov vzhľadom
na pokles počtu študentov v externom štúdiu klesol, avšak nastavený trend v dennom štúdiu je
pozitívny. (Obr.1).
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Vývoj počtu študentov
2017/2018
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2012/2013
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738
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denné štúdium

Obr.1 Vývoj počtu študentov na FBI UNIZA

1.2.4

Inovácia vzdelávania

Kvalita výučby je na štandardnej úrovni podporovaná materiálovým a technickým vybavením katedier
a učební. 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
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.
Fakulta má na výučbu vo svojich priestoroch k dispozícii 23 učební vybavených základnou didaktickou
technikou, počítačovou technikou s priamym prístupom na internet. V priebehu akademického roka boli
na všetkých učebniach v areáli fakulty nainštalované nové počítače pre vyučujúcich. V akademickom
roku 2016/2017 bola vybudovaná špecializovaná učebňa požiarnej ochrany s označením MA115.
V druhom polroku 2017 prebiehali v budove MB rekonštrukčné práce. Bol zrekonštruovaný exteriér aj
interiér budovy a zmodernizovalo sa aj vybavenie všetkých učební (výmena tabulí, projekčných plátien,
lavíc, stoličiek).
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.
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Fakulta v roku 2017 v rámci zavedeného vnútorného systému kvality vzdelávania (VSK) sledovala
ukazovatele výkonnosti (10) a ukazovatele vnímania (7) a sumarizovala ich 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.
Pedagogickí zamestnanci mohli v roku 2017 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 2017 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 85,37 % a v externej forme štúdia 68,92 %. V porovnaní
s predchádzajúcim akademickým rokom úspešnosť štúdia v prvom ročníku v dennom štúdiu vzrástla
o 14,84 % a v externom štúdiu o 9,65 % klesla (Tab.5).
Tab.5
Úspešnosť štúdia v akademickom roku 2016/2017 (2015/2016)
Stupeň štúdia
Bakalárske
štúdium

Ročník

Denné štúdium

Externé štúdium

1

85,37% (70,53%)

68,92% (78,57%)

2

90,26% (86,18%)

98,09% (85,27%)

3

95,80% (95,20%)

99,53% (89,29%)

90,05% (83,58%)

90,86% (82,45%)

1

92,99% (95,50%)

65,96% (81,72%)

2

98,37% (98,93%)

98,60% (96,25%)

95,23% (97,13%)

90,28% (87,23%)

Celkom 1. stupeň
Inžinierske
štúdium
Celkom 2. stupeň

Fakulta zabezpečuje popri prezenčnej forme vzdelávania aj kurzy v systéme podpory prezenčnej formy
štúdia – Moodle (e-vzdelávanie). V kalendárnom roku 2017 mala fakulta pokrytých e-vzdelávaním 84 %
všetkých ponúkaných predmetov. 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.

1.2.5

Prijímacie konanie

FBI UNIZA sa v rámci propagácie fakulty, jej vedeckovýskumnej činnosti a najmä zvyšovania atraktivity
štúdia pokračovala v nastavenom trende uplatňovania novej marketingovej koncepcie. Jej efektívnosť
aj v tomto akademickom roku jednoznačne potvrdilo štatistické vyhodnotenie prijímacieho konania.
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Prijímacie konanie do prvého stupňa štúdia potvrdilo očakávaný nárast počtu prihlášok na štúdium
vzhľadom na úspešný DOD, ktorý zaznamenal historicky najvyššiu účasť – viac ako 500 návštevníkov.
Na štúdium bakalárskych študijných programov v dennej forme štúdia sa prihlásilo celkom 469
uchádzačov, čo znamená, v porovnaní s rokmi pred uplatňovaním novej marketingovej koncepcie,
nárast o 171 prihlášok (v AR 2015/16 o 180 prihlášok). V percentuálnom vyjadrení ide o nárast
o 36,46 % (v AR 2015/16 o 37,7 % - Obr. 2). Do prvého ročníka bolo na základe výsledkov prijímacieho
konania prijatých 268 uchádzačov, z ktorých sa 241 zapísalo na štúdium. Koeficient atraktivity štúdia
(pomer zapísaných a prijatých študentov) má na FBI UNIZA pozitívnu hodnotu 0,89 (v AR 2015/16 =
0,94).
Na štúdium bakalárskych študijných programov v externej forme štúdia sa celkovo prihlásilo 48
uchádzačov a zapísalo 33. Plánované počty prijatých študentov do 1. ročníka externého bakalárskeho
štúdia neboli naplnené.
Oproti minulým rokom sa výrazne zmenila aj štruktúra prijatých uchádzačov. Kým v roku 2015 tvorili
prijatí uchádzači zo SOŠ až 61 %, v roku 2016 sa ich počet znížil na 23 % a v roku 2017 na 21,4 %. Až
41,5 % prijatých tvoria absolventi gymnázií (48 % v roku 2016).
Prijímacie konanie do druhého stupňa štúdia sa uskutočnilo dňa 30. 6. 2017 v súlade s podmienkami
stanovenými vyhláškou dekana k študijnému poriadku. Na štúdium inžinierskych študijných programov
sa v dennej forme prihlásilo 123 uchádzačov a po prijímacom konaní sa zapísalo 110. V externej forme
štúdia sa prihlásilo 43 uchádzačov a 27 sa zapísalo. Plánované počty prijatých v dennej forme štúdia
sa naplnili.
V akademickom roku 2016/2017 sa uchádzalo o prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia 30 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 15. 6. 2017. Z celkového počtu 14 prihlásených uchádzačov v dennej forme
štúdia sa na základe výsledkov prijímacieho konania zapísalo 9 študentov. V externej forme štúdia sa
prihlásilo 7 uchádzačov a na základe výsledkov prijímacieho konania boli 7 prijatí. Plánované počty
prijatých uchádzačov do 3. stupňa štúdia sa naplnili.
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1.2.6

Štatistický prehľad o prijímacom konaní

Obr. 2 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v dennom bakalárskom štúdiu

Obr. 3 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v externom bakalárskom štúdiu
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Obr. 4 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v dennom inžinierskom štúdiu

Obr. 5 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v externom inžinierskom štúdiu
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Obr. 6 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v dennom doktorandskom štúdiu

Obr. 7 Vývoj počtu uchádzačov a zapísaných študentov v externom doktorandskom štúdiu

1.2.7

Absolventi a ich uplatnenie

Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti bezpečnosti 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.
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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 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 krízový manažment dokážu identifikovať riziká a ohrozenia
v prírodných, spoločenských, hospodárskych a technologických procesoch, analyzovať ich
a komplexne hodnotiť, ako aj navrhovať 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 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.
Tab.6
Počty absolventov v dennom štúdiu (stav k 31. 10. 2017)
Štatistika štátnych skúšok
Študijný program
Prihlásení

Prospeli
s vyznam.

Prospeli

Neprospeli

Neobhájené
ZP

Denné bakalárske štúdium
Bezpečnostný manažment

47

7

38

2

0

Bezpečnosť a ochrana KI

6

0

6

0

0

Krízový manažment

16

0

16

0

0

Záchranné služby

37

7

30

0

0

Denné inžinierske štúdium
Bezpečnostný manažment

41

5

36

0

0

Krízový manažment

23

2

21

0

0
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Záchranné služby

39

3

36

0

0

Bezpečnostný manažment

3

-

3

0

-

Krízový manažment

4

-

4

0

-

Záchranné služby

1

-

1

0

-

Denné doktorandské štúdium

Celkom absolventov v dennom štúdiu

215

Štátne skúšky v roku 2017 prebiehali podľa harmonogramu stanoveného príkazom dekana č. 11/2017.
Na štátnu skúšku v bakalárskom stupni štúdia sa celkovo prihlásilo 123 študentov a v inžinierskom
stupni štúdia 138 študentov. 24 študentov absolvovalo s vyznamenaním a 4 študenti boli neúspešní.
V doktorandskom stupni štúdia sa na obhajobu dizertačnej práce prihlásilo 10 doktorandov.

Tab.7
Počty absolventov v externom štúdiu (stav k 31. 10. 2017)
Štatistika štátnych skúšok
Študijný program
Prihlásení

Prospeli
s vyznam.

Prospeli

Neprospeli

Neobhájené
ZP

Externé bakalárske štúdium
Bezpečnostný manažment

8

0

8

0

0

Krízový manažment

2

0

2

0

0

Záchranné služby

7

0

7

0

0

Bezpečnostný manažment

11

0

11

0

0

Krízový manažment

6

0

5

1

1

Záchranné služby

18

0

17

1

1

Externé inžinierske štúdium

Externé doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment

0

-

0

0

-

Krízový manažment

0

-

0

0

-

Záchranné služby

2

-

2

0

-

Celkom absolventov v externom štúdiu

52
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1.2.8

Informácie o záverečných prácach

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 v pokračovala v pozitívnom trende zapájania odborníkov z praxe do procesu vzdelávania. Viac
ako 90 % diplomových prác malo oponentov z prostredia mimo fakulty. Potenciál externých organizácií
a jednotlivcov fakulta využívala 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. Študent Matej
Masár bol ocenený za svoju diplomovú prácu Národnou cenou SR za kvalitu 2017.

1.2.9

Úspechy študentov

V kalendárnom roku 2017 získali Ing. Romana Erdélyiová a Bc. Veronika Adamová cenu rektorky
UNIZA za vynikajúce výsledky v štúdiu a ďalších 14 študentov bakalárskeho štúdia a 10 študentov
inžinierskeho štúdia získalo cenu dekana FBI UNIZA.
Študent Ing. Matej Masár bol ocenený za svoju diplomovú prácu Národnou cenou SR za kvalitu 2017.
Študenti Stanislava Paľová, Matej Masár, Filiip Gaj a Jozef Vraniak získali Cenu literárneho fondu SR
za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti.
Študent Timotej Kapinay zvíťazil v „Behu 17. novembra“ a Ondrej Beregházy sa umiestnil na 2. pozícii.
V roku 2017 sa študenti fakulty Dávid Kalužník, Erika Čupcová a Janka Bednáriková prebojovali na
XIII. majstrovstvá sveta v požiarnom športe, na ktorých Dávid Kalužník obsadil druhé miesto v kategórii
požiarny útok a študentky Čupcová a Bednáriková obsadili 3. miesto v požiarnom útoku družstiev žien.
Fakultu reprezentovalo aj 12 študentov na European Academy Cup v hasičskom športe. Dvojčlenné
družstvá študentov FBI UNIZA obsadili všetky tri víťazné pozície v medzinárodnej súťaži Tímový
záchranár 2017.
9 študentov fakulty úspešne reprezentovalo fakultu na súťažiach Študentský železný hasič v Ostrave,
Železný hasič vo Zvolene a Akademické majstrovstvá v požiarnom športe v Ostrave. Za pódiové
umiestnenia boli ocenení mimoriadnym štipendiom.
Za športovú reprezentáciu fakulty vo vytrvalostných bežeckých disciplínach v roku 2017 bolo študentovi
Jakubovi Klamarčíkovi udelené mimoriadne štipendium.
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1.2.10 Podpora študentov
FBI UNIZA v roku 2017 priznala jednorazové motivačné prospechové štipendium 74 študentom, ktorí
študujú v dennej alebo externej forme štúdia 1. a 2. stupňa štúdia na základe ich výsledkov štúdia
v predchádzajúcom akademickom roku.

Jednorazové motivačné mimoriadne štipendiá boli priznané študentom FBI UNIZA za:
•

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

•

výborné študijné výsledky - udelenie ceny dekana fakulty,

•

úspešnú reprezentáciu fakulty v aktuálnom akademickom roku.

Návrhy na udelenie mimoriadnych štipendií podávali zamestnanci jednotlivých súčastí UNIZA
a študenti, ktorí mali vedomosť o výsledkoch študentov, ktoré by mali byť ocenené mimoriadnym
štipendiom. Výšku štipendia stanovil po posúdení návrhov dekan fakulty na základe finančných
možností fakulty.
Sociálne štipendiá boli poskytnuté 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 rozhodla rektorka Žilinskej univerzity v Žiline.
Z pohľadu priestorového a materiálneho vybavenia má FBI UNIZA vo svojom areáli k dispozícii
23 učební vybavených modernizovanou didaktickou technikou, laboratórium bezpečnostného
manažmentu, centrum simulácie krízových javov a učebne výpočtovej techniky, ktoré sú kompletne
vybavené PC, ako aj študovňu. Fakulta v rámci výučby využíva aj učebne situované v univerzitnom
areáli na Veľkom diele.
V oblasti informačnej podpory je základným informačným systémom pre proces vzdelávania a výučby
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).

18

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

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 2017 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 (H2020, CIPS).
Fakulta poskytuje aj granty na interné inštitucionálne projekty pre mladých vedeckých pracovníkov
a interných doktorandov. V roku 2017 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 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 softvérovej 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.
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Katedra krízového manažmentu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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,
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.

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 Univerzitného
vedeckého parku, 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 2017 je možné považovať:
•

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 (UNIZA) vo
výskume, inováciách a spolupráci v oblasti inteligentných dopravných systémov. Rozvinutie
vedeckotechnickej spolupráce medzi UNIZA a Ningbo University of Technology v oblasti využitia
UAV pre riešenie ďalších výskumno-vývojových projektov.

Za najvýznamnejšie medzinárodné projekty riešené v roku 2017 je možné považovať:
•

7. RP: RAIN - Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather.
Projekt sa sústreďoval na vypracovanie rámca analýzy rizík, ktorý identifikuje prvky kritickej
infraštruktúry ovplyvnené extrémnym počasím a minimalizuje dopad týchto udalostí na európsku
infraštruktúrnu sieť. Projekt sa zameriaval na pozemnú infraštruktúru pri súčasnom zvažovaní
kaskádových efektov. Súčasne sa výskum sústreďoval aj na dopady na starnúce a zraniteľné
infraštruktúrne systémy. Dopady týchto porúch na kľúčové komponenty, ako aj na širšiu
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celoeurópsku sieť, boli hodnotené pomocou ekonomických a sociálnych markerov, ktoré boli
identifikované a hodnotili sériu „najhorších“ scenárov. Výstupy z projektu prispejú k zvýšeniu
bezpečnosti a spoľahlivosti sietí kritických infraštruktúr v prípadoch extrémneho počasia a budú
adresovať európsku politiku v oblasti bezpečnosti, intermodality a plánovania reakcie na
mimoriadne udalosti.
•

Hodnotenie miest v krajinách V4 v oblasti inteligentných riešení – Smart City. Projekt sa
zameriava na hodnotenie súčasnej úrovne implementácie konceptu Smart City v regióne krajín V4.
Okrem komplexného prehľadu a porovnania sa sústredí na identifkáciu prioritných oblastí Smart
City a smeruje k vytvoreniu regionálnej kooperácii medzi verejným a privátnym sektorov s cieľom
implementácie škálovateľných riešení. V tomto ohľade projekt prinesie aj vývoj samohodnotiaceho
nástroja, ktorý bude zahŕňať širokú škálu údajov z vybraných V4 miest v šiestich definovaných
oblastiach, ktoré sú konzistentné s EU smart city indexom.

V rámci základnej dotácie z MŠVVŠ SR získala fakulta finančné prostriedky na bežné výdavky v čiastke
24.000,- €. 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 2017 grantové finančné prostriedky
v objeme 60.605,50 € (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.
Tab. 7
Grantové finančné prostriedky získané na projektoch v rokoch 2007 až 2017 (€)
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

2016

35.384

5.127

40.511

-

45.184

-

-

126.206

2017

14.178,50

6.176

32.254

-

8.000

-

-

60.605

* sú započítané vedeckovýskumné a vzdelávacie zahraničné projekty
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Konkrétne dosiahnuté výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti pracovísk fakulty sú uvedené
nasledujúcej tabuľke.
Tab. 8
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh riešených v roku 2017
Číslo projektu/
výzvy

Grantová
agentúra

7FP 608166

EC FP7

RAIN - Analýza rizík
infraštruktúrnych sietí
vyvolaných extrémnym
počasím

Dokončenie hodnotenia sociálnej
zraniteľnosti.
Podiel na príprave a testovaní ORT
nástroja.

FP7 -ERAChair

EC FP7

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

Príprava medzinárodných projektov
a vytvorenie ERAchair tímu.

H2020

MoTiV - Mobility and Time
Value

Príprava projektu a vedeckého tímu,
spustenie projektu, konceptuálna
analýza.

IVF 21720401

Visegrad
Fund

Evaluation of V4 cities in
the area of Smart City /
Hodnotenie miest v
krajinách V4 v oblasti
inteligentných riešení Smart City

Začiatok riešenia projektu.

IVF 61500069

Visegrad
Fund

Safety management in the
Visegrad Group Countries

Kurzy v oblasti bezpečnostného
manažmentu pre študentov krajín V4.

VI20152019049

MV ČR

Dynamické hodnocení
odolnosti souvztažných
subsystémů kritické
infrastruktury

Vedecké konferenčné a časopisecké
príspevky na tému odolnosti a robustnosti prvkov kritickej infraštruktúry.

573942-EPP-12016-1-RSEPPKA2CBHE-JP

Erasmus+

Knowledge For Resilient
Society

V projekte boli zorganizované
4 stretnutia riešiteľského kolektívu
(z toho 1 v SR). Dvaja riešitelia z FBI
sa zúčastnili na príprave elearningových kurzov v Srbsku.

APVV DO7RP0025-12

APVV

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

Ukončenie a uzavretie projektu.

- PilotCall 2013 621386

H2020
770145

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v sledovanom
období
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APVV 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.
Účasť na konferencii Central and
Eastern European Countries
Education and Research Forum.
Aktívna účasť na SandT konferencii
7. - 14. 6. 2017.

VEGA
1/0240/15

VEGA

Procesný model riadenia
bezpečnosti a ochrany
kritickej infraštruktúry
v sektore doprava

Analýza ohrození v jednotlivých
podsektoroch dopravy. Procesná
mapa kompetencií subjektov verejnej
správy a prevádzkovateľov dopravnej
infraštruktúry v rámci všetkých
podsektorov dopravy. Návrh štruktúry
procesného modelu riadenia
bezpečnosti a ochrany KI
v jednotlivých podsektoroch.
Definovanie väzieb a súvzťažnosti
jednotlivých podsektorov dopravy.

VEGA

VEGA

Požiarne bezpečné
zatepľovacie systémy na
báze prírodných materiálov

Druhá etapa projektu
zahŕňala testovanie
požiarnotechnických charakteristík
vybraných zatepľovacích materiálov
na prírodnej báze( korok, konope,
ovčia vlna a DVD.) s retardačných
úprav (bol použitý retardér na
prirodnej báze – Ohňostop). V tomto
období bolo odpublikovaných 5
článkov na vedeckých konferenciách
a 1 v časopisoch zameraných na
danú problematiku rámci projektu
Vega.

VEGA

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

Realizácia výskumu a štatistické
spracovanie výsledkov výskumu MSP
na Slovensku (počet MSP 485),
identifikácia podnikateľských rizík
MSP, analýza a hodnotenie rizík
MSP, publikácia výsledkov na
domácich a zahraničných
konferenciách, v časopisoch.

1/0222/16

VEGA
1/0560/16
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VEGA
1/0918/16

VEGA

Manažment rizík malých
a stredných podnikov
v kontexte zapojenia do
činnosti klastrov
v Slovenskej republike

Publikovaná kniha v zahraničí;
konzultácie k projektu v Poľsku
(spoluriešiteľ); vystúpenie na
konferencii.

VEGA
1/0064/15

VEGA

Optimalizácia kompetencií
v korelačných súvislostiach
so špecifikami typových
pozícií

Publikovanie na konferenciách,
organizácia vedeckého sympózia
optiSB - Optimalizácia kompetencií
zamestnancov súkromnej
bezpečnosti.

VEGA
1/0749/16

VEGA

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

Komplexný model posudzovania
a riadenia rizík priemyselných činností
podprahových podnikov využiteľný aj
pri kontrolnej činnosti MV SR,
okresnými úradmi a ostatnými
kontrolnými orgánmi, aplikácia
vytvoreného nástroja v dvoch
podprahových podnikoch.

VEGA
1/0455/16

VEGA

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

Rozpracované úlohy podľa projektu.
Analýza možných opatrení, ktoré
môžu zvýšiť bezpečnosť občanov
a ich majetku. Publikovanie
v zborníkoch doma a v zahraničí.
Workshop s medzinárodnou účasťou.

004ŽU-2/2016

ESF

Zvyšovanie kvality
vysokoškolského
vzdelávania na Žilinskej
univerzite prostredníctvom
internacionalizácie

Vytvorenie nového študijného
programu v AJ, príprava študijných
podkladov v AJ, mobility, atď.
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KEGA

Návrh koncepcie
vzdelávania technických
predmetov pre odborníkov
záchranných služieb

Vysokoškolský učebný text s názvom
„Technické zabezpečenie hasičských
jednotiek na riešení následkov
krízových situácií“. Koncepcia
univerzitnej školy pre odbor záchranné služby. Koncepcia
modernizácie vzdelávania rezortnej
odbornej vysokej školy „Ochrany pred
požiarmi“. Návrh modulov na
vzdelávanie technických predmetov
pre odborníkov záchranných služieb.
Návrh koncepcie vzdelávania
technických predmetov pre
celoživotné vzdelávanie odborníkov
záchranných služieb.

IGP201601

IGP

Overenie správnosti a zistenie stupňa
abstrakcie vybraných teoretických
modelov, určených na kvantitatívne
hodnotenie účinnosti systémov
ochrany objektov.

IGP201603

IGP

IGP201605

IGP

Verifikácia modelov
hodnotiacich úroveň
systémov ochrany objektov
simuláciou scenára útoku
na reálnom objekte
s využitím softvérovej
podpory
Použitie podomácky
vyrobených výbušnín na
prekonanie vybraných
prvkov systému ochrany
objektu
Návrh magnetického
kontaktu využívajúceho
technológiu MEMS
magnetometra

IGP201607

IGP

IGP201610

IGP

KEGA
024ŽU-4/2015

Metodika vytvorenia
Integrovaného systému
manažérstva bezpečnosti
obce
Efektívnosť vynakladaných
finančných prostriedkov na
bezpečnosť v miestnej
samospráve

Analýza možností použitia podomácky
vyrobených výbušnín na prekonanie
vybraných pasívnych prvkov systému
ochrany objektu.
Návrh na vytvorenie magnetického
kontaktu novej generácie, ktorý bude
využívať moderné technológie
integrovaných obvodov MEMS pri
detekcii narušiteľa v chránenom
objekte.
Analýza podkladov na návrh metodiky
vytvorenia Integrovaného systému
manažérstva bezpečnosti obce
(ISMBO).
Analýza ukazovateľov na vytvorenie
programu efektívneho vynakladanie
finančných prostriedkov miest a obcí
na bezpečnosť.
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IGP201704

IGP

Vytvorenie metodiky
získavania hodnôt
prielomovej odolnosti
mechanických zábranných
prostriedkov s použitím
expertných odhadov

IGP201709

IGP

Vplyv neistoty na kvalitu
výsledkov požiarnych
modelov

IGP201710

IGP

Laboratórne testovanie
termickou modifikáciou
upravených tropických
drevín

IGP201711

IGP

Experimentálne testovanie
vybraných horľavých
materiálov

IGP201609

IGP

Efektívne postupy riešenia
rozhodovacích problémov
v krízovom manažmente
pomocou nástrojov
operačnej analýzy

Vytvorenie metodiky získavania
hodnôt prielomovej odolnosti
s použitím expertných odhadov, ktorá
by prispela k vytvoreniu časovo
vyjadrených interakcií medzi
používanými prvkami MZP
a potenciálnymi nástrojmi vyžitými na
ich prekonanie.
Spracovanie kategorizácie vstupných
údajov a určenie ich dôležitosti podľa
zamerania modelovanej situácie.
Vytvorenie databázy vstupných
údajov. Príprava scenárov pre
následné modelovanie.
Nákup a príprava vzoriek tropických
drevín. Spracovanie prehľadu
odbornej literatúry a jej nákup. Finálna
úprava vzoriek nakúpených drevín na
laboratórne testovanie.
Príprava teoretických východísk
a praktických východísk pre
spracovanie projektu. Uskutočnenie
experimentálnych meraní.
Spracovanie výsledkov
experimentálnych meraní a ich
vyhodnotenie.
Analýza rozhodovacích problémov
v KM. Výber metód OA.
Praktická analýza krokov pri riešení
príkladov z oblasti krizového riadenia
pomocou OA. Vytvorenie podkladov
pro riešenie práce k dizertačnej
skúške. Využitie pre dalšie
smerovanie dizertačnej práce.
Prezentácia získaných poznatkov.

27

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

1.3.3

Podané návrhy výskumných projektov v roku 2017

V roku 2017 podali pracoviská fakulty celkom 35 návrhov projektov mimo projektov IGP v štruktúre
podľa tabuľky č.9.
Tab. 9
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh podaných v roku 2017
Číslo
projektu/

Grantová
agentúra

Názov projektu

Cieľ projektu

Výsledok
hodnotenia

výzvy
810717
SEP210486456.

Horizon
2020 Call:
H2020WIDESPR
EAD-20162017

TWINNSELF/
Samovoľná
evakuácia

Zosieťovanie – tvorba
výskumných tímov, vzdelávanie,
tvorba kontaktov.

V procese
hodnotenia

786319
(internal
reference
number:
SEP210450622)

H2020,
SEC-12FCT-20162017

BehaVer –
Overovanie
vzorcov správania
pre prevenciu
fyzického
vniknutia
pomocou krádeže
identity

Vytvoriť rámec BehaVer, ktorý
umožní zabrániť fyzickému
prenikaniu neoprávnených osôb
využívajúcich krádež identity
v súvislosti s bojom proti zločinu
a terorizmu v Európe.

Neschválený

785699

H2020
SME
Instrument
– 1 – 20162017

BeeSafe emergency
platform for the
personal security
of employees

BeeSafe - Sofvérový nástroj na
prevenciu násilných činov proti
zamestnancom verejného
sektora.

Neschválený

SPS NATO

SPS NATO

Ochrana mäkkých
cieľov

V procese
hodnotenia

783134

Európska
komisia Výskum
a inovácie
Call 2017PP-PREVAG-INT-AG

prEvention aNd
emeRgencY
respOnse in case
of a technological
accident

Vytvorenie priestoru pre diskusiu
a výmenu skúseností a názorov
vedeckovýskumných
pracovníkova a odborníkov
pôsobiacich v oblasti ochrany
mäkkých cieľov.
Zvýšenie ľudskej bezpečnosti
efektívnou implementáciou
európskych právnych predpisov
na úseku prevencie
priemyselných havárií.

Neschválený
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Twinning pre
samoevakuáciu

Zdieľanie excelentnej vedy.

V procese
hodnotenia

COST

LeMa4.0 - Low
Energy Machine
Learning for
Industry 4.0
Applications

Strategicky posilniť výskumnú
a inovačnú kapacitu Žilinskej
univerzity (UNIZA) v oblasti
strojového učenia (machine
learning) s využitím odborných
poznatkov medzinárodne
významných výskumných tímov
na Queen Mary University v
Londýne a Politecnico di Torino.

V procese
hodnotenia

V4 21710438

IVF

Virtuálne centrum
na simuláciu
krízových javov v
regióne V4

Zvýšiť pripravenosť
partnerských inštitúcií
v krajinách V4, zlepšiť
schopnosť riešiť krízové situácie
pomocou už existujúcich
softvérových nástrojov alebo
vytvoriť viac
efektívne korporátne nástroje.

V procese
hodnotenia

V4-21710496

IVF

Ochrana budov
a obyvateľov pred
bombovými
útokmi vo V4
krajinách

Návrh spoločnej sociálnej
platformy a metodológie pre
posúdenie budov pred
výbuchom.

V procese
hodnotenia

Africa
Climate
Change
Fund

Modul na riadenie
katastrof v oblasti
energie, vody
a chorôb: Analýza
techno
ekonomickej
realizovateľnosti

Testovanie vývoja prototypov
troch mobilných modulov, ktoré
môžu poskytovať monitorovanie
pitnej vody, elektriny a choroby
vidieckym a izolovaným
marginalizovaným komunitám
v Južnej Afrike.

V procese
hodnotenia

APVV-170073

APVV

Navrhnúť spôsob riadenia
podniku s integrovaným
systémom manažmentu rizika,
t. j. vytvoriť zásady a metodický
postup aplikácie integrovaného
systému manažmentu rizika
v podniku a verifikovať ho
v praxi.

V procese
hodnotenia

APVV-170455

APVV

Integrovaný
systém
manažmentu
rizika ako spôsob
zvyšovania
výkonnosti
v podmienkach
súčasných zmien
prostredia
podnikov na
Slovensku
Výskum
ekonomicky
výhodnej metódy
na zvýšenie

Hlavným cieľom projektu je
výskum a vývoj ekonomicky
výhodnej metódy na zvýšenie
odolnosti stavieb zaťažených

V procese
hodnotenia

Twinning
810714

EU

809873
(internal
reference
number:
SEP210480520)

Commission
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odolnosti stavieb
zaťažených
vybraným
mimoriadnym
dynamickým
zaťažením
Spoločenské
aspekty dopadov
zlyhania
systémov
a služieb kritickej
infraštruktúry
v sektore
energetika

mimoriadnym dynamickým
zaťažením od
externého/interného výbuchu
výbušnej látky (plyn,výbušnina)
použitím prídavných materiálov.
Cieľom projektu je aplikovaný
výskum problematiky
hodnotenia vlastností systémov
a služieb kritickej infraštruktúry
so zameraním na nájdenie
objektívneho spôsobu pre
primárnu identifikáciu
významnosti jednotlivých prvkov
energetickej infraštruktúry a na
vyjadrenie súvzťažnosti
jednotlivých podsektorov
energetiky.

V procese
hodnotenia

APVV-170461

APVV

APVV-170222

APVV

Využitie
modelovania
a simulácie
v riešení
dopadov
vnútorných
požiarov

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

V procese
hodnotenia

APVV-170468

APVV

Vzdelávanie
a výcvik hasičov
s využitím
simulačných
technológií
a virtuálnej reality

Cieľom predkladaného projektu
je zvýšiť úroveň vzdelávania
a výcviku príslušníkov HaZZ SR
s využitím nového simulačného
nástroja a virtuálnej reality.

V procese
hodnotenia

APVV-170014

APVV

Smart tunel:
telematická
podpora pri
mimoriadnych
udalostiach
v dopravnom
tuneli

Cieľom projektu je zvýšenie
bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky (používateľov tunela)
v prípade vzniku mimoriadnej
udalosti, zníženie rizika
zranenia, prípadne straty na
životoch a škodách na majetku.

V procese
hodnotenia

APVV-170572

APVV

Progresívne
metódy
navrhovania
protipožiarnej
bezpečnosti
stavieb
PROGSAFE

Hlavným cieľom predkladaného
projektu je prostredníctvom
vytvorenia a zavedenia systému
progresívnych návrhových
metód maximalizovať úroveň
protipožiarnej bezpečnosti.

V procese
hodnotenia
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APVV 170643

APVV

Behaviorálny
turniket BehaTurn

Vytvorenie softvérového riešenia
na zabránenie krádeže identity
autorizovanej osoby pomocou
inteligentného monitorovania
s využitím CCTV kamier.

V procese
hodnotenia

SK_FR 20170013

APVV

Ochrana pred
účinkami výbuchu

Cieľom projektu bilaterálnej
spolupráce je zintenzívnenie už
existujúcej vedecko-technickej
spolupráce medzi riešiteľským
tímom z Žilinskej univerzity
a Ecole d'ingénieurs et centre
de recherche ENSTA Bretagne.

Zamietnutý

SK-AT-20170007

APVV

Lyapunovova
stabilita
v hypoplastických
modeloch

Výskum je zameraný na
skúmanie dynamického
správania sa stabilných
systémov v zmysle Lyapunova.

Zamietnutý

VEGA
1/0695/18

VEGA

Optimalizácia
metód použitých
na zvýšenie
odolnosti
konštrukcií
zaťažených
výbuchom

V procese
hodnotenia

VEGA
1/0181/18

VEGA

Optimalizačný
model pre
zabezpečenie
ochrany
a bezpečnosti
kritickej
infraštruktúry
v oblasti
núdzového
zásobovania
vodou

VEGA

Hodnotenie
výkonnosti a jeho
aplikácia v malých
a stredných
podnikoch v SR
Stanovenie zásad
a postupnosti

Hlavným vedeckým cieľom
projektu bude zvýšenie odolnosti
stavebných konštrukcií
zaťažených tlakovou vlnou od
výbuchu (prachov, plynov,
výbušnín) použitím prídavných
materiálov s možnosťou
absorpcie energie výbuchu.
Cieľom projektu je návrh modelu
riadenia a zaistenia funkčnosti
prvkov infraštruktúry v oblasti
zásobovania vodou s dôrazom
na riešenie alternatívnych
možností núdzového
zásobovania vodou s využitím
rôznych technických
prostriedkov na úpravu,
skladovanie a prepravu
upravenej pitnej vody
obyvateľstvu a určeným
subjektom hospodárskej
mobilizácie.
Na základe spolupráce so
softwarovou firmou identifikovať
činitele, ktoré sú aplikované
MSP v SR pri hodnotení
výkonnosti.
Vytvorenie postupu, na určenie
úrovne povedomia obyvateľstva

1/0805/18

SK-FR

SK-AT

VEGA

Neschválený

Neschválený

V procese
hodnotenia
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krokov merania
povedomia
a pripravenosti
obyvateľstva na
riziká vzniku
prírodných
katastrof
Návrh
kvantitatívneho
modelu na
posudzovanie
rizík
v projektovom
riadení v podniku

o rizikách vzniku prírodných
katastrof a pripravenosti na ich
pôsobenie.

Vytvoriť kvantitatívny model
posudzovania rizík
v projektovom riadení pre
potreby praxe.

V procese
hodnotenia

1/0753/18

VEGA

1/0531/18

VEGA

Technické
zabezpečenie
zložiek
integrovaného
záchranného
systému na
riešenie
následkov
krízových situácií
prírodného
charakteru

Určenie limitných podmienok
a návrh techniky a technických
prostriedkov a ich parametrov
pre efektívnu zásahovú činnosť
Hasičského a záchranného
zboru MV SR.

Neschválený

1/0687/18

VEGA

Aplikácia
experimentálne
získaných
požiarnotechnických
charakteristík
prirodzene
bezlepkových
múk na zvýšenie
protivýbuchovej
ochrany
v potravinárskom
priemysle

Hlavným zámerom projektu je
skvalitniť a zjednodušiť
posudzovanie horľavosti
výbušnosti prachov
bezlepkových múk
prostredníctvom vytvorenia
prakticky aplikovateľnej
databázy požiarno–technických
charakteristík prirodzene
bezlepkových múk.

Neschválený

VEGA
1/0628/18

VEGA

Minimalizácia
miery
subjektívnosti
odhadov expertov
v bezpečnostnej
praxi s využitím
kvantitatívnych

Hlavným cieľom projektu je
minimalizovať mieru
subjektívnosti pri tvorbe
odhadov expertov
v bezpečnostnej praxi a umožniť
objektivizovať ich rozhodovanie
za neistoty alebo neurčitosti.

V procese
hodnotenia
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a kvalitatívnych
metód
050ŽU4/2018

KEGA

Inovatívne
metódy výučby
profilových
predmetov
študijného odboru
požiarne
inžinierstvo
vkontexte využitia
poznatkov z praxe
vo verejnom
a súkromnom
sektore

Projekt sa zameriava na
obohatenie a zatraktívnenie
prvého a druhého stupňa štúdia
v študijnom odbore záchranné
služby s dôrazom na realizáciu
aplikovaného výskumu na
treťom stupni štúdia v rámci
katedry. Súčasťou
aplikovateľnosti spomínaného
výskumu je aj spätná možnosť
využitia poznatkov pri výučbe
predmetov na nižších stupňoch
štúdia.

V procese
hodnotenia

079ŽU4/2017

KEGA

Moderná
vysokoškolská
učebnica „Základy
environmentálnej
bezpečnosti“

Cieľom predkladaného projektu
je zvýšenie kvality vzdelávania
v oblasti environmentalistiky
a ekológie prostredníctvom
vytvárania inovatívnych
učebných pomôcok pre
študentov vysokoškolského
štúdia.

V procese
hodnotenia

021ŽU4/2018

KEGA

Zatraktívnenie
technicky zameraných študijných
programov
v oblasti
bezpečnosti
s využitím
inovačných metód
a nástrojov

V procese
hodnotenia

043ŽU4/2018

KEGA

045ŽU4/2018

KEGA

Inovácia
predmetu "civilná
ochrana", nové
trendy vo výučbe
a tvorba študijných materiálov
Implementácia
inovatívnych
edukačných
prístupov v rámci
didaktického

Cieľom projektu je
zatraktívnenie vysokoškolských
študijných programov na úseku
bezpečnosti v SR
prostredníctvom inovačných
nástrojov marketingu
a novovytvorených študijných
materiálov orientovaných na
cieľovú skupinu študentov
stredných škôl v súlade
s aktuálnou prioritou
spoločnosti.
Cieľom projektu je modernizácia
koncepcie vzdelávania v oblasti
ochrany obyvateľstva v rámci
celoživotného vzdelávania
odborníkov krízového
manažmentu.
Hlavným cieľom projektu je
príprava kvalifikovaných
odborníkov v oblasti
pyrotechnickej ochrany.

V procese
hodnotenia

Zamietnuté
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030ŽU4/2018

KEGA

023ŽU4/2017

KEGA

IGP201704

IGP

IGP201701

IGP

IGP201702

IGP

zabezpečenia
nového študijného
programu „ochrana pred účinkami
výbuchu“
Výskum riadenia
rizík v podnikoch
na Slovensku na
tvorbu nového
študijného
programu
Manažment rizík
na FBI UNIZA
Matematické
vzdelávanie
v digitálnom
edukačnom
priestore

Vytvorenie
metodiky
získavania hodnôt
prielomovej
odolnosti
mechanických
zábranných
prostriedkov
s použitím
expertných
odhadov
Experimentálne
skúmanie
cylindrických
vložiek
a bezpečnostných
mreží rôznych
bezpečnostných
tried
Východiská pre
skúmanie kultúry
bezpečnosti
organizácií
a spôsobov

Spracovať výskum riadenia rizík
v podnikoch v SR, vytvoriť nový
študijný program „manažment
rizík“ na FBI UNIZA.

V procese
hodnotenia

Cieľom projektu je návrh
a spracovanie moderných
modulov matematického
vzdelávania študentov
technických odborov s využitím
prostriedkov ako e-learning,
video projekcie, interaktívne
vizualizácie, praktické cvičenia
s využitím matematického
softvéru, a pod.
Vytvorenie metodiky získavania
hodnôt prielomovej odolnosti
s použitím expertných odhadov,
ktorá by prispela k vytvoreniu
časovo vyjadrených interakcií
medzi používanými prvkami
MZP a potenciálnymi nástrojmi
vyžitými na ich prekonanie.

V procese
hodnotenia

Vytvorenie a otestovanie
skúšobného rámu pre potreby
skúšok prielomovej odolnosti
vykonávaných na cylindrických
vložkých a bezpečnostných
mrežiach rôznych
bezpečnostných tried.

Schválený

Charakterizovanie postavenia
a identifikovanie vzťahu kultúry
bezpečnosti a firemnej kultúry
organizácií a identifikovanie
nástrojov merania kultúry

Schválený

Schválený
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merania jej vplyvu
na bezpečnosť
organizácie
Návrh spôsobu
využitia mázorov
občanov na
posúdenie úrovne
bezpečnosti obce
Použitie
usmernených
náloží na
prekovanie
vybraných
mechanických
zábranných
prostriedkov

bezpečnosti organizácií a jej
vplyvu na bezpečnosť
organizácie.
Využiť názory občanov na
dosiahnutie prijateľnej úrovne
bezpečnosti v obci.

Matematické testovanie
možností použitia usmernených
náloží rôznych typov výbušnín
na prekonanie vybraných MZP.

Neschválený

IGP201610

IGP

IGP201703

IGP

IGP201709

IGP

Vplyv neistoty na
kvalitu výsledkov
požiarnych
modelov

Cieľ projektu je zameraný na
zvýšenie efektivity práce
s požiarnymi modelmi, ktorá
spočíva v posúdení vplyvu
neurčitosti a variability
vstupných parametrov na kvalitu
výstupov.

Schválený

IGP201710

IGP

Laboratórne
testovanie
termickou
modifikáciou
upravených
tropických drevín

Cieľom projektu je zisťovanie
požiarnej odolnosti najčastejšie
sa využívajúcich tropických
drevín dovážaných z rôznych
oblastí sveta.

Schválený

IGP201711

IGP

Experimentálne
testovanie
vybraných
horľavých
materiálov

Cieľom inštitucionálneho
grantového projektu je
zisťovanie vývoja teplôt
v uzatvorenom priestore
s dôrazom na dynamiku
parametrov počas požiaru
v malorozmerových modeloch.

Schválený

1.3.4

Výstupy z riešených výskumných úloh

1.3.4.1

Publikačná činnosť

Schválený

V roku 2017 bolo celkom zaevidovaných 337 publikácií, čo predstavuje mierny pokles oproti roku 2016,
kedy bolo vykázaných 354 publikácií. Pozitívne je možné vnímať hlavne počet článkov v zahraničných
karentovaných časopisoch (2), vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách (3)
a vysokoškolských učebníc vydaných v zahraničných vydavateľstvách (3). Počet domácich
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vysokoškolských učebníc naopak mierne poklesol. Počet publikácií evidovaných v databáze SCOPUS,
resp. WoS bol 51, pričom sa prevažne jednalo o príspevky v konferenčných zborníkoch. Kritériá „A“
výstupov spĺňa z uvedených publikačných výstupov 50 článkov.
Tab. 10
Prehľad publikačnej činnosti vykázanej na FBI
Typ publikácie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Zmena

AAA Vedecké monografie vydané
v zahraničných vydavateľstvách

1

1

0

0

3

2

▼

AAB Vedecké monografie vydané
v domácich vydavateľstvách

1

0

1

3

1

3

▲▲

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

0

0

0

0

0

0

-

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

0

0

0

0

0

0

-

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

2

4

2

0

0

-

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydané v domácich vydavateľstvách

0

1

9

0

0

0

-

ACA Vysokoškolské učebnice vydané
v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

3

▲▲

ACB Vysokoškolské učebnice vydané
v domácich vydavateľstvách

6

6

0

6

7

4

▼▼

ACC Kapitoly vo vysokoškolských
učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

-

ACD Kapitoly vo vysokoškolských
učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

-

ADC Vedecké práce v zahraničných
karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

2

▲▲

ADD Vedecké práce v domácich
karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

-

ADE Vedecké práce v zahraničných
nekarentovaných časopisoch

25

20

21

24

33

41

▲▲
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ADF Vedecké práce v domácich
nekarentovaných časopisoch

10

12

9

21

15

16

▲

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

-

1

12

2

4

1

▼▼

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

-

3

0

15

5

2

▼▼

AEC Vedecké práce v zahraničných
recenzovaných vedeckých zborníkoch

3

1

4

8

7

5

▼

AED Vedecké práce v domácich
recenzovaných vedeckých zborníkoch

0

0

5

6

5

1

▼▼

AEE Vedecké práce v zahraničných
nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

0

0

0

0

0

0

-

AEF Vedecké práce v domácich
nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

0

0

0

0

0

0

-

AEG Stručné oznámenia alebo abstrakty
vedeckých prác v zahraničných
karentovaných časopisoch

1

0

0

0

0

0

-

AEH Stručné oznámenia alebo abstrakty
vedeckých prác v domácich karentovaných
časopisoch

0

0

0

0

0

0

-

AFA Publikované pozvané referáty na zahr.
vedeckých konferenciách

0

0

0

0

0

1

▲

AFB Publikované pozvané referáty na dom.
vedeckých konferenciách

0

0

0

0

1

0

▼

AFC Publikované príspevky na
zahraničných vedeckých konferenciách

69

66

93

95

119

116

▼

AFD Publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách

87

86

66

120

126

101

▼▼

AFE Abstrakty pozvaných referátov
zo zahraničných konferencií

0

0

0

0

0

0

-

AFF Abstrakty pozvaných referátov
z domácich konferencií

0

0

0

0

0

0

-

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných
konferencií

1

1

2

0

4

0

▼▼

AFH Abstrakty príspevkov z domácich
konferencií

0

0

0

6

0

2

▲
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AFI Preprinty vedeckých prác vydané
v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

-

AFJ Preprinty vedeckých prác vydané
v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

-

AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných
konferencií

1

0

0

0

0

0

-

AFL Postery v zborníkoch z domácich
konferencií

9

0

0

0

0

0

-

AGI Správy o vyriešených
vedeckovýskumných úlohách

0

1

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

AHG Vedecké práce zverejnené na
internete - zahraničné

0

0

0

0

0

0

-

AHI Vedecké práce zverejnené na internete
- domáce

0

0

0

0

0

0

-

BAA Odborné knižné práce vydané
v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

1

0

0

-

BAB Odborné knižné práce vydané
v domácich vydavateľstvách

1

2

0

3

1

0

▼

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané
v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

1

0

0

-

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané
v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

-

BCB Učebnice pre základné a stredné
školy

0

0

0

0

0

0

-

1

3

2

6

3

4

▲

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných
textoch

0

0

0

0

0

0

-

BDA Heslá v zahraničných slovníkoch
a encyklopédiách

0

0

0

0

0

0

-

BDB Heslá v domácich slovníkoch
a encyklopédiách

0

0

0

0

0

0

-

BDC Odborné práce v zahraničných
karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

-

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy

BCI Skriptá a učebné texty
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BDD Odborné práce v domácich
karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

-

BDE Odborné práce v nekarentovaných
zahraničných časopisoch

3

1

0

0

1

0

▼

BDF Odborné práce v nekarentovaných
domácich časopisoch

16

4

6

3

6

5

▼

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

0

0

0

0

0

0

-

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

13

0

0

0

0

0

-

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

3

1

3

10

4

5

▲

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

4

3

0

2

1

2

▲

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

0

0

0

1

0

0

-

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

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

BGH Legislatívne dokumenty

0

0

0

0

0

0

-

BHG Odborné práce zverejnené na
internete

0

0

0

0

0

0

-

EAI Prehľadové práce – knižné

0

0

0

0

0

0

-

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

4

7

3

0

5

4

▼

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

0

0

0

0

1

0

▼

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

0

0

0

1

1

1

-

258

222

240

336

354

337

BGG Štandardy, normy, odporúčania

Celkom

▼
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1.3.4.2

Chránené výsledky duševného vlastníctva

V roku 2017 neboli na fakulte realizované žiadne chránené výsledky duševného vlastníctva.
1.3.4.3 Konkrétne realizačné výstupy
V rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0749/16 Posudzovanie a riadenie rizík priemyselných
procesov z pohľadu integrovanej bezpečnosti v podprahových podnikoch (zodpovendý riešiteľ
Ing. Katarína Hollá, PhD.) bol vytvorený komplexný model posudzovania a riadenia rizík priemyselných
činností podprahových podnikov využiteľný aj pri kontrolnej činnosti MV SR, okresnými úradmi
a ostatnými kontrolnými orgánmi, aplikácia vytvoreného nástroja v dvoch podprahových podnikoch.
Ďalšie konkrétne realizačné výstupy vedeckovýskumnej činnosti pracovísk fakulty sú uvedené
v tabuľke 8.

1.3.5

Výskum pre prax, najvýznamnejšie realizované výstupy

Medzi najvýznamnejšie realizované výstupy vedeckovýskumnej činnosti fakulty realizované v roku 2017
patrí THE EXTREME WEATHER RISK ASSESSMENT TOOL – Nástroj na posudzovanie rizík
extrémneho počasia vytvára platformu pre zhodnotenie hrozieb počasia na energetickú infraštruktúru
a odhadnutie spoločenských dopadov vyjadrených špecifickými markermi nevyhnutými pre podporu
rozhodovania a analýzy možných scenárov mimoriadnych udalostí. Webová aplikácia bola vyvinutá
spoločne so všetkými významnými zainteresovanými stranami z dôvodu maximalizácie jej použiteľnosti
a využiteľnosti výstupov. Ďalšie informácie o softwarovom nástroji sú k dispozícii na webovej stránke
projektu RAIN http://rain-project.eu/extreme-weather-risk-assessment-tool/.

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).

1.3.7

Zorganizované vedecké a odborné podujatia

1.3.7.1

Vedecké a odborné podujatia organizované fakultou a jej pracoviskami:

•
•
•
•

•

medzinárodná vedecká konferencia Blast protection 2017, 19. - 20. januára 2017 v Žiline,
22. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí,
24. – 25. mája 2017v Žiline,
druhý ročník medzinárodného workshopu SECULIN 2017: „Bezpečnosť v lokálnom prostredí“,
11. – 13. októbra 2017, Zuberec,
Vedecké sympózium: optiSB - Optimalizácia kompetencií zamestnancov súkromnej
bezpečnosti organizované v rámci riešenia projektu VEGA 1/0064/15 „Optimalizácia
kompetencií v korelačných súvislostiach so špecifikami typových pozícií v súkromnej
bezpečnosti“, 13. novembra 2017, Žilina
IV. ročník workshopov na tému Požiarna bezpečnosť stavieb so zameraním sa na
viacpodlažné drevostavby, ktoré zorganizoval doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. v spolupráci
s prezídiom HaZZ MV SR a firmami Knauf a Knauf Insulation. V roku 2017 sa zrealizovali dva
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workshopy z tejto série, a to konkrétne dňa 14. 11. 2017v Nitre pre Nitriansky a Trenčiansky
kraj a dňa 5. 11. 2017 v Bratislave pre Bratislavský a Trnavský kraj.

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 2017 sa na fakultnom kole zúčastnilo 63 študentov (čo je o 21 študentov viac ako v roku 2016)
s 57 súťažnými prácami (čo je o 20 prác viac ako v roku 2016). Súťažilo sa v štyroch sekciách. Na súťaži
sa zúčastnili 2 študenti s 2 prácami z iných vysokých škôl zo SR (MTF Trnava), 12 študenti s 10 prácami
zo zahraničných vysokých škôl (VŠB - TU Ostrava, UTB Zlín a študenti z Poľska). Literárny fond ocenil
4 práce.
Tab. 11
Prehľad súťažných prác a študentov na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2017
Počet
súťažných prác
ŠVOČ

Počet
študentov
v ŠVOČ

Počet študentov
z iných VŠ v SR

Počet
zahraničných
študentov

Bezpečnosť
a ochrana kritickej
infraštruktúry

9

9

0

1 – UTB Zlín

Krízový manažment

15

16

0

1 - UTB Zlín

Ochrana osôb,
majetku a informácií

18

23

0

6 – Poľsko

Súťažná sekcia

Záchranné služby

15

15

2 – MTF Trnava

4 – UTB Zlín,
VŠB - TU
Ostrava

Celkom

57

63

2

12

Komisia konštatovala nárast záujmu študentov o fakultné kolo súťaže ŠVOČ, hlavne u študentov
študijného odboru bezpečnostný manažment, kde sa zúčastnilo o 10 študentov viac ako v minulom roku
a v študijnom odbore krízový mažnažment, kde sa zúčastnilo o 7 študentov viac ako v minulom roku.
Obsahová a formálna úprava prác a ich prezentácia si zachovala svoju úroveň v porovnaní s minulými
ročníkmi.
Účasť študentov fakulty na súťažiach ŠVOČ na iných vysokých školách:
•

študent Jozef Vraniak získal 1. miesto na Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2017
na VŠB - TU Ostrava,
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•

•

•

1.3.8

študent Jozef Vraniak získal 2. miesto v sekcii Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo na
Študentskej vedeckej konferencii 2017 na Materiálovo technologickej fakulte STU Bratislava
so sídlom v Trnave,
študent Juraj Pollák získal 1. miesto v sekcii Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo na
Študentskej vedeckej konferencii 2017 na Materiálovo technologickej fakulte STU Bratislava so
sídlom v Trnave,
študent Timotej Kapiny získal ako úspešný riešiteľ 58. ročníka ŠVOČ ročné predplatné
odborného časopisu Drevársky magezín na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene.

Vyznamenania a ocenenia získané za výskumné aktivity

V roku 2017 boli rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline ocenení:
•

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. (zamestnanec) a Ing. Viktor Šoltés, PhD. (doktorand)
za prezentáciu výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti formou význačnej publikačnej aktivity
na medzinárodnej úrovni,

•

kolektív riešiteľov projektu 7FP - RAIN za výnimočný vedecký prínos pre univerzitu za uplynulé
obdobie.

1.3.9

Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Fakulta má v zmysle rozhodnutí MŠVVŠ SR právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch 8.3.1 ochrana osôb a majetku (rozhodnutie č. 201615695/21256:7-15A0 zo dňa 23. 5. 2016), 8.3.6 záchranné služby (rozhodnutie č.: 201518768/47303:7-15A0 zo dňa 30. 10. 2015), 8.3.7 občianska bezpečnosť (rozhodnutie č. 201615695/21251:6-15A0 zo dňa 23. 5. 2016).
Prehľad úspešne ukončených habilitačných konaní na fakulte v roku 2017 je uvedený v tabuľke 12.
Tab. 12
Prehľad úspešne ukončených habilitačných a vymenúvacích konaní na FBI v roku 2017
Meno uchádzača
(druh konania)
Ing. Katarína
Buganová, PhD.
(habilitačné konanie)

Dátum
začatia
konania

Dátum
ukončenia
konania

Téma habilitačnej/
inauguračnej prednášky

Odbor

26. 10. 2016 25. 1. 2017 Perspektívy rozvoja
8.3.7
manažmentu rizika malých občianska
bezpečnosť
a stredných podnikov
v kontexte aktuálnych
trendov zmien
podnikateľského prostredia

Zároveň bolo na zasadaní Vedeckej rady FBI UNIZA dňa 18. 10. 2017 začaté habilitačné konanie
Ing. Jozefa Svetlíka, PhD. v študijnom odbore 8.3.6 záchranné služby. Na Fakulte riadenia a informatiky
Žilinskej univerzity v Žiline bolo na zasadaní vedeckej rady dňa 2. 2. 2017 úspešne ukončené
habilitačné konanie Ing. Márie Hudákovej, PhD. v študijnom odbore 3.3.15 manažment.
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1.4

Medzinárodná spolupráca

V roku 2017 sa medzinárodná spolupráca fakulty naďalej aktívne rozvíjala. Na základe pracovných ciest
zástupcov vedenia a zamestnancov fakulty a prehlbovania existujúcich kontaktov je v súčasnosti
podpísaných 24 bilaterálnych zmlúv a 52 Erasmus+ bilaterálnych zmlúv, pričom 8 z nich je nových.
Počet partnerov, s ktorými má fakulta nezmluvnú spoluprácu, bol zastabilizovaný a vzťahy sú stále
prehlbované, napríklad organizovaním Firemných dní FBI UNIZA 2017.
Súčasná situácia na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia je priaznivejšia najmä pre
študentov, ktorí nadobudli aspoň čiastočné praktické skúsenosti počas pracovnej stáže alebo študijného
pobytu. V roku 2017 bolo vyslaných 12 študentov na študijný pobyt a 24 študentov na praktickú stáž.
Najviac navštevovanými krajinami boli Slovinsko, Litva, Estónsko, Poľsko. Na fakultu prišli 2 študentky
z Rumunska a 16 študentov z Českej republiky (14 z toho boli stredoškoláci). Fakulta organizovala už
druhý rok pobyt českých stredoškolských študentov na fakulte, pričom boli rozdelení do dvoch skupín
s odlišnou praktickou výučbou (8 študentov - Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline
a 6 študentov na FBI UNIZA). Fakulta zorganizovala 10-dňový praktický vzdelávací program, do ktorého
bolili zapojení pedagógovia z rôznych katedier a študenti sa zúčastnili aj na zaujímavých praktických
ukážkach a exkurziách.
K významnej výmene skúseností v rámci vzdelávacej, ale i vedeckovýskumnej činnosti dochádza
prostredníctvom učiteľských a zamestnaneckých mobilít. V minulom roku na pôdu fakulty prišlo
23 zástupcov z iných univerzít a 27 vysokoškolských učiteľov a zamestnancov vycestovalo z fakulty do
zahraničia. Najnavštevovanejšie krajiny boli Česko, Poľsko, Bulharsko, Litva, Rakúsko a Maďarsko.
V rámci pracovných ciest, ktoré absolvovali zamestnanci fakulty, boli navštívené viaceré krajiny, ako
napríklad Čína, Anglicko, Estónsko, Jordánsko, Albánsko, Japonsko, Holandsko 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 i naďalej
skupina fakulty na sociálnej sieti Facebook a webová stránka fakulty. Ku dnešnému dňu sa stránka páči
1344 ľuďom a má 1348 sledovateľov, 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 to fakulte podarilo a takmer jednu štvrtinu tvoria študenti
stredných škôl, zástupcovia z iných inštitúcií a absolventi. V tomto roku sme dokázali zacieliť kampaň
i na stredoškolákov, ktorých sme ešte v portfóliu stredných škôl nemali.
Marketingové a propagačné aktivity, ktoré boli vyvíjané v roku 2017, 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 tri články
o fakulte v tlačených médiách a organizované akcie ako Noc výskumníka a Vianoce na univerzite.
Na propagáciu fakulty bolo vytvorené videá z Dňa otvorených dverí FBI UNIZA 2017 a Firemných dní
FBI UNIZA 2017, ktoré sú umiestnené na webovej stránke fakulty, youtoube a facebooku. Rovnako sme
zapojili študentov FBI UNIZA do vytvárania plagátov na dve akcie (Deň otvorených dverí FBI UNIZA
2018 a Firemné dni FBI UNIZA 2017) vyhlásením súťaže o zhotovenie plagátu s tematickým
zameraním. Tento krok sa ukázal pre študentov ako motivujúci. Do súťaže na plagát DOD sa prihlásilo
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27 študentov so 40 návrhmi a do súťaže na plagát Firemných dni 16 študentov s 21 návrhmi. Z oboch
súťaží bolo vybrané po jednom víťaznom návrhu.
Na fakulte sa konal druhý ročník Firemných dní FBI UNIZA 2017, pričom sa ich zúčastnilo 15 firiem
z Českej republiky a Slovenskej republiky. Formou výstavných stánkov a prezentácií na učebniach
ponúkali študentom pracovné stáže, absolvenstské stáže, odbornú prax a pracovné miesta po skončení
štúdia. V úvodnom pléne vystúpili, okrem akademických funkcionárov UNIZA, aj krajský riaditeľ HaZZ
Žilina plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D. a v zastúpení krajského riaditeľa PZ v Žiline plk. PhDr. Aurela
Gonščáka hovorkyňa mjr. Mgr. Jana Balogová.
Počas roku 2017 bolo uverejnených niekoľko ďalších propagačných článkov a inzercie (napr. v denníku
Pravda).
V roku 2017 sme sa stali členom medzinárodnej organizácie GADRI, ktorá združuje inštitúcie v rámci
Disaster management a jej sídlo je v Kyote v Japonsku.

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 s inštitúciami v Maďarsku a Poľsku.
Rok 2017 bol zameraný i na revíziu zmlúv Erasmus+ a uzatváranie nových, ktoré boli v počte 8:
•
•
•
•
•
•
•
•

Óbuda University, Bánki Bonát Faculty of Mechanical and Safety Engineering,
Budapešť/Maďarsko,
National University of Public Service, National University of Public Service,
Budapešť/Maďarsko,
Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Ľublin/Poľsko,
Uniwersytet Wrocławski, Wroclaw/Poľsko,
Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie,
University of Public and Individual Security "Apeiron", Krakow/Poľsko,
University of Tirana, Tirana/Albánsko,
University of Novi Sad, Novi Sad/Srbsko,
Lunds Universitet LTH, Lunds Universitet, Lund/Švédsko.

V ďalšom texte a tabuľkách 13 a 14 je uvedený prehľad platných bilaterálnych zmlúv (24) a Erasmus+
zmlúv (52).
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Tab. 13
Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené bilaterálne zmluvy k 31. 12. 2017
Názov vysokej školy/univerzity

Mesto/štát

Higher Hanseatic School of Management in Slupsk

Slupsk/Poľsko

Bukovyniam University

Chernivtsi/Ukrajina

Military University of Technology

Warszawa/Poľsko

Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach

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+ zmluvy k 31. 12. 2017
Názov vysokej
školy/univerzity

Názov fakulty/ústavu

Mesto/štát

"Todor Kableshkov" University
of transport

Higher School of Transport

Sofia/Bulharsko

Univerzita obrany

Fakulta ekonomiky a managementu
Fakulta vojenských technológií

Brno/Česká
republika

Brno University of Technology

Institute of Forensic Engineering

Brno/Česká
republika

University of South –Bohemia

Faculty of Health and Social Studies

České Budejovice
/Česká republika

Silesian Universty in Opava

Silesian University In Opava

Opava/Česká
republika

VŠB - TU Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Ostrava/Česká
republika

University of Pardubice

Transport Faculty

Pardubice/Česká
republika

Faculty of Economics and Administration
České vysoké učení technické
v Praze

Faculty of Biomedical Engineering

Policejní akademie ČR

Department of International Cooperation

Praha/Česká
republika

Czech University of Life
Sciences Prague

Faculty of Forestry and Wood Sciences

Praha/Česká
republika

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics
Faculty of Logistics and Crisis Management

Zlín/Česká
republika

The Estonian Information
Technology College

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Tallinn/Estónsko

Estonian Academy of Security
Sciences

Estonian Academy of Security Sciences

Tallinn/Estónsko

Tampere University of Applied
Sciences

Tampereen Ammattikorkeakoulu

Tampere/Fínsko

ENSTA Bretagne

ENSTA Bretagne

Brest/Francúzsko

Windesheim University of
Applied Sciences

Windesheim Businness School

Zwolle/ Holandsko

Fakulta dopravní

Praha/Česká
republika
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University of Applied Sciences
Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica

Zagreb/Chorvátsko

Vilnius Gediminas Technical
University

Faculty of Enviromental Engineering

Vilnius/Litva

Civil Engineering
Faculty of Transort Engineering

Hochschule Darmstadt
University of Applied Sciences

Hochschule Darmstadt University of Applied
Sciences

Darmstadt/

University of Bielsko-Biala

Akademia techniczno-Humanistyczna

BielskoBiala/Poľsko

Wyzsza Skola Administracji im.
E Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyzsza Skola Administracji

Gdyna/Poľsko

Panstwowa Vyzsza Szkola
Zawodova im. Prezydenta
Stanislawa Wojciechowskiego

Fakulty of Management

Kalisz/Poľsko

Old Polish University in Kielce

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

Kielce/Poľsko

The School of Banking and
Management in Cracow

The School of Banking

Krakow/Poľsko

Andrzej Frycz Modrzewski
Krakow University

Security Sciencies Faculty

Krakow/ Poľsko

Pedagogical University of
Cracow

Pedagogical University of Cracow

Krakow/Poľsko

Wyzsza Szkola Policji

Police Academy in Szczytno

Szczytno /Poľsko

National Defence University
Warsaw

Akademia Obrony Narodowej

Waršawa/Poľsko

Szkoła Główna słuzby
pozarniczej

The Main School of Fire Service in Warsaw

Waršawa/Poľsko

General Tadeusz Kosciuszko
Military Academy of Land
Forces

Faculty of Security Affairs

Wroclaw/Poľsko

Miedzynarodowa Wyzsza
Szkola Logistyki i Transportu we
Wroclawiu

Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki
i Transportu we Wroclawiu (MWSLIT)

Wroclaw/Poľsko

Instituto Politécnico de Leiria

Instituto Politécnico de Leiria

Leiria/Portugalsko

CAMPUS 02 Fachhochschule
der Wirtschaft GmbH

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft
GmbH

Graz/Rakúsko

Nemecko
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University of Applied Sciences
Kufstein

University of Applied Sciences Kufstein

Kufstein/Rakúsko

Univerza v Mariboru

Faculty of Criminal Justice and Security

Maribor/Slovinsko

University of Oviedo, Oviedo

Jovellanos Faculty of Commerce, Tourism
and Social Sciences

Oviedo/
Španielsko

Universita Politecnica Delle
Marche

Universita Politecnica Delle Marche –
Environment

Ancona/Taliansko

Universita Politecnica Delle Marche Economics
Sapienza Universita Di Rom

Faculty of Civil and Industrial Engineering

Rím/Taliansko

The University of Northumbria
at Newcastle

Trading as Northumbria University

Newcastle/UK

Střední průmyslová škola
chemická Pardubice

High School of Chemistry Pardubice

Pardubice/Česká
republika

Óbuda University

Bánki Bonát Faculty of Mechanical and
Safety Engineering

Budapešť/Maďars
ko

National University of Public
Service

National University of Public Service

Budapešť/Maďars
ko

Lublin University of Technology

Faculty of Mechanical Engineering

Ľublin/Poľsko

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Wroclaw/Poľsko

Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa
Publicznego i Indywidualnego
"Apeiron" w Krakowie

University of Public and Individual Security
"Apeiron"

Krakow/Poľsko

University of Niš, Serbia

University of Niš, Serbia

Niš/Srbsko

University of Belgrade

University of Belgrade

Belehrad/Srbsko

University of Defence

Fakulty of Economics and Managment,
Faculty of Military Technology

Brno/ČR

University of Tirana, Albania

University of Tirana, Albania

Tirana/Albánsko

University of Novi Sad

University of Novi Sad

Novi Sad/Srbsko

Lunds Universitet LTH

Lunds Universitet

Lund/Švédsko
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1.4.2

Nezmluvná spolupráca

Medzinárodná spolupráca bez formalizovaných zmlúv (23) sa stabilizovala najmä vďaka nadväzovaniu
a prehlbovaniu kontaktov pre umiestňovanie študentov na pracovné stáže v rámci programu Erasmus+
mobilít a Firemných dní FBI UNIZA 2017. Ostatné zmluvy sú udržiavané a prehlbované prostredníctvom
bilaterálnych pracovných ciest a vyvíjania nových pracovných aktivít.
Tab. 15
Nezmluvná spolupráca k 31. 12. 2017
Názov vysokej školy/univerzity/inštitúcie

Mesto/štát

Stöbich Brandschutzs, s.r.o.

Brno/ČR

ABBAS, Inc., Brno

Brno/ČR

EUROSAT CS, spol. s r.o.

Brno/ČR

Jablotron Alarms, a.s.

Jablonec nad Nisou/ ČR

Mark2 Corporation Czech, a.s

Praha/ČR

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Praha/ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Praha/ČR

Procusys, a.s.

Praha/ČR

The Coca Cola Company

Praha/ČR

BALJAK CZECH, s.r.o.

Praha/ČR

Special Service International, spol s.r.o., Praha

Praha/ČR

G4S Secure Solutions, a.s.

Praha/ČR

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, Fakulta strojná
Deutsche Telekom

Miskolc/Maďarsko
Miskolc/Maďarsko
Györ/Maďarsko
Dieburg/ Nemecko

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,

Zemská akadémia obrany, Inštitút pre stratégiu a bezpečnostnú
politiku vo Viedni
Pittsburská univerzita
Akadémia obrany Veľkej Británie, Univerzita Cranfield

Viedeň/Rakúsko
Pittsburgh/USA
Cranfield/VB
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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. Rovnako je to príležitosť ako preukázať budúcim
zamestnávateľom aj vyvíjanie iných ako iba učebných aktivít počas štúdia. V rámci programu Erasmus+
bolo vyslaných 12 študentov na študijný pobyt a 24 študentov na stáž. Na fakultu prišli 2 študentky
z Rumunska a 16 študentov z ČR. 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

Počet študentov
praktická stáž

Inštitúcia/štát

1

The Main School of Fire Service in Warsaw/Poľsko

4

University of Maribor/Slovinsko

1

Sapienza Universita di Rom /Taliansko

1

České vysoké učení technické v Praze/ČR

1

Vilnius Gediminas Technical University/Litva

1

Universita Politecnica Delle Marche /Taliansko

1

Policejní akademie České republiky v Praze/ČR

2

Estonia Academy of Security Sciences/Estónsko
5

Mark2 Corporation Czech, a.s., Praha/ČR

2

PROCUSYS a.s., Praha/ČR

5

G4S Secure Solutions, a.s., Praha/ČR

1

Special Service International, spol. s r.o., Praha/ČR

1

EUROSAT CS, spol. s r.o., Brno/ČR

1

ABBAS, Inc., Brno/ČR

2

The Coca Cola HBC, Praha/ČR

1

Univerzita obrany Brno/ČR

1

VŠB - TU Ostrava/ČR

3

Stöbich Brandschutz, s.r.o., Brno/ČR

1

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/ČR
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Tab. 17
Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu Erasmus+

Termín
pobytu

Počet
mesiacov
príp.dní

The Main School of Fire
Service in Warsawa/Poľsko

6.2.201730.6.2017

4,5

Klobučník
Vladimír

University of
Maribor/Slovinsko

25.9.201723.2.2018

4,5

3.

Cúthová Antónia

University of
Maribor/Slovinsko

25.9.201723.2.2018

4,5

4.

Raffaj Andrej

University of
Maribor/Slovinsko

25.9.201723.2.2018

4,5

5.

Kohút Otakar

University of
Maribor/Slovinsko

25.9.201723.2.2018

4,5

6.

Komorovská
Simona

Sapienza Universita di
Rom/Taliansko

25.9.201723.02.2018

4,5

7.

Bibora Peter

Vilnius Gediminas Technical
University/Litva

4.9.201728.1.2018

4,5

8.

Potočár Rastislav

České vysoké učení
v Praze/ČR

21.9.20177.2.2018

4,5

9.

Shevchenko
Yelyzaveta

Universita Politecnica Delle
Marche/Taliansko

25.9.201722.1.2018

4,5

10.

Rossák Jakub

Policejní akademie České
republiky v Praze/ČR

31.1.20172.6.2017

4,1

11.

Pollák Juraj

Estonia Academy of Security
Sciences,Tallin/Estónsko

1.9.201731.1.2018

5

12.

Masic Štefan

Estonia Academy of Security
Sciences,Tallin/Estónsko

1.9.201731.1.2018

5

12 študentov, z toho 4 ženy

Spolu

54,6

Názov

Por.
číslo

Meno študenta

Erasmus+

1.

Komendátová
Diana

2.

Navštívená zahraničná
inštitúcia/štát

študijný pobyt
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Tab. 18
Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu Erasmus+

stáž
Termín
pobytu

Počet
mesiacov
príp.dní

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha/ČR

1.2.201731.5.2017

4

Kuric Emil

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha/ČR

1.2.201731.5.2017

4

3.

Jankura Rikchar

PROCUSYS, a.s., Praha/ČR

11.2.201730.4.2017

3

4.

Staňo Peter

PROCUSY,S a.s., Praha/ČR

11.2.201730.4.2017

3

5.

Sihelský Martin

Mark2 Corporation Czech,
a.s., Praha/ČR

12.6.201730.9.2017

3,63

6.

Tlčina Tomáš

Mark2 Corporation Czech,
a.s., Praha/ČR

12.6.201730.9.2017

3,63

7.

Kutaj Milan

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíne/ČR

1.3.201730.6.2017

4

8.

Adamová Veronika

Mark2 Corporation Czec,h
a.s., Praha/ČR

1.10.201715.1.2017

4

9.

Jakubíková Monika

Mark2 Corporation Czech,
a.s., Praha/ČR

1.10.201715.1.2017

4

10.

Géczy Dávid

Mark2 Corporation Czech,
a.s., Praha/ČR

1.10.201715.1.2017

4

11.

Hudec Ivan

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha/ČR

11.9.201711.12.2017

3,03

12.

Šiser Anton

Special Service International,
spol. s r.o., Praha/ČR

1.9.201731.12.2017

4

13.

Kmeť Roman

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha/ČR

4.9.20175.11.2017

2

14.

Galko Ivan

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha/ČR

4.9.20175.11.2017

2

15.

Szatmári Roman

EUROSAT CS, spol. s r.o./ČR

1.9.201731.12.2017

4

16.

Štangová Miriam

ABBAS, Inc., Brno/ČR

11.9.201722.12.2017

4

Názov

Por.
číslo

Meno študenta

Erasmus+

1.

Franc Ján

2.

Navštívená zahraničná
inštitúcia/štát
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17.

Hylbricht Marek

The Coca Cola HBC,
Praha/ČR

28.8.201720.12.2017

3,77

18.

Vnenčáková Eva

The Coca Cola HBC,
Praha/ČR

28.8.201720.12.2017

3,77

19.

Prívarová Radka

Univerzita obrany Brno/ČR

11.4.201731.5.2017

2

20.

Havko Ján

VŠB - TU Ostrava/ČR

1.5.201731.7.2017

3

21.

Jakubjak Dávid

Stöbich Brandschutz s.r.o.,
Brno/ČR

1.6.201715.9.2017

3,5

22.

Šubjak Tomáš

Stöbich Brandschutz s.r.o.,
Brno/ČR

1.6.201715.9.2017

3,5

23.

Dermek Milan

VŠB - TU Ostrava/ČR

1.3.201730.4.2017

2

24.

Hroboň Samuel

Stöbich Brandschutz, s.r.o.,
Brno/ČR

1.10.201715.1.2018

4

24 študentov, z toho 5 žien

Spolu

81,83

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

Počet
mesiacov
príp.dní

Tomas Bata University in
Zlín/CZ

13.2.201714.7.2017

150 dní

Michaela
Kvapilová

Tomas Bata University in
Zlín/CZ

13.2.201714.7.2017

150 dní

3.

Ecaterina Cauia

Constantin Brancusi
Universwity of Targu-Jiu/
Rumunsko

15.9.201714.11.2017

59 dní

4.

Elen-Cristina
Saracin

Constantin Brancusi
Universwity of Targu-Jiu/
Rumunsko

29.5.201728.7.2017

90 dní

5.

Dominik Emlar

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

5.11.201718.11.2017

14 dní

Názov

Por.
číslo

Erasmus+
študijný
pobyt

1.

Petra Obšelová

2.

Erasmus+
stáž

Meno študenta

Domovská univerzita
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6.

Dominik Med

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

5.11.201718.11.2017

14 dní

7.

Michal Malý

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

5.11.201718.11.2017

14 dní

8.

Anežka
Vančurová

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

5.11.201718.11.2017

14 dní

9.

Dorota Živná

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

5.11.201718.11.2017

14 dní

10.

Kateřina
Zemanová

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

5.11.201718.11.2017

14 dní

11.

Martin Čuhel

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

12.

Pavel Broulík

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

13.

Dominik Daněk

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

14.

Karel Falta

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

15.

Anna Kropáčková

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

16.

Martina Levaiová

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

17.

Vácval Malík

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

18.

Patrik Pokorný

Strední průmyslová škola
chemická Pardubice/CZ

12.11.201725.11.2017

14 dní

Spolu

645 dní

18 študentov, z toho 9 žien
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1.4.4

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 UNIZA vycestovali na Erasmus+ mobilitu v počte 27 (23 – učiteľská mobilita
a 4 zamestnanecká mobilita) a zo zahraničia k nám prišlo 23 pedagógov v rámci učiteľskej mobility
a zamestnaneckej mobility.
Tab. 20
Zahraničné mobility pracovníkov fakulty v rámci programu Erasmus+
Názov
programu

Por.
číslo

Erasmus+

1.

Meno pracovníka
Veľas Andrej,
doc. Ing., PhD.

2.

Valéria Moricová,
Mgr., PhD.

3.

Katarína Buganová,
doc. Ing., PhD.

4.

Klučka Jozef,
doc. Ing., PhD.

5.

Hudáková Mária,
doc. Ing., PhD.

6.

Strelcová Stanislava,
doc. Ing., PhD.

7.

Svetlík Jozef,
Ing., PhD.

8.

Vandlíčková Miroslava,
Ing., Ph.D.

9.

Makoviská Osvaldová Linda,
doc. Ing., PhD.

10.

Mózer Vladimír,
doc. Ing., PhD.

učiteľská mobilita

Navštívená zahraničná
inštitúcia/štát

Termín
pobytu

Počet
dní

Policejní akademie
České republiky
v Praze/ČR

14.3.201715.3.2017

2

České vysoké učení
technické v Praze

11.4.201712.4.20147

2

České vysoké učení
technické v Praze

11.4.201712.4.20147

2

Czestochowa University
of Technology/Poľsko

5.6.20179.6.2017

5

Jan Kochanowski
University in
Kielce/Poľsko

17.10.201719.10.2017

3

Jan Kochanowski
University in
Kielce/Poľsko

17.10.201719.10.2017

3

Policejní akademie
České republiky
v Praze/ČR

14.3.201715.3.2017

2

Vilnius Gediminas
Technical University/
Litva

21.3.201723.3.2017

3

Vilnius Gediminas
Technical University/
Litva

21.3.201723.3.2017

3

Czech Technical
University in Prague/ČR

15.5.201717.5.2017

3
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11.

Monoši Mikuláš,
doc. Ing., PhD.

12.

Flachbart Jaroslav,
Ing., PhD.

13.

Sventeková Eva,
doc. Ing.,PhD.

14.

Dvořák Zdeněk,
prof. Ing., PhD.

15.

Stachová Darina,
RNDr., PhD.

16.

Kontrová Lýdia,
PaedDr.,PhD.

17.

Leitner Bohuš,
doc. Ing., PhD.

18.

Leitner Bohuš,
doc. Ing., PhD.

19.

Sventeková Eva,
doc. Ing., PhD.

20.

Dvořák Zdeněk,
prof. Ing., PhD.

21.

Lusková Mária,
Ing., PhD.

22.

Tomek Miroslav,
doc. Ing., PhD.

National Univerzity of
Public Service,
Budapešť/Maďarsko

09.10.201712.10.2017

4

National Univerzity of
Public Service,
Budapešť/Maďarsko

09.10.201712.10.2017

4

General Tadeusz
Kosciuszko Military
Academy of Land
Forces, Wroclaw/Poľsko

13.3.201714.3.2017

2

General Tadeusz
Kosciuszko Military
Academy of Land
Forces, Wroclaw/Poľsko

13.3.201714.3.2017

2

Od Polish University in
Kielce/Poľsko

11.5.201715.5.2017

5

Od Polish University in
Kielce/Poľsko

11.0.201715.5.2017

5

Univerzita obrany, Brno/
ČR

29.5.201731.5.2017

3

Todor Kableshkov
University of Transport,
Sofia/Bulharsko

10.10.201712.10.2017

3

Todor Kableshkov
University of Transport,
Sofia/Bulharsko

10.10.201712.10.2017

3

Todor Kableshkov
University of Transport,
Sofia/Bulharsko

10.10.201712.10.2017

3

Todor Kableshkov
University of Transport,
Sofia/Bulharsko

10.10.201712.10.2017

3

Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk

20.11.201722.11.2017

3
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Ladovych,
Wroclaw/Poľsko
23.

Loveček Tomáš,
prof. Ing., PhD.

Miedzynarodowa Wysza
Szkola Logistyki I
Transport we
Wroclawiu/Poľsko

23 zamestnancov, z toho 10 žien

12.12.201715.12.2017

4

Spolu

72

Tab. 21
Zahraničné mobility pracovníkov fakulty v rámci programu Erasmus+

zamestnanecká mobilita

Navštívená zahraničná
inštitúcia/štát

Termín
pobytu

Počet
dní

Gabriela Ďugelová

Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.,
Praha/ČR

4.4.20176.4.2017

3

2.

Dana Baránková

Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.,
Praha/ČR

4.4.20176.4.2017

3

3.

Slávka Šmídová

ČVUT Praha/ČR

17.10.201719.10.2017

3

4.

Košútová Anna, Mgr.

ČVUT Praha/ČR

17.10.201719.10.2017

3

Spolu

12

Názov
programu

Por.
číslo

Erasmus+

1.

Meno pracovníka

4 zamestnanci, z toho 4 ženy

Tab. 22
Zahraničné mobility pracovníkov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu Erasmus+
Názov

Por.
číslo

Meno pracovníka

Erasmus+

1.

Szymanowicz Adam

2.

Kouřil Karel

Termín
pobytu

Počet
dní

Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk
Ladowych,
Wroclaw/Poľsko

3.4.20177.4.2017

5

Střední průmyslová
škola chemická,
Pardubice/CZ

1.5.20176.5.2017

6

Domovská univerzita
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3.

Bárta Martin

Střední průmyslová
škola chemická,
Pardubice/CZ

1.5.20176.5.2017

6

4.

Berov Teodor

Todor Kableshkov
Higher School of
Transport,
Sofia/Bulharsko

8.5.201712.5.2017

5

5.

Vasilev Detelin

Todor Kableshkov
Higher School of
Transport,
Sofia/Bulharsko

8.5.201712.5.2017

5

6.

Mika Otakar Jiří

Tomas Bata University in
Zlín/CZ

9.5.201712.5.2017

5

7.

Bitala Petr

VŠB - Technical
University of Ostrava/CZ

9.5.201712.5.2017

5

8.

Cibulová Klára

University of Defence,
Brno/CZ

15.5.201719.5.2017

5

9.

Zezulová Eva

University of Defence,
Brno/CZ

15.5.201719.5.2017

5

10.

Pellowski Witalis

Military Academy of
Land Forces/Poľsko

22.5.201726.5.2017

5

11.

Żuber Marian

Military Academy of
Land Forces/Poľsko

22.5.201726.5.2017

5

12.

Petar Kolev

Todor Kableshkov
University of Transport,
Sofia/Bulharsko

22.5.201726.5.2017

5

13.

Daniela Dimitrova Todorova

Todor Kableshkov
University of Transport,
Sofia/Bulharsko

22.5.201726.5.2017

5

14.

Grünbichler Rudolf

FH CAMPUS
02/Rakúsko

2.5.20174.5.2017

3

15.

Cvetityánin Lívia

Óbuva University/HU

14.6.201716.6.2017

3

16.

Witczynska Katarzyna

University of
Wroclaw/Poľsko

29.9.20173.10.2017

5
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17.

Koubík Karel

Střední průmyslová
škola chemická,
Pardubice/CZ

29.9.20173.10.2017

8

18.

Touš Petr

Střední průmyslová
škola chemická,
Pardubice/CZ

29.9.20173.10.2017

7

19.

Vaiškūnaité Rasa

Vilnus Gediminas
Techical University/Litva

20.11.201724.11.2017

5

20.

Paliulis Dainius

Vilnus Gediminas
Techical University/Litva

20.11.201724.11.2017

5

21.

Schüllerová Barbora

Vysoké učení technické
v Brne/CZ

21.11.201723.11.2017

3

22.

Svoboda Petr

Tomas Bata University in
Zlín/CZ

27.11.20171.12.2017

5

23.

Rak Jakub

Tomas Bata University in
Zlín/CZ

27.11.20171.12.2017

5

Spolu

121

23 zamestnancov, z toho 7 žien
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Prehľad ďalších zahraničných pracovných ciest pracovníkov fakulty uskutočnených v roku 2017
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 2017
Počet zamestnancov

Osobodni

Štát

1

5

Albánsko

11

43

Belgicko

1

9

Bulharsko

91

165

Česko

1

8

Čína

3

16

Dánsko

2

8

Fínsko

2

6

Holandsko

3

12

Írsko

1

11

Japonsko

1

6

Jordánsko

3

12

Litva

10

24

Maďarsko

2

8

Nemecko

16

38

Poľsko

8

304

Rakúsko

1

6

Rumunsko

1

5

Rusko

6

26

Srbsko

10

59

Španielsko

3

19

Taliansko

1

7

USA

1

5

Veľká Británia

179

528

Spolu
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Tab. 24
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa jednotlivých pracovísk a cieľových
štátov za rok 2017
KBM
Krajina

počet
osobo
ciest

KKM

osobodeň

počet
osobo
ciest

KPI

osobodeň

Albánsko
2

Belgicko
Bulharsko

1

9

Česko

14

30

Čína

KTVI

počet
osobo
ciest

osobodeň

1

5

6

27

36

1

8

4

19

3

Dánsko

48

22

2

Holandsko

2

6

Írsko

1

4

2
1

Japonsko
1

Jordánsko

2

5

1

5

1

3

Poľsko

4

5

9

22

Rakúsko

3

19

2

5

Rumunsko

3

1

1
1

5

8

2

2

12

3

12

Španielsko

4

24

3

15

1

10

Taliansko

1

8

1

4

1

7

Veľká
Británia
102

56

13

8

144

1

5

34

126

počet
osobo
ciest

osobodeň

1

5

11

43

1

9

91

165

1

8

3

16

2

8

2

6

3

12

1

11

1

6

3

12

3

12

5

11

10

24

2

8

2

6

16

38

3

6

8

30

1

6

1

5

6

26

6

1

29

9

20

8

5

Srbsko

USA

38

5

osobodeň

6

Nemecko

Rusko

17

počet
osobo
ciest

11

Litva
Maďarsko

osobodeň

Spolu

16

Fínsko

Spolu

počet
osobo
ciest

PVB

1

39

5

99

1

5

10

59

1

7

3

19

1

7

1

5

179

528

21

57
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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
a 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 2017
PSCE – Forum for Public Safety Communication Europe
TIEMS – The International Emergency Management Society
AGA – Asociace technických bezpečnostních služeb grémium Alarm
GADRI - Global Alliance of Disaster Research Institutes
Tab. 26
Členstvo katedier v medzinárodných organizáciách za rok 2017
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 2017
Členstvo v medzinárodnej organizácii

Funkcia

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

Národný delegát

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

člen

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

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

Expert / Národný
delegát

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

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Integrated Disaster Risk Management –
IDRiM (Japonsko – Kyoto)

člen

Meno
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

62

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

1.5

Rozvojové zámery na rok 2018

Ciele a úlohy fakulty pre kalendárny rok 2018 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,

•

zorganizavať prijímacie konanie do všetkých troch stupňov štúdia,

•

usporiadať Firemné dni FBI UNIZA s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť
absolventov fakulty na trhu práce,

•

modernizovať vybavenie vybraných učební v budove MA,

•

uskutočniť minimálne 2 habilitačné konania v súlade s plánom kvalifikačného rastu,

•

podporovať zahraničné mobility študentov,

•

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

•

splniť podmienky vnútorného systému kvality vzdelávania v zmysle Smernice č. 113 Vnútorný
systém zabezpečovania kvality vzdelávania na UNIZA,

•

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

•

podporiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov fakulty, najmä v oblasti pedagogiky 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:
•

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

•

zachovať kvalitu medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov organizovaných fakultou
s dôrazom na 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí a 12. ročník konferencie Mladá veda,

63

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

•

zvýšiť a skvalitniť prezentáciu výsledkov dosiahnutých vo vedeckovýskumnej činnosti
prostredníctvom vyššieho podielu výstupov v prvom a druhom kvartile - kategórie „A“ a výstupov
v karentovaných časopisoch,

•

zvyšovať podiel publikačnej činnosti vo svetovom jazyku a jazykové zručnosti zamestnancov
fakulty,

•

transformovať časopis Krízový manažment do anglickej verzie a zvýšiť jeho kvalitu s cieľom
budúcej indexácie v databázach SCOPUS a WoS,

•

zvýšiť vedeckovýskumnú kapacitu fakulty, a to plánovaním nových pozícií vedeckých pracovníkov
v podávaných projektoch,

•

ročne podať aspoň jeden výskumný projekt v rámci európskych grantových štruktúr (napr. H2020)
ako koordinátor,

•

napĺňať vytvorený plán graduačného rastu pedagogických zamestnancov fakulty v zmysle
personálnej štruktúry jednotlivých pracovísk,

•

zabezpečiť vyššiu medzinárodnú účasť na súťaži ŠVOČ (napr. účasťou Erasmus+ študentov, resp.
študentov zahraničných partnerských škôl).

1.5.3

Oblasť medzinárodnej spolupráce a marketingu

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,

•

zrevidovať počet a zameranie 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,

•

zapájať študentov fakulty do jednotlivých marketingových aktivít fakulty a tvorby plagátov na Deň
otvorených dverí a Firemné dni a zvyšovať ich mieru participácie na fakultných propragačných
aktivítách,

•

podporovať aktivity, ktoré zvýšia povedomie študentov o možnostiach vycestovania na študijný
pobyt alebo praktickú stáž počas štúdia, zapojiť do prednášok i zástupcu neziskovej organizácie
SAIA a iných agentúr,

•

nadväzovať nové kontakty a prehlbovať spoluprácu so zahraničnými strednými školami
s podobným zameraním ako na našej fakulte,
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•

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+,

•

zverejňovať pracovné ponuky firme a inštitúcií zamerané na absolventov a študentov končiacich
ročníkov na základe spolupráce počas jednotlivých marketingových aktivít a vyzvaných prednášok,

•

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.

V Žiline 28. feubruára 2018

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
dekan
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1.6

Prílohy
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1.6.1

Vedecká rada fakulty

1.

Predseda:

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

FBI UNIZA

2.

Podpredseda:

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

FBI UNIZA

Členovia:
3.

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

FAI UTB Zlín, ČR

4.

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

FBI UNIZA

5.

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

VŠEMVS v Bratislave

6.

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.

FRI UNIZA

7.

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

FBI UNIZA

8.

Ing. Katarína Hollá, PhD.

FBI UNIZA

9.

prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

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

10. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

APZ v Bratislave

11. doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

FBI UNIZA

12. prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

FBI UNIZA

13. prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

FPEDaS UNIZA

14. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.

UO Brno, ČR

15. prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

FBI UNIZA

16. prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

FBI UNIZA

17. prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.

FBI VŠB - TU Ostrava, ČR

18. doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

FBI UNIZA

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

Alfa VS, a. s., Bratislava

20. prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.

EF UNIZA

21. doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

FBI UNIZA

22. doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

FBI UNIZA

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

ČVUT v Prahe, ČR

24. prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

PA ČR, Praha, ČR

25. prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

FBI UNIZA

26. doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

FBI UNIZA

27. doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

FBI UNIZA
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1.6.2

Kolégium dekana

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

dekan

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

vedúci katedry požiarneho inžinierstva

do 31. 1. 2017

Ing. Milan Goč

tajomník fakulty

Ing. Katarína Hollá, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

vedúci katedry technických vied a informatiky

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

vedúci pracoviska výskumu bezpečnosti

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

vedúci katedry požiarneho inžinierstva

od 1. 2. 2017

predseda akademického senátu
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

vedúci katedry krízového manažmentu

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

vedúci katedry bezpečnostného manažmtu

Ing. Veronika Mitašová
Ing. Martin Boroš
Michal Muráň

zástupca doktorandov
zástupca doktorandov
zástupca študentskej časti AS fakulty

do 22. 8. 2017
od 1. 9. 2017
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1.6.3

Akademický senát fakulty

Zamestnanecká časť senátu:
Predseda:
Podpredseda:

Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Ing. Lucia Figuli, PhD.
prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
Ing. Mária Polorecká, PhD.

Študentská časť senátu:
Predseda:

Ing. Martin Boroš
Bc. Diana Komendátová
Ing. Maroš Krajčír
Bc. Michal Muráň
Ing. Milan Kutaj

od 11. 4. 2017
od 8. 8. 2017

do 7. 8. 2017
do 10. 4. 2017

od 25. 10. 2018
do 31. 8. 2018

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UNIZA
Zamestnanecká časť senátu:

Študentská časť senátu:

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
Ing. Martin Boroš
Ing. Romana Erdélyiová
Ing. Ján Mišík
Ing. Viktor Šoltés

do 31. 8. 2017
do 31. 8. 2017

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

Zástupcovia UNIZA v Študentskej rade vysokých škôl
Bc. Tomáš Hegyi
Ing. Matej Kadlic
Ing. Jozef Kubás
Ing. Anton Šiser
Bc. Daniela Šmídová
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1.6.4 Odpočet hospodárenia na fakulte za rok 2017
ČASŤ A : 077 11 00
VYSOKÉ ŠKOLY
Dotačné prostriedky v roku 2017
Celkom pridelené AS
Mzdy
Odvody
Tovary a služby

855.968,00 €
547.711,00 €
192.794,00 €
115.463,00 €

Čerpanie miezd v roku 2017 – kategória 610
Pridelená suma
Osobné príplatky fond rektorky
Zostatok z roku 2016
SPOLU 2017

547.711,00 €
29.364,00 €
5.400,00 €
582.475,00 €

Z toho čerpanie:
• tarifná zložka FBI
• príplatky za riadenie.
• osobný príplatok
• platový postup.
• odmeny dekana
• zostatok prevedený do roku 2018

427.661,00 €
16.873,00 €
61.145,00 €
3.900,00 €
72.896,00 €
0,00 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2017 – kategória 630
Pridelená suma
116.145,40 €
Spolu
116.145,40 €
Rozdelené na pracoviská FBI UNIZA
24.826,46 €
Dekanát FBI UNIZA
91.318,94 €
Čerpanie
101.024,99 €
Zostatok prevedený do roku 2018
15.120,41 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

Názov položky

631

Celkom

KKM

KPI

KBM

KTVI

Dekanát

Cestovné náhrady

631001 Tuzemské

1.536,78

27,14

786,58

89,42

32,18

631002 Zahraničné

9.372,74

191,27

312,28

572,13

14,05

40,12

175,14

26,99

632

601,46
200,07

8.182,94

Energie, voda,

632003 Poštové a telek.sl.
633

PVB

4.968,51

32,06

4.694,20

Materiál

633001 Interiérové vybav.

28.983,33

28.983,33

633002 Výpočtová technika 10.333,26

1.397,39

8.935,87

633005 Prevádzkové služ.

2.139,65

38,20

633006 Všeobecný materiál

5.794,36

41,90

264,11

46,60

115,90

142,33

89,56

2.027,67

633009 Knihy, časopisy,

357,98

53,15

2.101,45
108,00

5.380,35

633010 Pracovné odevy
634

Dopravné

634001 Palivo, mazivá

2.863,62

634002 Servis, údržba

70,72

70,72

634005 Karty, známky

693,53

693,53

635

746,39

Rutinná a štandardná údržba

635006 Budov a objektov
637

134,52

134,52

Služby

637001 Školenia, kurzy

3.828,17

637004 Všeobecné služby

3.195,05

637005 Špeciálne služby

151,08

637012 Poplatky a odvody

96,55

637014 Stravovanie

14.671,24

1.185,97 362,90
437,77

13,44

32,00

192,00

2.055,30

92,65

162,33

2.488,86

60,00
551,78

91,08

55,15

20,05

0,05

21,30

572,75

167,89

902,12

12.476,70

637015 Poistné

441,85

637016 Prídel do soc.

36,75

36,75

637027 Odmeny

5.865,50

5.865,50

642013 Odchodné

2.455,00

2.455,00

642015 Nemocenské

2.884,80

649003 Medzinárodné org.

20,00

273,62

589,01

276,92

809,97

221,85

935,28

250,00

250,00

Pridelené

116.145,40 6.694,40 6.283,76 5.273,81 5.892,09

682,40

91.318,94

Vyčerpané

101.024,99 1.875,41 4.106,33 3.604,85 1.910,01

682,40

88.845,99

Zostatok

15.120,41 4.818,99 2.177,43 1.668,96 3.982,08

0

2.472,95
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ČASŤ B: 077 12 01
VÝSKUM
Dotačné prostriedky v roku 2017
Celkom pridelené AS

697.911,00 €

Z toho rozdelené na:
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Štipendiá doktorandi

318.380,00 €
112.070,00 €
117.461,00 €
150.000,00 €

Čerpanie miezd v roku 2017 – kategória 610
Pridelená suma
Zostatok z roku 2016 (131G)
SPOLU 2017

318.380,00 €
26.972,00 €
345.352,00 €

Z toho čerpanie:
•
tarifná zložka
•
osobný príplatok
•
príplatok za riadenie
•
odmeny dekana
•
zostatok prevedený do roku 2018

230.278,00 €
31.307,00 €
4.795,00 €
78.972,00 €
55.000,00 €

Čerpanie tovarov a služieb v roku 2017 – kategória 630
Pridelená suma
267.461,00 €
Rozdelené na pracoviská fakulty
267.461,00 €
Čerpanie
134.617,67 €
Zostatky do roku 2018
132.843,33 €
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Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP

Názov položky

631

Celkom

KKM

KPI

KBM

KTVI

PVB

54,26

52,90

201,80

11,74

95,00

Dekanát

Cestovné náhrady

631001 Tuzemské

44,18

631002 Zahraničné

110,30

632

40,14

288,00

Energie, voda

632003 Poštové a telek. sl.
633

Materiál

633001 Interiérové vybav.
633002 Výpočtová technika

494,48

633005 Prevádzkové sl.

26,00

633006 Všeobecný materiál

183,96

776,26

633009 Knihy, časopisy, nov.

140,86

633010 Pracovné odevy
634

Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje

85,12

634002 Servis, údržba, opravy
634005 Karty, známky, popl.
635

Rutinná a štandardná údržba

635004 Budov a objektov
637

849,60
Služby

637001 Školenia, kurzy, sem.

414,17

471,90

213,73

549,47 1.170,00

637004 Všeobecné služby

51,23
1.308,00

637005 Špeciálne služby
637012 Poplatky a odvody

10,05

100,00

80,00

40,00

0,05

637014 Stravovanie

78,16

245,65

72,01

282,45

442,68

20,00

637015 Poistné
637016 Prídel do soc.

582,75

637027 Odmeny mimoprac.
642013 Odchodné
642015 Nemocenské
642036 Na štipendiá

117,29
123.306,00

252,50

118,70

97,54

138,72
124.306,00

Pridelené

267.461,00 7.974,45 7.676,15 6.822,71 6.790,99 4.581,40 233.615,30

Vyčerpané

134.617,65 958,11 2.406,93 538,70 1.034,10 2.274,23 127.405,58

Zostatok

132.843,35 7.016,34 5.269,22 6.284,01 5.756,89 2.307,17 106.209,72
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1.6.5

Zoznam záverečných prác absolventov fakulty v akademickom roku 2016/2017

Priezvisko, meno

Názov záverečnej práce

Vedúci
záverečnej práce

Denné bakalárske štúdium
Adamová Veronika

Možnosti zlepšenia pracovných podmienok mestských policajtov

Ing. Jozef Kubás

Bernik Matej

Posúdenie bezpečnostných rizík vybraného objektu

Ing. Martin Halaj

Bielený Michal

Komparácia činnosti bezpečnostných zložiek v Prešovskom samosprávnom kraji

Ing. Viktor Šoltés

Blahút Maroš

Testovanie prielomovej odolnosti vybraných mechanických zábranných prostriedkov

Ing. Anton Šiser

Cúthová Antónia

Právne aspekty identifikácie osôb biometrickými osobnými údajmi

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Čermáková Michaela

Testovanie cylindrických vložiek

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Červený Matej

Vplyv vynakladania finančných prostriedkov pre mestskú políciu na skvalitňovanie doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
vybavenia mestských policajtov vo vybranom meste

Dudová Monika

Návrh opatrení na zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov mesta Žilina

Ing. Viktor Šoltés

Džugan Filip

Návrh opatrení na zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov mesta Námestovo

Ing. Viktor Šoltés

Fendek Jozef

Komparácia oprávnení príslušníkov bezpečnostných služieb

JUDr. Róbert Mendel, PhD.

Géczy Dávid

Identifikácia rizík vybraného obchodného strediska

Ing. Ján Mišík

Gustiňák Róbert

Identifikácia rizík vybraného hotela

Ing. Ján Mišík

Hrabala Patrik

Testovanie prielomovej odolnosti vybraných mechanických zábranných prostriedkov

Ing. Anton Šiser

Hudec Ivan

Ponuka a technologická vyspelosť poplachových systémov predávaných v čínskych doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
obchodoch

Jakubíková Monika

Úlohy a postavenie mestskej polície pri zaistení bezpečnosti vo vybranom meste

Ing. Jozef Kubás
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Možnosti skvalitnenia služieb mesta Trenčín na úseku bezpečnosti

Ing. Viktor Šoltés

Klobučník Vladimír

Zistenie prielomovej odolnosti cylindrických vložiek pomocou metódy „Bumping“

Ing. Martin Boroš

Klorus Ľuboš

Možnosti využívania finančných prostriedkov obecnými políciami v rámci vybraného Ing. Viktor Šoltés
regiónu

Kollarčíková Zuzana

Zverejňovanie osobných údajov orgánmi verejnej správy

Ing. Ján Mišík

Komorovská Simona

Rozdiely úrovne kriminality v jednotlivých regiónoch

Ing. Viktor Šoltés

Kovalčíková Karolína

Využitie špeciálnej techniky na odstraňovanie nástražných a výbušných systémov Ing. Štefan Jangl, PhD.
zriadených organizovaným zločinom a terorizmom

Králik Vladimír

Použitie výbušnín ako prostriedku páchania protispoločenskej činnosti v podmienkach Ing. Zuzana Zvaková
Slovenskej republiky

Kubišová Stanislava

Zabezpečenie objektu pred výbuchom nástražného výbušného systéme/NVS, obchodné Ing. Štefan Jangl, PhD.
centrum

Lapašová Zuzana

Európska a slovenská legislatíva súkromných bezpečnostných služieb

Ing. Martin Halaj

Lišková Nikola

Subjektívne vnímanie bezpečnosti vo vybranom meste

Ing. Jozef Kubás

Madeja Matúš

Využitie finančných prostriedkov na bezpečnosť vo vybranom meste

Ing. Jozef Kubás

Maljar Ľubomír

Prísvit kamerových bezpečnostných systémov

Ing. Martin Boroš

Matiesková Veronika

Analýza časopriestorových podmienok prerušenia napadnutia objektu

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Matušincová Kristína

Komparácia bezpečnostných zložiek vybraných štátov

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

Maxián Marek

Zistenie prielomovej odolnosti cylindrických vložiek pomocou vyhmatania stavítok

Ing. Martin Boroš

Muráň Michal

Subjektívne vnímanie kvality života so zameraním na bezpečnosť

Ing. Viktor Šoltés

Murina Jozef

Využitie služobného psa pre potreby Policajného zboru

Ing. Jozef Kubás

Nedeljak Jakub

Manažérstvo bezpečnostných rizík vo vybranom objekte

Ing. Zuzana Zvaková

Pagáčová Dušana

Porovnania subjektívneho vnímania pocitu bezpečia v obciach a mestách

Ing. Jozef Kubás
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Jánošíková Jana
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Analýza bezpečnostného prostredia a identifikácia rizík vybraného obchodného strediska prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Purgat Patrik

Identifikácia osoby prostredníctvom obrazového záznamu – minimálne požiadavky na prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
kvalitu obrazu

Raffaj Andrej

Identifikácia rizík vybraného rodinného poschodového domu

Ing. Ján Mišík

Roman Matúš

Využitie automatizovaných zariadení pri strážení objektov (vzdušný priestor)

Ing. Milan Kutaj

Seidl Róbert

Ochrana vlastníckeho práva a možnosti vykonania zásahu príslušníkmi bezpečnostných JUDr. Róbert Mendel, PhD.
služieb v obydlí alebo inej nehnuteľnosti

Sirek Kristián

Vývoj, druhy a charakteristika pušiek zavedených v polícii SR a okolitých štátov

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Sykora David

Záznamové zariadenia používané v kamerových bezpečnostných systémov

Ing. Martin Boroš

Szatmári Michal

Ochrana osobných údajov zamestnancov v organizácii

Ing. Martin Halaj

Šmidová Daniela

Základné právne dokumenty EÚ a SR pre bezpečnosť a skladovania výbušnín

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Štangová Miriam

Marketingový plán súkromnej bezpečnostnej služby

Ing. Jozef Kubás

Šveda Stanislav

Testovanie prielomovej odolnosti vybraných mechanických zábranných prostriedkov

Ing. Anton Šiser

Tarabík Alojz

Bezpečnosť a jej vplyv na kvalitu života

Ing. Jozef Kubás

Vantechová Veronika

Využitie elektrického zabezpečovacieho systému ako základu pre vybudovanie Ing. Milan Kutaj
inteligentnej domácnosti

Venglarčíková Karin

Postup pri vypracúvaní návrhu a výbere systému ochrany objektu

Ing. Martin Halaj

Externé bakalárske štúdium
Fojtík Juraj

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti a ochrana osobných údajov

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Hamar Marek

Metódy posudzovania bezpečnostných rizík vybraného územného celku (obce)

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

Juriček Milan

Metódy merania tvrdosti materiálov pre potreby testovania mechanických zábranných doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
prostriedkov

Michalica Miroslav

Využitie špeciálnej techniky pri preprave a odstraňovaní NVS a nevybuchnutej munície

Ing. Štefan Jangl, PhD.
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Pařízek Peter
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Prudovič Marián

Využitie elektrického zabezpečovacieho systému ako základu pre vybudovanie Ing. Milan Kutaj
inteligentnej elektroinštalácie malej firmy

Šarlák Maroš

Možnosti skvalitnenia vybavenia mestskej polície v okresnom meste

Šprlák Aurel

Komparácia bezdrôtových komponentov elektrických zabezpečovacích systémov Ing. Milan Kutaj
vybraných výrobcov

Tomčala Peter

Elektronická identita a ochrana osobných údajov

Ing. Milan Kutaj

Volentier Tomáš

Vymedzenie pojmu osobný údaj a jeho ochrana

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Vrábel Daniel

Komparácia Video manažment systémov pre kamerové bezpečnostné systémy

Ing. Martin Boroš

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Bonk Peter

Právne a iné aspekty kontroly elektronických komunikácií

JUDr. Róbert Mendel, PhD.

Bucák Michal

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Bujna Daniel

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Fabián Denis

Posúdenie stavu bezpečnosti v meste Trenčín

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Fridmanský Maroš

Právne a iné aspekty sledovania osôb v SR

JUDr. Róbert Mendel, PhD.

Fuňák Branislav

Činitele bezpečnostného prostredia objektu a možnosti ich riadenia

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Gašperan Eduard

Možnosti využitia obecnej polície pri riešení mimoriadnych udalostí

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

Heredoš Juraj

Metódy oceňovania kvality služieb pultov centralizovanej ochrany

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Hilbrycht Marek

Manažérstvo rizika v drevospracovateľskom podniku (píla)

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Hockickovú Miroslava

Manažérstvo aktív vo vybranej organizácii

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Holienka Tomáš

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Hrošovská Zuzana

Manažérstvo rizika vybraného obchodného strediska

prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Ivančo Matúš

Posudzovanie veľkosti náloží podľa veľkosti spôsobených škôd

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Jambor Lukáš

Možnosti prekonávania vybraných komponentov elektrických zabezpečovacích systémov doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Jarabica Peter

Prevencia kriminality detí a mládeže na školách

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
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Význam digitálnej stopy pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov.

Ing. Kamil Boc, PhD.

Joppa Michal

Ochrana VIP osoby – balistická ochrana v rizikovom priestore.

Ing. Lucia Figuli, PhD.

Kacová Zuzana

Využitie špecifických trasologických stôp v kriminalistike (uši)

Ing. Kamil Boc, PhD.

Kakalejčík Ján

Právne a iné aspekty odpočúvania telefónov v SR

JUDr. Róbert Mendel, PhD.

Krajíček Vít

Použitie výbušnín na prekonanie pasívnych prvkov systému ochrany objektu

Ing. Zuzana Zvaková

Krigovský Radovan

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Zuzana Zvaková

Krišák Matej

Návrh zariadenia na testovanie vybraných komponentov EZS

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Kubíková Zuzana

Hrozby medzinárodného terorizmu a súčasná ochrana pred terorizmom v SR -návrh

Ing. Štefan Jangl, PhD.

Kuciak Jozef

Hodnotenie účinnosti systému ochrany použitím teórie hromadnej obsluhy.

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Lepiš Tomáš

Realizácie deštrukčných metód prekonávania vybratých cylindrických vložiek

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Lešundák Andrej

Nelegálne obchodovanie so zbraňami ako zdroje príjmov pre teroristické organizácie

Ing. Lucia Figuli, PhD.

Lukáš Martin

Softvérová podpora pri projektovaní systémov ochrany objektov

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Maľak Peter

Optimalizácia spôsobu posudzovania bezpečnostných rizík organizácie

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Matuška Ján

Testovanie odolnosti vybraných mechanických zábranných prostriedkov plášťovej doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
ochrany v ZVJS - mreží

Mériová Nikola

Vplyv vybraných sociálnych faktorov na výskyt kriminality

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

Mravec Miroslav

Prevencia kriminality vo vybranom meste

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Paľová Stanislava

Posúdenie úrovne sociálnej bezpečnosti pomocou vybraných indikátorov

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

Paľová Zuzana

Prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti na miestnej úrovni vo vybranom meste.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

Peňaška Michal

Subjektívne vnímanie bezpečnosti vo zvolenom regióne/meste ako súčasť kvality života

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Šáli Martin

Manažérstvo bezpečnosti v miestnej samospráve (vybrané mesto)

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Šenold Dušan

Realizácie nedeštrukčných metód prekonávania vybratých cylindrických vložiek

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Šoltés Jakub

Ochrana chránenej pamiatkovej budovy pre účinkami výbuchu výbušniny.

Ing. Lucia Figuli, PhD.

Tripšanský Michal

Spôsoby využitia neletálneho streliva pri ochrane osôb a majetku.

Ing. Kamil Boc, PhD.

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Jergušová Monika
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Posúdenie protivýbuchovej odolnosti priemyselného objektu.

Ing. Lucia Figuli, PhD.

Vanko Rastislav

Možnosti využitia obecnej polície pri riešení mimoriadnych udalostí

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.

Vnenčáková Eva

Testovanie dosahu vybraných bezdrôtových komponentov

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Žiak Ivan

Zvýšenie spôsobilosti
zdravotníckej pomoci

príslušníkov

bezpečnostných

služieb

pre

poskytovanie Ing. Zuzana Zvaková

Externé inžinierske štúdium
Badík Branislav

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Buga Tibor

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu Ortocentrum Martin

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Goceliak Ivan

Návrh metodiky testovania odolnosti pasívnych prvkov systému ochrany objektu Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
s použitím výbušnín

Hladek Stanislav

Význam prvkov kriminalistickej charakteristiky trestného činu pri ochrane osôb a majetku Ing. Kamil Boc, PhD.
(napr. krádeže)

Klocáň Adam

Riešenie metodicko – technických problémov pri kontrole výkonu súdnych nariadení Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
technickými prostriedkami

Maťugová Barbora

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Riegelová Katarína

Právne a iné aspekty kontroly elektronických komunikácií

JUDr. Róbert Mendel, PhD.

Slávik Peter

Možnosti využitia dronov Ozbrojenými silami Slovenskej republiky

Ing. Zuzana Zvaková, PhD.

Strážnická Katarína

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Struharňanský Ivan

Plán zaobchádzania s rizikami vybraného objektu

Ing. Vlastimil Mach, PhD.

Zbojová Martina

Prevencia kriminality páchanej na senioroch

Ing. Andrea Byrtusová, PhD.
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Tunega Ľubomír
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.6 záchranné služby študijného programu záchranné služby
v akademickom roku 2016/2017

Priezvisko, meno

Názov záverečnej práce

Vedúci

Denné bakalárske štúdium
Babinská Anna

Bezpečnosť a ochrana zdravia hasičov pri ekologických zásahoch

Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.

Bednáriková Jana

Riziká vzniku požiaru pri vykurovaní pomocou obnoviteľných zdrojov energie

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

Belák Adam

Simulácia vnútorného požiaru s využitím zónových požiarnych modelov

Ing. Matej Kadlic

Benický Michal

Možnosti potlačenia a odľahčenia výbuchu priemyselných horľavých prachov

Ing. MiroslavaVandlíčková, PhD.

Beregházy Ondrej

Nové technológie v oblasti ochrany pred požiarmi

Ing Adelaida. Fanfarová, PhD.

Cádrik Marián

Koordinácia zásahovej činnosti HaZZ SR v pohraničných oblastiach SR

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Čontofalská Marcela

Sily a prostriedky modulu pozemného hasenia

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Dopater Michal

Výcvik dobrovoľného hasičského zboru obce pre prácu s protipovodňovým prívesným Ing. Michal Orinčák, PhD.
vozíkom

Ďuricová Veronika

Pripravenosť stredných škôl na vzdelávanie v študijných programoch zameraných na Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
ochranu pred požiarmi

Fatranský Ondrej

Porovnanie cisternových automobilových striekačiek používaných v hasičských Ing. Milan Dermek
jednotkách na Slovensku

Gallová Nikola

Nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov v priemysle

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Havlan Pavol

Spolupráca čerpadiel pri diaľkovej doprave vody

Ing. Milan Dermek

Holaza Lukáš

Preprava nebezpečných látok po cestných komunikáciách v rámci Slovenskej republiky

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Húšek Daniel

Využitie leteckej techniky pri záchranných prácach v HaZZ

Ing Milan Dermek

Jankula Martin

Použitie vybraného moderného samočinného hasiaceho zariadenia

Ing. Maroš Krajčír

Janošík Marek

Protipožiarna bezpečnosť komínov

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
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Nasadenie povodňovej techniky pri mimoriadnych udalostiach

Ing. Milan Dermek

Ježík Michal

Vývoj teploty v uzatvorenom priestore pri požiari vybraného horľavého materiálu

Ing. Maroš Krajčír

Jusko Zoltán

Hasenie požiarov elektrických zariadení

Ing. Milan Dermek

Kaco Pavol

Ľahké zásahové automobily používané v hasičských jednotkách

Ing. Milan Dermek

Kapinay Timotej

Skúmanie vybraných vlastností niektorých hasiacich látok

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Kavecká Tatiana

Zásah hasičských jednotiek v železničnom tuneli

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Kendra Rudolf

Horľavé látky, iniciačné zdroje a oxidačné prostriedky vyskytujúce sa vo výrobnej Ing. Iveta Coneva, PhD.
prevádzke

Kliment Jozef

Analýza zásahovej činnosti HaZZ pri dopravných nehodách vo vybranom okrese

Ing. Michal Ballay

Kohut Radovan

Posúdenie techniky povodňovej záchrannej služby vo vybranom OR HaZZ

Ing. Michal Ballay

Kudjak Ivan

Požiarno-technické parametre horľavých prachov

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Lisý Radoslav

Požiarnodeliace konštrukcie z pohľadu ich materiálového zloženia

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

Majchráková Petra

Pripravenosť hasičskej jednotky na ekologický zásah

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Mihálik Lukáš

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov vybraného závodného hasičského Ing. Patrícia Kadlicová
útvaru

Molčan Michal

Využitie DHZ obcí pri mimoriadnych udalostiach

Ing. Milan Dermek

Očka Jakub

Prehľad hasiacich látok a ich využitie na hasenie konkrétnych tried požiarov

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Pastucha Michal

Prvky pasívnej bezpečnosti automobilu a ich vplyv na priebeh zásahovej činnosti

Ing.Michal Ballay

Pepucha Filip

Speológia v horskej záchrannej službe

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Pollák Juraj

Zvyšovanie úrovne vedomostí študentov o správaní sa pri mimoriadnych udalostiach Ing. Matej Kadlic
v cestných tuneloch

Rapan Samuel

Problematika environmentálnej bezpečnosti

Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.

Repka Samuel

Požiare vybraných historických objektov

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.
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Hasičská technika a priestorové možnosti zásahovej činnosti v mestských sídliskách

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Štefanická Alexandra

Taktika zdolávania požiaru v bytových domoch

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Tamášiová Zdenka

Stanovenie PTCH vybraných horľavých kvapalín – ropných produktov

Ing. Patrícia Kadlicová

Ujpálová Iveta

Prúdnica na zdolávanie požiarov pod elektrickým napätím

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Vraniak Jozef

Veľkosť častíc ako jeden z parametrov horľavých prachov

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Wesserle Filip

Drevodomy z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Ing. Matej Kadlic

Zorská Mária

OOPP v HaZZ vo vybraných okresoch

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Židek Tomáš

BOZP a PO vo vybranom autoservise

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Externé bakalárske štúdium
Buzinkay Matúš

Povodňová záchranná služba v HaZZ

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Jelinek Jaroslav

Ochrana povrchu tela a dýchacích ciest pri zásahu hasičov

Ing. Milan Dermek

Kianek Erik

Technické prostriedky HaZZ umožňujúce efektívny zásah na rieke Dunaj

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Kijovský Mikuláš

Analýza nedostatkov zistených pri výkone ŠPD vo vybranom okrese

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Kormanová Monika

Šírenie tepla po vrstve prachu v priemyselnej prevádzke

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Sedlár Andrej

Kontajnerové automobily v HaZZ

Ing. Milan Dermek

Schut Róbert

Skydiving v záchranných službách

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Denné inžinierske štúdium
Babušová Lucia

Testovanie vybraných OOPP - pracovné odevy

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Bohač Jakub

Geoinformačná podpora pri lokalizácii udalosti v priestore s využitím GNSS technológií

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Bondira Pavol

Hodnotenie rizík požiarnych zásahov v mestských sídliskách

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

Buc Ladislav

Potlačenie a odľahčenie výbuchu priemyselného horľavého prachu vo vybranom podniku Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
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Vplyv koncentrácie retardéru horenia na jeho účinok

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Dufek Miroslav

Protipovodňová ochrana vybraného mesta za použitia nových prostriedkov hasičských
jednotiek

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Džupin Michal

Možnosti využitia dronov v záchranných službách

Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.

Erdélyiová Romana

Analýza metódy triedenia ranených START používanej v ZZS a HaZZ pomocou CPM

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Fáber Michal

Vplyv veľkosti častíc potravinárskeho prachu na teplotu vznietenia v usadenom stave

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Grobarčík František

Moderné metódy výučby odborníkov záchranných služieb

doc. Ing. Mikuláš, Monoši, PhD.

Hrenák Miroslav

Posudzovanie požiarnotechnických rizík v objekte drevospracujúceho priemyslu

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Hroboň Samuel

Experimentálne stanovenie požiarnotechnických parametrov hasičských hadíc

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Jancík Juraj

Bezpečnosť v horských oblastiach a špecifiká vysokohorskej turistiky na Slovensku

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Jaroš František

Testovanie vybraných podlahových krytín - šírenie plameňa po povrchu

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Jaššo Marek

Nebezpečenstvo vzniku výbuchu v konkrétnom potravinárskom podniku v dôsledku Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
prítomnosti horľavého prachu

Kabáč Lukáš

Posúdenie vplyvu veľkosti častíc drevného prachu na jeho teplotu vznietenia v usadenom Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
stave

Kamenár Filip

Technické a priemyselné lezenie v záchranárstve

KostelanskTomáš ý

Zhodnotenie úrovne zabezpečenia historických objektov z hľadiska ochrany pred
Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
požiarmi

Koščak Róbert

Návrh rozšírenia činnosti Slovenského Červeného Kríža

Kubuš Jakub

Experimentálne skúmanie a porovnanie teploty vznietenia rozvíreného prachu niektorých Ing. Iveta Coneva, PhD.
materiálov

Kupec Lukáš

Experimentálne overovanie požiarnotechnických vlastností alternatívnych prírodných prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.
palivových materiálov pomocou kónického kalorimetra

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Ing. Jozef Svetlík, PhD.
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Opatrenia na minimalizáciu ohrozenia hasičov pri likvidácii požiarov v autodielňach Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
a v pneuservisoch

Lahký Andrej

Koncept mobilnej aplikácie pre potreby HaZZ

Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.

Liga Peter

Experimentálne skúmanie a porovnanie PTCH vybraných prašných produktov

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Novobilský Jozef

Experimentálne overovanie základných parametrov požiaru koberca v uzatvorenom prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.
priestore pomocou modelu v zmenšenej mierke

Olej Martin

Hasenie nádrží s horľavými kvapalinami – taktiky hasenia, sprievodné javy

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Ondrejičková Kristína

Výchova občanov rôznych vekových kategórií na úseku ochrany pred požiarmi

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

Paluš Ján

Návrh zabezpečenia cestných nehodových úsekov na trase Bratislava - Humenné

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Rovňan Dominik

Vplyv zdroja paliva stavebného materiálu na vybrané parametre požiaru v uzatvorenom prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.
priestore

Russin Ondrej

Skúmanie heterogénneho horenia vybraných prašných produktov

Sidor Juraj

Experimentálne overovanie požiarnotechnických vlastností drevených a slamených peliet prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.
pomocou kónického kalorimetra

Šusteková Lívia

Šírenie plameňa po povrchu drevených obkladov pri rôznych typoch povrchových úprav

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

Tichý Ján

Účinnosť improvizovaných sorpčných materiálov pri odstraňovaní nebezpečnej látky

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Tichý Matej

Súčinnosť dobrovoľných záchranných zložiek pri pátracích akciách vo vysokohorskom Ing. Michal Orinčák, PhD.
teréne

Tyrpák Peter

Návrh zariadenia na výrobu vodnej steny

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Válek Roman

Návrh zariadenia na rýchle uhasenie požiaru automobilu

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Vereš Andrej

Vplyv starnutia retárderu horenia na úbytok na hmotnosti pre drevovláknitú dosku

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Vorčák Miloš

Prírodné požiare v CHKO Horná Orava

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Wiesner Ľuboš

Vývoj dynamických parametrov požiaru podlahy v uzatvorenom priestore

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Externé inžinierske štúdium

Ing. Iveta Coneva, PhD.
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Riešenie požiarnej bezpečnosti jednopodlažného skladu

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Buchtová Katarína

Riešenie požiarnej bezpečnosti výrobnej stavby

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Čiernik Michal

Požiarne nebezpečenstvo vo výrobnej prevádzke zameranej na výrobu chladičov do Ing. Iveta Coneva, PhD.
automobilov

Danek Ján

Požiarna bezpečnosť pri prevádzke poľnohospodárskych strojov

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

Gajdoš Radoslav

Problematika ochrany pred požiarmi vo výrobnom podniku

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Gálová Nikola

Metodika stanovovania preventívnych
nebezpečenstvom vzniku požiaru

Gancarčík Matúš

Požiarne nebezpečenstvo pri skladovaní horľavých kvapalín

Gažo Ondrej

Posúdenie vplyvu veľkosti častíc drevného prachu na jeho teplotu vznietenia Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
v rozvírenom stave

Harmanová Martina

Experimentálne overenie vplyvu polyamidovej textílie na vznik javu Flashover

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Ivaničová Patrícia

Vplyv veľkosti častíc potravinárskeho prachu na teplotu vznietenia v rozvírenom stave

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

KipikašoLucia vá

Činnosť zdravotnej záchrannej služby pri chemickom ohrození.

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Martinka Lukáš

Bezpečnostný riadiaci systém vo vybranom SEVESO podniku

Ing .Adelaida Fanfarová, PhD.

Mochnaľ Marek

Škodlivé účinky nebezpečných látok na ľudský organizmus

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Ondrek Marek

Využitie veľkokapacitného systému prečerpávania vody Hasičským a záchranným Ing. Jozef Svetlík, PhD.
zborom

Ralbovský Ján

Zásahy v železničných tuneloch

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Šarišský Marián

Likvidácia požiaru vybraných gumárenských výrobkov

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Štachura Ján

Návrh výcviku hasičov pre zásahovú činnosť pri dopravných nehodách

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Werner Eduard

Analýza rizík pri zásahu v cestnom tuneli počas jeho výstavby

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

opatrení

pri

činnostiach

so

zvýšeným Ing. JaroslavFlachbart, PhD.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť študijného programu krízový manažment
v akademickom roku 2016/2017
Priezvisko, meno

Názov záverečnej práce

Vedúci
záverečnej práce

Elefant Adrián

Riziká výrobného procesu v podniku

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.

Gavaler Dávid

Identifikácia rizík v prevádzke terminálu intermodálnej prepravy

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Grmanová Dominika

Pravdepodobnosť vzniku krízových situácií na území Slovenskej republiky

Ing. Michal Titko, PhD.

Haštová Petra

Kompetencie krízových manažérov v zdravotníckom zariadení

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Hűbnerová Michaela

Riziká konkurenčného prostredia organizácie

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

Kopičková Mária

Motivácia dobrovoľníkov k účasti na riešení krízových javov

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Kudjaková Katarína

Význam záchranárskych psov pri záchrane ľudských životov

prof. Ing Ladislav Šimák, PhD.

Longajová Zuzana

Prevencia vzniku mimoriadnych udalostí v obci

Ing. Michal Titko, PhD.

Ľahký Jozef

Riziká organizácie veľkých športových a kultúrnych podujatí

Ing. Zuzana Valášková

Manco Michael

Ekonomická bezpečnosť výrobného podniku

doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Ontkóc Marek

Identifikácia podnikateľských rizík vo vybranom podniku

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Pavlíková Soňa

Možnosti Hasičského a záchranného zboru a obce pri riešení mimoriadnych udalostí

Mgr. Ing. Benedik Vladimír, PhD.

Shevchenko Yelyzaveta

Médiá a ich úloha počas mimoriadnych udalostí

Mgr. Jana Studená, PhD.

Skalka Miroslav

Krízový manažment Organizácie spojených národov

Ing. Veronika Mitašová

Szabó Krištof

Možnosti finančnej analýzy pri odhaľovaní podnikateľských rizík vybraného podniku

Ing. Denisa Janasová

Škoríková Júlia

Kompetencie krízových manažérov vo vybranom type podniku

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Pápež Michal

Súčinnosť súkromnej bezpečnostnej služby so zložkami Integrovaného záchranného
systému v procese riešenia mimoriadnej udalosti

Mgr. Ing. Vladimír Benedik, PhD.

Púček Peter

Posúdenie úrovne pripravenosti obce Žaškov na mimoriadne udalosti

Mgr. Ing. Vladimír Benedik, PhD.

Externé bakalárske štúdium
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Denné inžinierske štúdium
Optimalizácia rozhodovacích procesov v krízovom riadení

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Dubovec Matej, Bc.

Návrh postupu manažmentu rizík v podniku služieb

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

Fajsziová Simona, Bc.

Prevencia vzniku krízových javov na území okresu Ružomberok

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Frkáňová Monika, Bc.

Ochrana obyvateľov pod vodnou stavbou Liptovská Mara

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Gajdošová Lenka, Bc.

Stres v práci krízového manažéra

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Grivalský Lukáš, Bc.

Ekonomická efektívnosť protipovodňových opatrení vo vybranej obci

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Hlivová Jana, Bc.

Manažment rizika v procese nákupu vo výrobnom podniku

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.

Hrubjaková Terézia, Bc.

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Jánošíková Michaela, Bc.

Špecifiká riadenia rizík v podmienkach malých a stredných podnikov
Manažérske aspekty využitia dronov v činnostiach krízového manažmentu v Slovenskej
republike
Podpora rozhodovania v krízovom manažmente použitím simulačných technológií

Kalusová Ivana, Bc.

Manažment rizika pri zvyšovaní kvality výrobného procesu v podniku

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.

Králová Veronika, Bc.

Manažment podnikateľských rizík

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

Majířová Michala, Bc.

Poistenie rizík podniku ako možný nástroj protikrízových opatrení

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Masár Matej, Bc.

Manažment rizika projektu nového výrobku v podniku

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.

Mičuchová Simona, Bc.

Návrh softvérovej aplikácie na monitorovanie podnikateľských rizík

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

Pomffy Martin, Bc.

Aplikácia vybraného softvéru na podporu prevencie a riešenia mimoriadnych udalostí

Ing. Michal Titko, PhD.

Prozbíková Simona, Bc.

Posudzovanie podnikateľských rizík v malých a stredných podnikoch

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Škutová Veronika, Bc.

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Šuttová Barbora, Bc.

Príprava obyvateľstva na civilnú ochranu v meste Bytča
Príprava pracovníkov Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému
zameraná na krízovú komunikáciu
Podnikateľské riziká vo výrobnom podniku

Veresová Tímea, Bc.

Krízová komunikácia počas mimoriadnej udalosti

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Zajaček Lukáš, Bc.

Znižovanie rizík súvisiacich so skalným bralom obce Strečno

Ing. Michal Titko, PhD.

Ziman Tomáš, Bc.

Systémy včasného varovania ako nástroj na monitorovanie rizík v podniku

doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.

Chromek Matúš, Bc.

Šumerajová Lucia, Bc.

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Mgr. Valéria Moricová, PhD.
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
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Externé inžinierske štúdium
Posúdenie rizík hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Papradno

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.

Borecký Tomáš, Bc.

Posudzovanie a riadenie rizík pri práci s NL vo vybranom podniku

Ing. Katarína Hollá, PhD.

Hesko Peter, Bc.

Riziká a bariéry podnikania v Slovenskej republike z pohľadu začínajúceho podnikateľa

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Hriňová Eva, Bc.

Etické aspekty práce záchranára počas riešenia krízových javov

Mgr. Jana Studená, PhD

Priečko Matej, Bc.

Úlohy krízového manažmentu pri usmerňovaní samovoľnej evakuácie

doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.

Slemenský Miroslav, Bc.

Spoločný postup záchranných zložiek v rámci Integrovaného záchranného systému

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Šmulíková Michaela, Bc.

Využitie nástrojov finančnej diagnostiky pri odhaľovaní rizík v podnikateľskej činnosti

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
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Balušíková Patrícia, Bc.
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Zoznam záverečných prác študijného odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť
študijného programu bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
v akademickom roku 2016/2017

Názov záverečnej práce

Vedúci
záverečnej práce

Denné bakalárske štúdium
Badinský Milan

Analýza ohrození dôležitých systémov a prvkov infraštruktúry v subsektore „Ropa a ropné Ing. Zdenka Urbancová
produkty“

Eichlerová Veronika

Nelegálna migrácia a bezpečnosť kritickej infraštruktúry

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Posúdenie rizík narušenia bezpečnosti v referenčnom objekte podniku

Ing. Júlia Mihoková
Jakubčeková, PhD.

Pilát Michal

Analýza ohrození dôležitých systémov a prvkov elektrizačnej distribučnej sústavy

doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.

Semančíková Lucia

Ochrana vodárenských zdrojov ako potenciálnych prvkov kritickej infraštruktúry

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Šimúnová Kristína

Dopady uzávierky mosta ako významného prvku dopravnej infraštruktúry

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Forgáč Michal
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Priezvisko, meno
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1.6.6
P.č.

2.
3.

Priezvisko, meno, titul doktoranda
(forma štúdia, odbor)
Kutaj Milan,Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Mišík Ján, Ing.
(denná, 8.3.1. ochrana osôb a majetku)
Šoltés Viktor, Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)

Školiteľ

Téma dizertačnej práce

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Zisťovanie pravdepodobnosti detekcie narušiteľa vybranými
komponentmi elektrických zabezpečovacích systémov.

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Manažérstvo bezpečnosti miestnej územnej samosprávy.

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Vplyv ekonomického vývoja regiónu na bezpečnosť občanov.

4.

Pavlenko Tomáš, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)

doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.

Bezpečnosť územných celkov a jej priemet v strategických
dokumentoch riešeného územia.

5.

Dvorský Ján, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)

doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.

Manažment rizika
dokumentácii obce.

6.

Havko Ján, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

Model financovania krízového manažmentu počas riešenia
krízových javov.

7.

Mitašová Veronika, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Nové dimenzie prípravy príslušníkov OS SR do operácií
medzinárodného krízového manažmentu.

8.

Michalovič Roman, Ing.
externá, 8.3.6 záchranné služby)

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Šírenie tepla po povrchu horľavých stavebných materiálov.

9.

Vácval Juraj, Ing.
externá, 8.3.6 záchranné služby)

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Experimentálne stanovenie vlastností tuhých palív vyrobených
z biomasy.

10.

Ballay Michal, Ing.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Manažérstvo rizika a technológia prác záchranných služieb pri
dopravných nehodách na železničných priecestiach.

a jeho

aplikácia

v územnoplánovacej

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

1.

Zoznam doktorandských dizertačných prác, ukončené obhajobou v roku 2017
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1.6.7

Výročné správy pracovísk fakulty
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Výročná správa katedry bezpečnostného manažmentu
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 2017 pokračovala činnosť v rámci 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) v závislosti od kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
určených na hodnotenie technickej účinnosti a spoľahlivosti už existujúcich alebo projektovaných
systémov ochrany objektov kritickej infraštruktúry.

Organizačná štruktúra katedry
Štruktúra katedry je uvedená v tab. 1., 2. a 3. Z celkového počtu plánovaných devätnástich pracovných
miest vedecko-pedagogických pracovníkov, tvorí personál trinásť pracovníkov. V budúcnosti je žiaduce
doplnenie pracovníkov s elektrotechnickým odborným zameraním. Z uvedených pracovníkov je jeden
pracovník vo funkcii profesor, jeden vo funkcii docent a osem vo funkcii odborných asistentov.
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Tab. č. 1
Personálne zloženie katedry
Funkcia
Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Výskumný pracovník
Odborná sekretárka
Celkom

Počet
plán.
skut.
2
1
4
1
9
10
1
2
1
1
19
13

Poznámka
1 x CSc.
1 x PhD.
10 x PhD.

Tab. č. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul
Profesor
Docent
PhD. (CSc.)
Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov
Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)

Počet
1
1
10
12
12

Poznámka
1 x CSc.
1 x PhD.
10 x PhD.

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:

Ing. Kamil Boc, PhD.
prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
Ing. Katarína Kampová, PhD.
Ing. Milan Kutaj, PhD.
Mgr. Marián Magdolen, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Ladislav Mariš, PhD.
JUDr. Róbert Mendel, PhD.
Ing. Viktor Šoltés, PhD.
Ing. Zuzana Zvaková, PhD.

Odborná sekretárka:

Slávka Šmídová

Personálne pohyby na katedre
Ing. Katarína Kampová, PhD. sa po výberovom konaní vrátila z materskej dovolenky a nastúpila od
1. septembra 2017 na pozíciu odborného asistenta so zameraním na oblasť manažérstva rizík
v organizácii. Od 1. septembra 2017 boli na rovnakú pozíciu prijatí aj Ing. Ladislav Mariš, PhD.
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a Ing. Viktor Šoltés, PhD. Taktiež od 1. septembra 2017 bol na pozíciu odborného asistenta so
zameraním na oblasť technických prostriedkov na ochranu osôb a majetku prijatý Ing. Milan Kutaj, PhD.
V roku 2017 bol na pozíciu odborného absolventa po úspešnom výberovom konaní prijatý na kratší
úväzok Mgr. Marián Magdolen, PhD..
Zmeny v kvalifikačnej štruktúre
Vzhľadom na to, že do júna pôsobiaci bývalí zamestnanci katedry prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc. a doc.
Ing. Stanislav Štofko, CSc. boli od septembra 2016 do júna 2017 na pozícii odborných asistentov, po
skončení pracovného pomeru boli na pracovné pozície od septembra 2017 vybraní hore uvedení
odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.
Požiadavky na doplnenie
Do budúcnosti pretrváva potreba obsadenia jedného miesta pracovníkom s technickou špecializáciou.

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Spôsobilosť katedry
Katedra zabezpečovala v roku 2017 výučbu v študijnom programe bezpečnostný manažment v odbore
8.3.1. ochrana osôb a majetku pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania (tab. 4).
V roku 2015 katedra dostala výsledky komplexnej akreditácie. Podľa rozhodnutí akreditačnej komisie
môže katedra naďalej poskytovať vzdelanie v študijnom programe bezpečnostný manažment vo
všetkých troch stupňoch dennej formy štúdia vrátane práva uskutočňovať habilitačné a inauguračné
konanie.
Po komplexnej akreditácii v roku 2015 boli žiadosti o akreditáciu študijných programov 1., 2. a 3. stupňa
v externej forme štúdia zamietnuté. Dôvodom bol vek garanta, ktorý nespĺňal garancie na štandardnú
dĺžku štúdia. Fakulta v novembri 2016 podala novú žiadosť o akreditáciu externej formy štúdia
študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku pre všetky tri stupne štúdia. Podaná žiadosť bola v roku
2017 schválená. Katedra od akademického roku 2017/2018 teda poskytuje vzdelanie v 1., 2. a 3. stupni
v dennej aj externej forme štúdia.
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Tab. č. 4
Spôsobilosť katedry
P. č.

Študijný odbor

Stupeň
VŠ vzdelania

Študijný program
bezpečnostný manažment

1.

bezpečnostný manažment

2.

3.

bezpečnostný manažment

3.

4.

právo uskutočňovať
konanie

1.

2.

8.3.1. ochrana
osôb a majetku

habilitačné

a inauguračné

Rok
akreditácie
2015 denná
forma, 2017
externá forma
2015 denná
forma, 2017
externá forma
2015 denná
forma, 2017
externá forma
2015

Oproti roku 2016 nedošlo k výraznej zmene priameho pedagogického pôsobenia pedagógov v rámci
vyučovacieho procesu. Na pretrvávajúci nízky pedagogický úväzok pedagógmi KBM v roku 2017 mali
vplyv nasledujúce faktory:
•
v menšom rozsahu výber povinne voliteľných predmetov, ktoré zabezpečuje katedra v prvom
a druhom stupni,
•
zníženie počtu študijných skupín v treťom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia, ako aj študentov
v jednotlivých ročníkoch,
•
zníženie 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
exkurziách, účasť študentov na pozvaných prednáškach odborníkov z praxe, na prednáškach v rámci
programu ERASMUS).
V študentskej vedecko-odbornej činnosti sa katedra angažuje vo vlastnej sekcii v rámci fakulty Ochrana osôb, majetku a informácii. Témy študentských prác sú zamerané na riešenie čiastkových
vedeckých úloh katedry - bezpečnostný manažment, ochrana kritickej infraštruktúry, bezpečnostné
technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť. Študenti spracovávajú
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 19. 4. 2017 v sekcii Ochrana osôb, majetku a informácii bolo
predložených 18 súťažných prác, na ich spracovaní sa podieľalo 23 študentov. Na súťaži ŠVOČ sa
zúčastnilo aj 6 študentov zo zahraničia so 4 súťažnými prácami. Išlo o jedného študenta z Fakulty
vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brne a piatich študentov z Krakovskej akadémie im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absentovala účasť študentov zo škôl, s ktorými má naša fakulta
dlhodobú spoluprácu (Akadémia PZ v Bratislave, FBI VŠB - TU Ostrava a iné). Na cenu Literárneho
fondu bola komisiou ŠVOČ navrhnutá práca Bc. Stanislavy Paľovej.
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Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa príkazu dekana FBI UNIZA a schválených
zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu prijímacieho konania bola
zabezpečená v súlade s príkazom dekana FBI UNIZA a metodického zamestnania organizovaného
prodekankou pre vzdelávanie. Príslušníci katedry sa aktívne zúčastnili na dni otvorených dverí, kde
informovali záujemcov o možnostiach štúdia a aktívne prezentovali vedeckovýskumnú činnosť katedry.
V roku 2017 študovalo prvý a druhý stupeň študijného programu bezpečnostný manažment
313 študentov. V dennej forme štúdia bolo 266 študentov, v externej forme 47 študentov.
V bakalárskom stupni bolo zapísaných 211 študentov, v inžinierskom stupni 102 študentov. Počty
študentov sú uvedené v tab. 5.
Tab. č. 5
Počty študentov študijného programu bezpečnostný manažment
Počet študentov
Stupeň
Ročník
Denné štúdium
Externé štúdium
1.
78
14
1.

2.

Celkom
92

2.

69

0

69

3.

36

14

50

4.

-

0

0

1.

42

14

56

2.

41

5

46

3.

-

0

0

266

47

313

Celkom

Štátne skúšky – príprava, priebeh
V roku 2017 katedra zabezpečovala štátne skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia.
Štátne záverečné skúšky absolvovalo 111 študentov, z toho 48 študentov denného bakalárskeho
štúdia, 10 študentov externého bakalárskeho štúdia, 42 študentov denného inžinierskeho štúdia
a 11 študentov externého inžinierskeho štúdia. V riadnom termíne štátnych skúšok prospelo 105
študentov, z toho 12 študentov prospelo s vyznamenaním. V riadnom termíne neprospelo 6 študentov.
Na opravných štátnych skúškach 4 študenti prospeli, 2 neprospeli.
Činnosť práce štátnicových komisií sa riadila podľa ročného plánu a príkazu dekana na vykonanie
záverečných štátnych skúšok. Do štátnicových komisií boli pozvaní odborníci z praxe
i spolupracujúcich fakúlt. V celom priebehu skúšok sa nevyskytli problémy, podrobný priebeh a výsledky
sú uvedené v záverečných správach zo štátnych skúšok.
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Tab. č. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Hodnotenie
Forma
Počet
prospel
štúdia
študentov
prospel
neprospel
s vyznamenaním

Denná

48/42

7/5

38/36

3/1

Externá

10/11

0/0

8/11

2/0

111

4

110

1

Celkom
ukončilo

Poznámka
Opravné bakalárske
ŠS – 19. 9. 2017
- 1 študent prospel
- 2 študenti neprospeli
Opravné inžinierske
ŠS – 19. 9. 2017
- 1 študent prospel
Opravné bakalárske
ŠS – 19. 9. 2017
- 2 študenti prospeli

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 2017
Počet
predložených
prác

Počet
obhájených

Fyzický počet
školiteľov
prác

Fyzický počet
školiteľov
prác bez PhD.

Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)

bakalárska

48/10

47/10

16/8

7/2

0/0

diplomová

42/11

41/11

13/5

0/0

0/0

dizertačná

3/0

3/0

2/0

0/0

0/0

rigorózna

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

spolu

114

112

44

9

0

Typ práce
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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 úvod do štúdia bezpečnostného manažmentu, verejná správa a regionálny
rozvoj, poplachové systémy, financie a účtovníctvo, verejná správa, prevencia kriminality. Tento proces
je priebežný, v súčasnosti katedra ešte nemá komplexne zabezpečovaný predmet formou evzdelávania z dôvodu nutného osobného kontaktu so študenti. Napriek dôrazu na túto oblasť, proces
tvorby, ale aj využívania e-vzdelávania študentmi skôr stagnuje. Vzhľadom na nové možnosti systému
e-vzdelávania na UNIZA sa predpokladá rozvoj existujúcich a rozšírenie ponúkaných predmetov
v systéme. Prehľad rozpracovaných predmetov e-vzdelávania je v tabuľke 8.
Tab. č. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

Zabezpečuje

Poznámka

1.

Financovanie a účtovníctvo

Ing. K. Kampová, PhD.

čiastočne

2.

Náuka o zbraniach a strelive

doc. Ing. A. Veľas, PhD.

čiastočne

3.

Seminár k záverečnej práci

Ing. Viktor Šoltés, PhD.

čiastočne

4.

Prevencia kriminality

Ing. Viktor Šoltés, PhD.

čiastočne

5.

Súkromné bezpečnostné služby

Ing. Zuzana Zvaková, PhD.

čiastočne

6.

Seminár k diplomovej práci

Ing. Viktor Šoltés, PhD.

čiastočne

7.

Úvod do štúdia bezpečnostného manažmentu

Ing. Viktor Šoltés, PhD.

čiastočne

8.

Základy stavebného inžinierstva

Ing. V. Mach, PhD.

čiastočne

9.

Bezpečnostné služby

Ing. Zuzana Zvaková, PhD.

čiastočne

10.

Verejná správa

Ing. Viktor Šoltés, PhD.

čiastočne

11.

Verejná správa a regionálny rozvoj

Ing. Viktor Šoltés, PhD.

čiastočne

12.

Poplachové systémy – Elektrické
zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy

Ing. Milan Kutaj, PhD.

čiastočne

13.

Poplachové systémy – Poplachové prenosové
systémy

Ing. Milan Kutaj, PhD.

čiastočne

14.

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupov

Ing. Milan Kutaj, PhD.

čiastočne

15.

Operatívno-pátracia činnosť detektívnej služby

Ing. Zuzana Zvaková, PhD.

čiastočne

16.

Poisťovníctvo

doc. Ing. A. Veľas, PhD.

čiastočne

17.

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 finančnými možnosťami. V uplynulom
roku bola na katedre vydaná jedna vysokoškolská učebnica vydaná v domácom vydavateľstve. Išlo
o učebnicu „Ochrana objektov“, ktorú v spoluautorstve vydal prof. Ing. L. Hofreiter, CSc. Prehľad počtu
publikácií za rok 2017 je uvedený v tab. 9.
Tab. č. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2017
Kategória
AAA
AAB
BAB
BCI
ACB
ACA
Celkom

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

Počet
0
0
0
0
1
0
1

Aktivity v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania boli v minulosti na katedre bezpečnostného manažmentu
akreditované kurzy zamerané na manažérstvo bezpečnosti. Boli vytvorené plány nových kurzov, zatiaľ
bez akreditácie. V budúcom období je potrebné vyhľadať cieľovú skupinu v rámci ktorej budú kurzy
ponúkané.
Kontrolná činnosť vo vzdelávacej oblasti
V uplynulom roku bolo na katedre vykonaných celkom 8 kontrol výučby, z toho 3 v letnom a 5 v zimnom
semestri. 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. 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 individuálne s kontrolovanými. Z uvedených
kontrol vyplynuli nasledujúce úlohy pre ďalšie obdobie (prevažne trvalého charakteru):
•
naďalej venovať pozornosť časovému rozvrhu vyučovaní,
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priebežne zavádzať do vyučovacieho procesu nové poznatky,
upresňovať, rozširovať zoznam študijnej literatúry, vydávať vlastnú literatúru,
priebežne sledovať pozornosť študentov s využitím kontaktu, napr. formou kontrolných otázok,
učivo dopĺňať vhodne zvolenými príkladmi, nadväznosť na prax, praktické využitie,
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.

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, ako aj praktické riešenia bezpečnosti (projektové, technické a technologické).
Vlastný vedecký profil sa zameriava na aplikovaný výskum v oblasti ochrany osôb a majetku aplikáciou
technických a technologických riešení. Tie sa opierajú o manažérstvo bezpečnosti 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,
•
zvyšovanie kompetencií bezpečnostných manažérov.
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V hodnotenom období bol výskum zameraný do týchto oblastí vedeckého skúmania:
•
zvyšovanie účinnosti prvkov ochrany majetku a osôb s dôrazom na
akceptovateľných systémov a metodík hodnotenia prielomovej odolnosti,
•
komplexnosť a efektívnosť modelov analýzy bezpečnostných rizík,
•
vytváranie nových teórií v oblasti ochrany osôb a majetku,
•
personálny manažment v bezpečnostných službách.

vypracovanie

Okrem tohto boli a sú na katedre bezpečnostného manažmentu realizované merania detekčnej
schopnosti vybraných prvkov poplachových systémov, na základe ktorých je možné vypočítať
spoľahlivosť jednotlivých komponentov týchto systémov. Sú realizované predovšetkým merania
charakteristík detektorov pohybu a ich správanie sa v rôznych prostrediach, testy optických detektorov
dymu, 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 Severoatlantickej aliancie Science for Peace and Security bol podaný jeden projekt SPS
NATO Ochrana mäkkých cieľov (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.).
V roku 2017 podali členovia katedry päť návrhov na inštitucionálne grantové projekty:
•
IGP201701 Experimentálne skúmanie cylindrických vložiek a bezpečnostných mreží rôznych
bezpečnostných tried (zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Boroš),
•
ING201702 Východiská pre skúmanie kultúry bezpečnosti organizácií a spôsobov merania jej
vplyvu na bezpečnosť organizácie (zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Halaj),
•
IGP201703 Návrh spôsobu využitia názorov občanov na posúdenie úrovne bezpečnosti obce
(zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Kubás),
•
IGP201704 Vytvorenie metodiky získavania hodnôt prielomovej odolnosti mechanických
zábranných prostriedkov s použitím expertných odhadov (zodpovedný riešiteľ: Ing. Anton Šiser),
•
IGP201705 Použitie usmernených náloží na prekovanie vybraných mechanických zábranných
prostriedkov (zodpovedný riešiteľ: Zuzana Zvaková, PhD.).
Členovia katedry ďalej participujú na podaných projektoch:
•
APVV-17-0455 Výskum ekonomicky výhodnej metódy na zvýšenie odolnosti stavieb zaťažených
vybraným mimoriadnym dynamickým zaťažením (zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Figuli, PhD.),
•
APVV-17-0468 Vzdelávanie a výcvik hasičov s využitím simulačných technológií a virtuálnej
reality (zodpovedný riešiteľ: Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.),
•
APVV 17-0643 Behaviorálny turniket – BehaTurn (zodpovedný riešiteľ: Ing. Patrik Kamencay,
PhD.),
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KEGA 021ŽU-4/2018 Zatraktívnenie technicky zameraných vysokoškolských študijných
programov v oblasti bezpečnosti s využitím inovačných metód a nástrojov (zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.),
KEGA 045ŽU-4/2018 Implementácia inovatívnych edukačných prístupov v rámci didaktického
zabezpečenia novo-vznikajúceho študijného programu „ochrana pred účinkami výbuchu“
(zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Figuli, PhD.),
KEGA 047ŽU-4/2018 Moderná vysokoškolská učebnica „Problematika environmentálnej
bezpečnosti“ (zodpovedný riešiteľ: Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.),
VEGA 1/0531/18 Technické zabezpečenie zložiek integrovaného záchranného systému na
riešenie následkov krízových situácií prírodného charakteru. (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.),
VEGA 1/0695/18 Optimalizácia metód použitých na zvýšenie odolnosti konštrukcií zaťažených
výbuchom (zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Figuli, PhD.),
VEGA 1/0116/18 Minimalizácia miery subjektívnosti odhadov expertov v bezpečnostnej praxi
s využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych metód (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Tomáš Loveček,
PhD.),
VEGA 1/0755/18 Nové prístupy manažmentu k tvorbe stratégií podnikov pre podporu
konkurencieschopnosti v podmienkach globalizácie (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína
Repková Štofková, PhD.).

Na katedre bol v roku 2017 riešený projekt Vedeckej grantovej agentúry:
•
VEGA 1/0455/16 Analýza možností zvyšovania bezpečnosti občanov a ich majetku v obciach
prostredníctvom preventívnych opatrení (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.).
Cieľom projektu je výskum opatrení, ktorými je možné zvýšiť bezpečnosť občanov a ich majetku
v obciach. Výstupom projektu je vytvorenie metodiky aplikovateľnej na návrh a posudzovanie
aktivít zameraných na ochranu osôb a majetku v obciach s dopadom na bezpečnosť.
Členovia katedry participovali na riešených projektoch:
•
APVV SK-FR-2017-0013 Ochrana pred účinkami výbuchu (zodpovedný riešiteľ: Ing. Lucia Figuli,
PhD.),
•
VEGA 1/0064/15 Optimalizácia kompetencií v korelačných súvislostiach so špecifikami typových
pozícií v súkromnej bezpečnosti (zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valéria Moricová, PhD.),
•
VEGA 1/0733/15 Výskum manažmentu kvality pre podporu konkurencieschopnosti podnikov
(zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Repková Štofková, PhD.),
•
VEGA 1/0696/16 Návrh metodiky merania kvality života v regionálnom kontexte (zodpovedný
riešiteľ: MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.),
Prehľad projektov je uvedený v tabuľkách 10, 11, 12.
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Tab. č. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2017

IGP201704

Doba
riešenia

Grantová
agentúra

20172018

IGP

Názov projektu

Cieľ projektu

Vytvorenie
metodiky
získavania hodnôt
prielomovej
odolnosti
mechanických
zábranných
prostriedkov
s použitím
expertných
odhadov

Vytvorenie
metodiky
získavania hodnôt
prielomovej
odolnosti
s použitím
expertných
odhadov, ktorá by
prispela
k vytvoreniu
časovo
vyjadrených
interakcií medzi
používanými
prvkami MZP
a potenciálnymi
nástrojmi vyžitými
na ich prekonanie.

Hlavné výstupy
projektu

Metodika
expertných
odhadov
aplikovateľná na
problematiku
prielomových
odolností MZP,
základná báza
prielomových
odolností vo
forme
importovateľnej
do SW nástroja
SATANO.

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Anton Šiser

-

Spolufinancovanie
(%)

-
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Číslo
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)
1 050 €

IGP

Experimentálne
skúmanie
cylindrických
vložiek
a bezpečnostných
mreží rôznych
bezpečnostných
tried

Vytvorenie
a otestovanie
skúšobného rámu
pre potreby
skúšok
prielomovej
odolnosti
vykonávaných na
cylindrických
vložkách
a bezpečnostných
mrežiach rôznych
bezpečnostných
tried.

Pripomienkovanie
súčasných
technických
noriem, podnet
na vytvorenie
samostatnej
technickej normy
so zameraním na
nedeštruktívne
metódy
prekonávania
cylindrických
vložiek.

Martin Boroš

-

800 €

-

20172018

IGP

Východiská pre
skúmanie kultúry
bezpečnosti
organizácií
a spôsobov
merania jej vplyvu
na bezpečnosť
organizácie

Charakterizovanie
postavenia
a identifikovanie
vzťahu kultúry
bezpečnosti
a firemnej kultúry
organizácií
a identifikovanie
nástrojov merania
kultúry bezpečnosti
organizácií a jej
vplyvu na
bezpečnosť
organizácie.

Charakteristika
vzťahu kultúry
bezpečnosti
a firemnej kultúry
organizácií,
navrhnutie
nástrojov merania
úrovne kultúry
bezpečnosti,
príklad možnej
aplikácie nástrojov
merania úrovne
kultúry bezpečnosti
v praxi.

Martin Halaj

-

800 €

-

IGP201701

IGP201702
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20172018

Tab. č. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2017

Názov projektu

VEGA
1/0455/16

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

IGP201601

Verifikácia
modelov
hodnotiacich
úroveň systémov
ochrany objektov
simuláciou
scenára útoku

Finančné
prostriedky

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

6 311 €

Andrej Veľas

1150 €

Anton Šiser

Riešitelia

Poznámka

-

Loveček
Tomáš, Mach
Vlastimil,
Kampová
Katarína, Boc
Kamil, Svetlík
Jozef, Mendel
Róbert, Kutaj
Milan, Boroš
Martin, Kubás
Jozef.

-

-

-

-
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Číslo projektu

Dosiahnuté
výsledky
v sledovanom
období
Rozpracované
úlohy podľa
projektu. Analýza
možných opatrení,
ktoré môžu zvýšiť
bezpečnosť
občanov a ich
majetku.
Publikovanie
v zborníkoch doma
a v zahraničí.
Workshop
s medzinárodnou
účasťou.
Overenie
správnosti
a zistenie stupňa
abstrakcie
vybraných
teoretických
modelov, určených

IGP201605

Návrh
magnetického
kontaktu
využívajúceho
technológiu
MEMS
magnetometra.

na kvantitatívne
hodnotenie
účinnosti systémov
ochrany objektov
Analýza možností
použitia
podomácky
vyrobených
výbušnín na
prekonanie
vybraných
pasívnych prvkov
systému ochrany
objektu.
Návrh na
vytvorenie
magnetického
kontaktu novej
generácie, ktorý
bude využívať
moderné
technológie
integrovaných
obvodov MEMS pri
detekcii narušiteľa
v chránenom
objekte.

950 €

Zuzana Zvaková

-

-

-

850 €

Milan Kutaj

-

-

-
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IGP201603

na reálnom
objekte s využitím
softvérovej
podpory
Použitie
podomácky
vyrobených
výbušnín na
prekonanie
vybraných prvkov
systému ochrany
objektu

Metodika
vytvorenia
Integrovaného
systému
manažérstva
bezpečnosti obce.

IGP201610

Efektívnosť
vynakladaných
finančných
prostriedkov na
bezpečnosť v
miestnej
samospráve.

IGP201704

Vytvorenie
metodiky
získavania hodnôt
prielomovej
odolnosti
mechanických
zábranných
prostriedkov s
použitím

Analýza podkladov
na návrh metodiky
vytvorenia
Integrovaného
systému
manažérstva
bezpečnosti obce
(ISMBO).
Analýza
ukazovateľov na
vytvorenie
programu
efektívneho
vynakladanie
finančných
prostriedkov miest
a obcí na
bezpečnosť.
Vytvorenie
metodiky
získavania hodnôt
prielomovej
odolnosti
s použitím
expertných
odhadov, ktorá by
prispela
k vytvoreniu

700 €

Ján Mišík

-

-

-

500 €

Jozef Kubás

-

Viktor Šoltés r

-

1 050 €

Anton Šiser

-

Jozef Kubás

-
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IGP201607

expertných
odhadov

Experimentálne
skúmanie
cylindrických
vložiek
a bezpečnostných
mreží rôznych
bezpečnostných
tried

IGP201702

Východiská pre
skúmanie kultúry
bezpečnosti
organizácií
a spôsobov
merania jej vplyvu

800 €

Martin Boroš

-

-

-

800 €

Martin Halaj

-

-

-
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IGP201701

časovo
vyjadrených
interakcií medzi
používanými
prvkami MZP
a potenciálnymi
nástrojmi vyžitými
na ich prekonanie.
Vytvorenie
a otestovanie
skúšobného rámu
pre potreby skúšok
prielomovej
odolnosti
vykonávaných na
cylindrických
vložkách
a bezpečnostných
mrežiach rôznych
bezpečnostných
tried.
Charakterizovanie
postavenia
a identifikovanie
vzťahu kultúry
bezpečnosti
a firemnej kultúry
organizácií

na bezpečnosť
organizácie

Tab. č. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2017

Číslo
projektu
SPS
NATO

Doba
riešenia

Grantová
agentúra

2018

SPS
NATO

Názov projektu

Ochrana mäkkých
cieľov

Cieľ projektu

Vytvoriť priestor pre
diskusiu a výmenu
skúseností a názorov
vedeckovýskumných
pracovníkova a
odborníkov
pôsobiacich v oblasti
ochrany mäkkých
cieľov.

Hlavné
výstupy
projektu

Zodpovedn
ý riešiteľ/
koordinátor

Publikácia
recenzované
ho zborníka
príspevkov.

Ladislav
Hofreiter

Projektový
manažér

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

-

-

-
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a identifikovanie
nástrojov merania
kultúry bezpečnosti
organizácií a jej
vplyvu na
bezpečnosť
organizácie.

IGP201
704

20172018

IGP

IGP

Vytvorenie
metodiky
získavania hodnôt
prielomovej
odolnosti
mechanických
zábranných
prostriedkov
s použitím
expertných
odhadov

Vytvorenie metodiky
získavania hodnôt
prielomovej odolnosti
s použitím expertných
odhadov, ktorá by
prispela k vytvoreniu
časovo vyjadrených
interakcií medzi
používanými prvkami
MZP a potenciálnymi
nástrojmi vyžitými na
ich prekonanie.

Experimentálne
skúmanie
cylindrických
vložiek
a bezpečnost-ných
mreží rôznych
bezpečnostných
tried

Vytvorenie
a otestovanie
skúšobného rámu pre
potreby skúšok
prielomovej odolnosti
vykonávaných na
cylindrických vložkách
a bezpečnostných
mrežiach rôznych
bezpečnostných tried.

Metodika
expertných
odhadov
aplikovateľn
á na
problematiku
prielomových
odolností
MZP,
základná
báza
prielomových
odolností vo
forme
importovateľ
nej do SW
nástroja
SATANO.
Pripomienko
vanie
súčasných
technických
noriem,
podnet na
vytvorenie
samostatnej
technickej
normy so

Anton Šiser

-

1 050 €

-

Martin Boroš

-

800 €

-
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IGP201
701

20172018

20172018

IGP

Východiská pre
skúmanie kultúry
bezpečnosti
organizácií
a spôsobov
merania jej vplyvu
na bezpečnosť
organizácie

Charakterizovanie
postavenia
a identifikovanie
vzťahu kultúry
bezpečnosti a firemnej
kultúry organizácií
a identifikovanie
nástrojov merania
kultúry bezpečnosti
organizácií a jej
vplyvu na bezpečnosť
organizácie.

Martin Halaj

-

800 €

-
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IGP201
702

zameraním
na
nedeštruktív
ne metódy
prekonávani
a
cylindrických
vložiek.
Charakteristik
a vzťahu
kultúry
bezpečnosti
a firemnej
kultúry
organizácií,
navrhnutie
nástrojov
merania
úrovne
kultúry
bezpečnosti,
príklad
možnej
aplikácie
nástrojov
merania
úrovne
kultúry

bezpečnosti
v praxi.

IGP

Návrh spôsobu
využitia názorov
občanov na
posúdenie úrovne
bezpečnosti obce

Využitie názorov
občanov na
dosiahnutie prijateľnej
úrovne bezpečnosti
v obci.

20172018

IGP

Použitie
usmernených
náloží na
prekovanie
vybraných
mechanických
zábranných
prostriedkov

Matematické
testovanie možností
použitia usmernených
náloží rôznych typov
výbušnín na
prekonanie vybraných
MZP

IGP201
610

IGP201
703

Vypracovani
e projektu
dotazníkové
ho
prieskumu
na získanie
názorov
občanov
a manažérov
na
bezpečnosť
v obci.
Výsledky
z testovania
možností
použitia
usmernenýc
h náloží na
prekonanie
vybraných
MZP.

Jozef Kubás

-

-

-

Zuzana
Zvaková

-

-

-
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20172018
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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 21členná odborová komisia. Z celkového počtu odborovej komisie je 9 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 24 školiteľov vymenovaných a schválených Vedeckou radou FBI UNIZA.
Z tohto počtu je 15 školiteľov z radov vedecko-pedagogického zboru FBI UNIZA a 8 školiteľov
z iných univerzít SR, ČR a 1 školiteľ je z praxe.
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. Matúš Ivančo

1.

denná

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

2.

Ing. Zuzana Kubíková

1.

denná

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

3.

Ing. Michal Peňaška

1.

denná

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

4.

Ing. Martin Halaj

2.

denná

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

5.

Ing. Martin Boroš

2.

denná

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

6.

Ing. Anton Šiser

3.

denná

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

7.

Ing. Jozef Kubás

3.

denná

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Tab. č. 14

Prehľad využitia školiteľov z katedry BM
Školiteľ

Doktorand

Forma

Rok štúdia

Program

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.

Ing. Jozef Kubás

denná

3.

BM

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

Ing. Matúš Ivančo

denná

1.

BM

Ing. Anton Šiser

denná

3.

BM

prof. Ing. Ladislav Hofreiter,
CSc.

Ing. Zuzana Kubíková

denná

1.

BM

Ing. Martin Halaj

denná

2.

BM

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Ing. Michal Peňaška

denná

1.

BM

Ing. Martin Boroš

denná

2.

BM
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Publikačná činnosť
V uplynulom období sa podarilo do istej miery skvalitniť úroveň publikovaných výstupov a zvýšiť
ich počet. Zvyšuje sa počet výstupov publikovaných v anglickom jazyku a počet príspevkov
publikovaných v zborníkoch z konferencií, registrovaných v databázach SCOPUS a Web of
Science. Tomuto procesu je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť.
Prehľad publikačnej činnosti je uvedený v tab. 15.
Tab. č. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFC

Kubás, J., Veľas, A., Šiser, A. (2017). Implementation of multi-criteria decision making
as the method used to achieve optimal level of security in local municipalities
[Implementácia multikriteriálneho rozhodovania ako metódy na dosiahnutie optimálnej
bezpečnosti v miestnych samosprávach]. In: ICMIBI international conference on
training, education and management (ICMIBI-TEM 2017): September 20-21, 2017,
Dubai, United Arab Emirates. - Singapore: Singapore Management and Sports Science
Institute,
2017.
ISBN
978-981-11-5188-0.
S.
371-375.
- (Lecture notes in management science, Vol. 83. - ISSN 2251-3051).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science.

AFD

Kubás, J. (2017) Comparison of cost for security programs in selected self government
municipalities [Porovnanie nákladov na program Bezpečnosť vo vybraných obciach] In:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov
v regionálnom prostredí v období globalizácie : medzinárodná vedecká konferencia :
zborník : Žilina, 3.11.2017. - Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-14027. - S. 125-131.

AFD

Šoltés, V. (2017) Crime specifics in Euroregion Beskydy [Špecifiká kriminality v
Euroregióne Beskydy] In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie
spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie :
medzinárodná vedecká konferencia : zborník : Žilina, 3.11.2017. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1402-7. - S. 254-261.

AFC

Figuli, L. a kol. (2017) Dynamic analysis of a blast loaded steel structure [Dynamická
analýza oceľových nosníkov zaťažených výbuchom] / Lucia Figuli ... [et al.]. In:
Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 199 (2017), online,
s. 2463-2470. - Popis urobený 26.1.2018. Poznámka: Článok je zaradený v databáze
Spôsob
prístupu:
Scopus.
–
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817338791 [Spoluautori:
Bedon, Chiara ; Zvaková, Zuzana ; Jangl, Štefan ; Kavický, Vladimír ]

ADF

Fanfarová, A., Mariš, L. (2017). Utilization of simulation and virtual reality tools in
education of fire and rescue services = Využitie simulačných nástrojov a virtuálnej
reality pre vzdelávanie hasičských a záchranných zložiek. In: Krízový manažment =
Crisis management: vedecko – odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline. – ISSN 1336-0019. – Roč. 16, č. 2 (2017), s. 5-11.
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Prehľad publikačných aktivít katedry 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFC

Pospíšilík, M., Vnenčáková, E., Kutaj, M. (2017). Intensity of EMF generated by
electronic safety system devices. In: MATEC web of conferences [elektronický zdroj]:
21st International conference on Circuits, Systems, Communications and Computers
(CSCC 2017). – ISSN 2261-236X. – Vol. 125, art. no. 02059 (2017), online, [4] s. –
Popis urobený 19.1.2018. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus. –
Spôsob
prístupu: https://www.matecconferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/39/matecconf_cscc2017_02059.pdf

AFC

Kutaj, M., Boroš, M. (2017). Development of a new generation of magnetic contact
based on hall-effect sensor. In: Innovations in science and education: CBU international
conference proceedings 2017 : March 22-24, 2017, Prague, Czech republic. – ISSN
1805-997X. – Prague: Central Bohemia University, 2017. – ISBN 978-80-88042-07-5.
– S. 1154-1158. Poznámka: Zborník vyšiel aj online s ISBN 978-80-88042.08-2.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M., Šiser, A. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (7). In:
ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 24,
č. 1 (2017), s. 44-45. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M., Šiser, A. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (6). In:
ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 23,
č. 11 (2016), s. 58-60. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M., Šiser, A. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (5). In:
ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 23,
č. 10 (2016), s. 68-69. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M., Šiser, A. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (4). In:
ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 23,
č. 9 (2016), s. 52-53. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M., Šiser, A. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (3). In:
ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 23,
č. 8 (2016), s. 44-46. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M., Šiser, A. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (2). In:
ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 23,
č. 7 (2016), s. 44-45. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M., Šiser, A. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (1). In:
ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 23,
č. 6 (2016), s. 46-47. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

AFC

Svetlík, J., Kutaj, M., Veľas, A. (2017). The safety training in the municipality. In:
EDULEARN17 [elektronický zdroj]: 9th international conference on Education and new
learning technologies: Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017: conference
proceedings. – ISSN 2340-1117. – [S.l.]: IATED Academy, 2017. – ISBN 978-84-6973777-4. – USB kľúč, s. 8601-8605.

AFC

Figuli, L., Jangl, Š., Sylvain, P. (2017). Different approaches to setting the blast load of
structure [Rôzne prístupu k stanoveniu zaťaženia od výbuchu na konštrukcie].
In: Durability of critical infrastructure, monitoring and testing: proceedings of the ICDCF
2016. – Singapore: Springer Nature, 2017. – ISBN 978-981-10-3246-2. – S. 148-155.
– (Lecture notes in mechanical engineering. – ISSN 2195-4356). Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus.
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Prehľad publikačných aktivít katedry 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFD

Šoltés, V., Štofko, S. (2017). Selected aspects of quality of life during the process of
globalization [Vybrané
aspekty
kvality
života
v procese
globalizácie].
In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 17th
international scientific conference: proceedings: 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice,
Slovak Republic. Part V. – Zilina: ZU – University of Zilina, 2017. – ISBN 978-80-8154212-1. – Online, s. 2439-2446. – Popis urobený 16.1.2018. – Spôsob
prístupu: http://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/part_v_final_4.pdf

AFC

Kutaj, M., Boroš, M. (2017). Development of educational equipment and linking
educational process with research. In: EDULEARN17 [elektronický zdroj]: 9th
international conference on Education and new learning technologies: Barcelona
(Spain), 3rd-5th of July, 2017: conference proceedings. – ISSN 2340-1117. – [S.l.]:
IATED Academy, 2017. – ISBN 978-84-697-3777-4. – USB kľúč, s. 5172-5177.

ADF

Mach, V., Ďurovec, M. (2017). Bezpečnosť priemyselných podnikov (8). In: ATP
journal: priemyselná automatizácia a informatika. – ISSN 1335-2237. – Roč. 24, č. 2
(2017), s. 44-45. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1336-233X.

AFC

Jangl, Š., a spol. (2017). Charge size assessment according to the caused
damages [Hodnotenie veľkosti nálože podľa spôsobených škôd]. In: Structural and
mechanical engineering for security and prevention. – [S.l.]: Trans Tech Publications,
2017. – ISBN 978-3-0357-1236-0. – S. 360-373. – (Key engineering materials, Vol. 755.
– ISSN 1013-9826). Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
[Spoluautori: Ivančo, Matúš ; Kontrová, Lýdia ; Figuli, Lucia ; Kavický, Vladimír ]

AFC

Mach, V., Boroš, M. (2017). Perimeter protection elements testing for burglar
resistance [Testovanie prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov
plášťovej ochrany objektov]. In: Key engineering materials. – ISSN 1013-9826. – Vol.
755 (2017), s. 292-299. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1662-9795.
Článok je zaradený v databáze SCOPUS.

AED

Kubás, J., Šoltés, V. (2017). Moderný marketing v špeciálnych službách = Modern
marketing in special services. In: Manažment environmentálnych inovácií
prostredníctvom phygitalových nástrojov: zborník vedeckých prác k projektu Vedeckej
grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA, č. 1/0640/15) ... – Trnava: Univerzita
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2017. – ISBN 97880-8105-900-1. – S. 134-141.

AFD

Šoltés, V. (2017). Aspekty ovplyvňujúce kriminalitu v Slovenskej republike. In:
Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác
z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. – Žilina:
Fakulta Bezpečnostného inžinierstva UNIZA, 2017. – ISBN 978-80-554-1398-3. – CDROM, s. 178-183.

AFD

Peňaška, M. (2017). Aktivity policajných zložiek v meste Žilina a na sídlisku Vlčince
In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác
z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. – Žilina:
Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. – ISBN 978-80-554-1398-3. – CDROM, s. 137-142.
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AFD

Molovčáková, N., Veľas, A. (2017). Znižovanie kriminality využívaním moderných
technológií vo vybranom meste. In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický
zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.13.10.2017] Zuberec. – Žilina: Fakulta Bezpečnostného inžinierstva UNIZA, 2017. –
ISBN 978-80-554-1398-3. – CD-ROM, s. 131-136.

AFD

Mariš, L. (2017). Kamerové systémy nástroj na zvýšenie bezpečnosti v obciach. In:
Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác
z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. – Žilina:
Fakulta Bezpečnostného inžinierstva UNIZA, 2017. – ISBN 978-80-554-1398-3. – CDROM, s. 124-130.

AFD

Mach, V., Boroš, M. (2017). Testovanie cylindrických vložiek. In: Bezpečnosť
v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác z medzinárodného
workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. – Žilina: Fakulta
Bezpečnostného inžinierstva UNIZA U, 2017. – ISBN 978-80-554-1398-3. – CD-ROM,
s. 115-123.

AFD

Kubíková, Z., Halaj, M. (2017). Mäkké ciele v lokálnom prostredí. In: Bezpečnosť
v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác z medzinárodného
workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. – Žilina: Fakulta
Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. – ISBN 978-80-554-1398-3. – CD-ROM, s. 97106.

AFC

Halaj, M. (2017) How to measure the safety culture of organizations [Ako merať kultúru
bezpečnosti organizácií] In: Innovations in science and education : CBU international
conference proceedings 2017 : March 22-24, 2017, Prague, Czech republic. - ISSN
1805-997X. - Prague: Central Bohemia University, 2017. - ISBN 978-80-88042-07-5. S. 622-626. Poznámka: Zborník vyšiel aj online s ISBN 978-80-88042.08-2.

AFD

Kubíková, Z. (2017). Identifikácia a hodnotenie mäkkých cieľov v lokálnom
prostredí. In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých
prác z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina:
Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM,
s. 82-96.

AFD

Kubás, J. (2017). A comparison of municipal police in the Slovak republic with the
foreign municipal police. In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]:
zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.13.10.2017] Zuberec. - Žilina: Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN
978-80-554-1398-3. - CD-ROM, s. 77-81.

AFD

Ivančo, M., Zvaková, Z. (2017). Teoretické východiská pre stanovenie hmotnosti
nálože výbušniny na základe rozsahu a povahy škôd spôsobených explóziou. In:
Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác z
medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina:
Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM,
s. 65-71.

AFD

Hofreiter, L. (2017). Bezpečnosť v lokálnom prostredí. In: Bezpečnosť v lokálnom
prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu
SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina: Fakulta Bezpečnostného
inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM, s. 47-53.

117

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Prehľad publikačných aktivít katedry 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFD

Halaj, M., Kubíková, Z. (2017). Využitie manažmentu ľudských zdrojov ako nástroja
zvyšovania kultúry bezpečnosti organizácií v lokálnom prostredí. In: Bezpečnosť v
lokálnom prostredí [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného
workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina: Fakulta
Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM, s. 3746.

AFD

Boroš, M., Veľas, A. (2017). Možnosti efektívneho využívania kamerového
bezpečnostného systému pomocou video detekcie pohybu. In: Bezpečnosť v lokálnom
prostredí [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu
SECULIN 2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina: Fakulta Bezpečnostného
inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM, s. 30-36.

AFD

Boroš, M., Halaj, M. (2017). Stanovenie optimálnych parametrov záznamového
zariadenia kamerového systému pomocou metódy viackriteriálneho rozhodovania pre
rodinný dom. In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj]: zborník
vedeckých prác z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.-13.10.2017]
Zuberec. - Žilina: Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-5541398-3. - CD-ROM, s. 24-29.

AFD

Ballay, M., Kubás, J. (2017). Právny status a spôsob výkonu dobrovoľného hasičského
zboru miestnej úrovne územnej samosprávy. In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí
[elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu SECULIN
2017: [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina: Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU,
2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM, s. 7-11.

AFD

Zvaková, Z. (2017). Spôsobilosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany
a pátrania. In: optiSB - Optimalizácia kompetencií zamestnancov súkromnej
bezpečnosti [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z vedeckého sympózia: 13.
november 2017 Žilina. - Žilina: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2017. - ISBN 978-80554-1383-9. - CD-ROM, s. 51-57.

AFD

Veľas, A., (2017). Problémy súvisiace so sektorom komerčnej bezpečnosti v
Slovenskej republike. In: optiSB - Optimalizácia kompetencií zamestnancov súkromnej
bezpečnosti [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z vedeckého sympózia : 13.
november 2017 Žilina. - Žilina: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2017. - ISBN 978-80554-1383-9. - CD-ROM, s. 48-50.

AFD

Jangl, Š. (2017). Personálne zabezpečenie súkromnej bezpečnostnej služby. In:
optiSB - Optimalizácia kompetencií zamestnancov súkromnej bezpečnosti [elektronický
zdroj]: zborník príspevkov z vedeckého sympózia : 13. november 2017 Žilina. - Žilina:
EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1383-9. - CD-ROM, s. 1521.

AFC

Mach, V., Boroš, M. (2017). Secure storage units testing for burglar
resistance [Testovanie prelomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov
predmetovej ochrany]. In: Structural and mechanical engineering for security and
prevention. - [S.l.]: Trans Tech Publications, 2017. - ISBN 978-3-0357-1236-0. - S. 340345. - (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.

118

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Prehľad publikačných aktivít katedry 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFD

Štofková, Z., Kubás, J. (2017). Important indicators of the quality of life in today´s
globalized environment. In: Globalization and its socio-economic consequences
[elektronický zdroj]: 17th international scientific conference: proceedings : 4th-5th
October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part V. - Zilina: ZU - University of
Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 2508-2515. - Popis urobený
15.12.2017.
Spôsob
prístupu:
http://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/part_v_final_3.pdf

AFD

Mišík, J., Repková Štofková, K. (2017). Security management and competitiveness of
enterprises in a new phase of globalization. In: Globalization and its socio-economic
consequences [elektronický zdroj]: 17th international scientific conference:
proceedings: 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part IV. - Zilina:
ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 1607-1613. Popis
urobený
15.12.2017.
–
Spôsob
prístupu: http://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/part_iv_final_3.pdf

AFC

Šoltés, V., Kubás, J., Repková Štofková, K. (2017). Possibilities of financing the
selected level of education in municipalities [Možnosti financovania vybranej úrovne
vzdelávania v obciach]. In: ICERI 2017 [elektronický zdroj]: 10th international
conference of education, research and innovation: Seville (Spain) 16-18 November
2017: conference proceedings. - ISSN 2340-1095. - [S.l.]: IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-6957-7. - CD-ROM, s. 8729-8734.

AFC

Peňaška, M., Boroš, M. (2017). Subjektívne vnímanie bezpečnosti na sídlisku Vlčince
v meste Žilina. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017
[elektronický zdroj] : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15. a 16. listopad
2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM,
[5] s.

AFC

Kutaj, M., Boroš, M., Peňaška, M. (2017). Testovanie odolnosti PIR detektorov voči
pohybu malých zvierat. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017
[elektronický zdroj] : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15. a 16. listopad
2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM,
[6] s.

AFC

Mach, V., Boroš, M. (2017). Testovanie cylindrických vložiek bumping metódou. In:
Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017 [elektronický zdroj]: sborník
příspěvků 6. mezinárodní konference: 15. a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín: Univerzita
Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [7] s.

AFC

Boroš, M., Mach, V., Šiser, A. (2017). Testovanie cylindrických vložiek deštruktívnou
metódou. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017 [elektronický
zdroj]: sborník příspěvků 6. mezinárodní konference: 15. a 16. listopad 2017, Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [5] s.

AFC

Boroš, M., Veľas, A., Heredoš, J. (2017). Faktory ovplyvňujúce ceny poskytovaných
služieb za pripojenie objektov na pult centralizovanej ochrany. In: Bezpečnostní
technologie, systémy a management 2017 [elektronický zdroj]: sborník příspěvků 6.
mezinárodní konference: 15. a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati,
2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [6] s.

119

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Prehľad publikačných aktivít katedry 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFD

Boroš, M., Veľas, A. (2017). Identifikácia faktorov bezpečnosti v obciach =
Identification of the safety factor in the municipality. In: Bezpečné Slovensko a
Európska únia [elektronický zdroj]: 11. medzinárodná vedecká konferencia: 9.-10.
november 2017, Košice, Slovensko: recenzovaný zborník príspevkov. - Košice: Vysoká
škola bezpečnostného manažérstva, 2017. - ISBN 978-80-8185-025-7. - CD-ROM, s.
88-95.

AFC

Lovešek, T., a kol. (2017). Determining the resilience of transport critical infrastructure
element: use case. In: Transport means 2017: proceedings of the 21th international
scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part III. - ISSN
1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 824-828.
[Spoluautori: Sventeková, Eva ; Mariš, Ladislav ; Řehák, David ]

AFC

Fanfarová, A., Mariš, L. (2017). Education process for firefighters with using virtual and
augmented reality [Vzdelávací proces pre hasičov s využitím virtuálnej a rozšírenej
reality]. In: ICERI 2017 [elektronický zdroj]: 10th international conference of education,
research and innovation: Seville (Spain) 16-18 November 2017: conference
proceedings. - ISSN 2340-1095. - [S.l.]: IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-6176957-7. - CD-ROM, s. 540-549.

AFC

Halaj, M., Kubíková, Z. (2017). Metódy hodnotenia indikátorov bezpečnosti
organizácie. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management [elektronický zdroj]:
sborník příspěvků 6. mezinárodní konference: 15. a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín:
Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [9] s.

AFC

Kubíková, Z. (2017). Niektoré problémy ochrany mäkkých cieľov. In: Bezpečnostní
technologie, systémy a management [elektronický zdroj]: sborník příspěvků 6.
mezinárodní konference: 15. a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati,
2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [6] s.

AFC

Mišík, J., Kubás, J. (2017). Safety management as a support activity in the local selfgovernment. In: Innovations in science and education: CBU international conference
proceedings 2017: March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. - ISSN 1805-997X. Prague: Central Bohemia University, 2017. - ISBN 978-80-88042-07-5. - S. 728-731.

AFC

Kubás, J., Štofková, Z. (2017). The impact of fiscal decentralization on public
administration. In: Innovations in science and education: CBU international conference
proceedings 2017: March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. - ISSN 1805-997X. Prague: Central Bohemia University, 2017. - ISBN 978-80-88042-07-5. - S. 242-246.

AFC

Mariš, L., a spol. (2017). Resilience of historical public buildings against blast in a
context of monument preservation [Odolnosť historických verejných budov voči
výbuchu v kontexte pamiatkovej ochrany]. In: Structural and mechanical engineering
for security and prevention. - [S.l.]: Trans Tech Publications, 2017. - ISBN 978-3-03571236-0. - S. 248-260. - (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus. [Spoluautori: Grúňová, Zuzana ;
Figuli, Lucia ; Jangl, Štefan ]

AFC

Šoltés, V., Repková Štofková, K. (2017). The economic consequences of crime and
other antisocial activities [Ekonomické dôsledky kriminality a inej protispoločenskej
činnosti]. In: Innovations in science and education: CBU international conference
proceedings 2017: March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. - ISSN 1805-997X. Prague: Central Bohemia University, 2017. - ISBN 978-80-88042-07-5. - S. 896-899.
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AFD

Hofreiter, L., Kubíková, Z. (2017). Ochrana mäkkých cieľov ako problém národnej
bezpečnosti = Soft target protection as a problem of the national security. In: Bezpečné
Slovensko a Európska únia [elektronický zdroj]: 11. medzinárodná vedecká
konferencia: 9.-10. november 2017, Košice, Slovensko: recenzovaný zborník
príspevkov. - Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2017. - ISBN 97880-8185-025-7. - CD-ROM, s. 145-152.

AFC

Ballay, M., Figuli, L., Zvaková, Z. (2017). Using of intelligent transport systems to
elimination of the negative effect on the transport security. In: Durability of critical
infrastructure, monitoring and testing : proceedings of the ICDCF 2016. - Singapore:
Springer Nature, 2017. - ISBN 978-981-10-3246-2. - S. 249-260.
- (Lecture notes in mechanical engineering. - ISSN 2195-4356). Poznámka: Článok je
zaradený v databáze Scopus.

AFD

Šiser, A., Loveček, T., Mariš, L. (2017). Simulation of possible assault vectors in an
attack using a real-life waterworks object as a use case. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 794-798. – Popis
urobený 20.11.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science a
Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-80-554-1328-0; s. 199. –
Spôsob
prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581732684X

AFC

Šoltés, V., Kubás, J., Štofková, Z. (2017). The impact of a transport safety situation on
crime situation and quality of life. In: Transport means 2017: proceedings of the 21th
international scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part
III. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 963-967.

AFC

Ristvej, J., a spol. (2017). Simulation technologies in risk prevention within crisis
management. In: ESM´2016 = Modelling and simulation 2016: the European simulation
and modelling conference 2016 : October 26-28, 2016 Las Palmas, Gran Canaria,
Spain. - Ostend: EUROSIS-ETI, 2016. - ISBN 978-90-77381-95-3. - [4] s.
Poznámka:
Článok
je
zaradený
v
databáze
Scopus.
[Spoluautori: Ondrejka, Roman ; Šimák, Ladislav ; Loveček, Tomáš ; Hollá, Katarína ;
Lacinák, Maroš ; Šurinová, Laura ; Jánošíková, Michaela ]

AFD

Figuli, L., Zvaková, Z., Bedon, Ch. (2017). Design and analysis of blast loaded
windows [Návrh a analýza okien zaťažených výbuchom]. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 177-182. - Popis
urobený 6.10.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science a
Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-80-554-1328-0. - Spôsob
prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817325778

AFC

Svetlík, J., Veľas, A. (2017). Tracking of water transport to the fire [Sledovanie vodných
prúdov pri požiari]. In: Transport means 2017: proceedings of the 21th international
scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. - ISSN
1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 560-563.

AFC

Svetlík, J., Veľas, A. (2017). Vehicle fire safety of the static traffic [Požiarna bezpečnosť
vozidiel v statickej doprave]. In: Transport means 2017: proceedings of the 21th
international scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part
II. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 636-639.
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ACB

Hofreiter, L., Križovský, S. (2017). Ochrana objektov. ; vedecký redaktor: Marián
Mesároš. - 1. vyd. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2017. - 149
s. - ISBN 978-80-8185-017-2

ADF

Hofreiter, L. (2017). K niektorým činiteľom globálnej bezpečnosti = Towards some
factors of global security. In: Košická bezpečnostná revue : recenzovaný vedecký
časopis so zameraním na bezpečnosť. - ISSN 1338-4880. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 104111. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1338-6956.

AEC

Hofreiter, L. (2017). Securitologia - źródło nauk o bezpieczeństwie = Securitology - the
source of security sciences [Securitológia - zdroj bezpečnostnej vedy]. In: Odcienie
bezpieczeństwa. Obszary badań, kierunki rozwoju = Shades of security. areas of
research and trends in development. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu,
2016. - ISBN 978-83-65621-07-8. - S. 37-49.

AFC

Hofreiter, L. Zvaková, Z. (2017). Theoretical aspects of critical infrastructure
protection [Teoretické aspekty ochrany kritickej infraštruktúry]. In: Durability of critical
infrastructure, monitoring and testing : proceedings of the ICDCF 2016. - Singapore:
Springer Nature, 2017. - ISBN 978-981-10-3246-2. - S. 139-147.
(Lecture
notes
in
mechanical
engineering.
ISSN
2195-4356).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.

AEC

Hofreiter, L. (2017). Some factors of global security [Niektoré aspekty globálnej
bezpečnosti]. In: Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie. Zagrożenia i
przeciwdziałanie. - Gdynia: WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2017. - ISBN 97883-61505-65-5. - S. 23-37.

ADE

Štofková, J., Kubás, J. (2017). Comparison of financing of local government security.
In: Zeszyty naukowe Vyższej szkoły finansów i prawa w Bielsku-Białej = Scientific
Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - ISSN 2084-1809. - Nr. 4 (2016),
s. 70-79.

AFC

Štofková, Z., Poniščiaková, O., Štofko, S. (2017). Systems of education in higher
education institutions in the context of the dynamic development of information and
communication technologies [Systém vzdelávania na vysokoškolských inštitúciách v
kontexte dynamického rozvoja IKT]. In: EDULEARN17 [elektronický zdroj]: 9th
international conference on Education and new learning technologies: Barcelona
(Spain), 3rd-5th of July, 2017: conference proceedings. - ISSN 2340-1117. - [S.l.]:
IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-697-3777-4. - USB kľúč, s. 4064-4071.

AFC

Kubás, J., Šoltés, V. (2017). Security in local government of the Slovak
Republic [Bezpečnosť miestnych samospráv Slovenskej republiky]. In: SGEM 2017:
international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts:
conference proceedings : urban planning, architecture & design Book 5. Vol. II: Urban
studies, planning & development architecture and design. - ISSN 2367-5659. - Sofia:
STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-25-6. - S. 235-241.

AFC

Kubás, J., Štofková, Z. (2017). Influence of antisocial activities on security and quality
of life [Vplyv protispoločenskej činnosti na bezpečnosť a kvalitu života]. In: SGEM 2017:
international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts:
conference proceedings: urban planning, architecture & design Book 5. Vol. II: Urban
studies, planning & development architecture and design. - ISSN 2367-5659. - Sofia:
STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-25-6. - S. 143-149.
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Kategória

Bibliografický odkaz

ADE

Halaj, M., Hofreiter, L. (2017). Engineering of organization´s security [Inžinierstvo
bezpečnosti organizácie]. In: International journal of engineering research &
technology. - ISSN 2278-0181. - Vol. 6, iss. 7 (2017), s. 662-666. - Spôsob
prístupu: http://www.ijert.org/view-pdf/17243/engineering-of-organizations-security

AFD

Vandlíšková, M., a spol. (2017). Explosive compounds and their implication in accidents
and terrorist attacks. In: Protection as a Response to Terrorist Threat in the Light of
NATO EOD Demonstrations and Trials 2016. - Trenčín: NATO EOD Centre of
Excellence,
2016.
ISBN
978-80-89261-68-0.
S.
55-63.
[Spoluautori: Figuli, Lucia ; Zvaková, Zuzana ; Picot, Sylvain ]

ADE

Jangl, Š., a kol. (2017). Testovanie skriňových trezorov v Slovenskej republike. In:
Právo a bezpečnost [elektronický zdroj]. - ISSN 2336-5323. - Č. 1 (2017), online, s. 6878.
–
Spôsob
prístupu: http://kniznica.utc.sk/epcfiles/DAC15E888AB54483A4E5FEEE2AF4B8F1/P
1_02_Pravo_a_bezpecnost_1-2017.pdf [Spoluautori: Figuli, Lucia ; Mach, Vlastimil ;
Zvaková, Zuzana ]

AFD

Kubás, J., a spol. (2017) Efficiency of using financial resources and their impact on
security in a local context. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 18777058. - Vol. 192 (2017), online, s. 498-503. - Popis urobený 29.6.2017.
Poznámka: Článok je zaradený v databázach Scopus a Web of Science. - Spôsob
prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326322
[Spoluautori: Šoltés, Viktor ; Mišík, Ján ; Štofková, Zuzana ]

ADE

Hofreiter, L., Halaj, M. (2017). Činitele pre hodnotenie bezpečnosti organizácie = The
factors for security assessment of the organization. In: Trilobit [elektronický zdroj]:
odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. - Č. 1 (2017), online, [11] s. - Popis
urobený
23.6.2017.
Spôsob
prístupu: http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/66af11db-13d3-4636-a5c0ca209fe40287.pdf

BDF

Mariš, L. (2017) Kamerové systémy ako nástroj na zvýšenie bezpečnosti v podniku. In:
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. - ISSN 03228347. - Roč. 48, č. 6 (2017), s. 41-43.

AFD

Zvaková, Z. (2017). Použitie voľne priloženej nálože ANFO trhaviny na prerezanie
plášťovej ochrany objektu. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
[elektronický zdroj]: 22. medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina.
- Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 456-464.

AFD

Václavková, M., Boc, K. (2017). Modelovanie personálnych kompetencií v SBS s
využitím softvérového nástroja. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
[elektronický zdroj]: 22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina.
- Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 409-417.

AFD

Mach, V., Boroš, M. (2017). Nedeštrukčné testovanie cylindrických vložiek. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj]: 22.
medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 278-286.
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Prehľad publikačných aktivít katedry 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFD

Hofreiter, L. (2017). Súčasnosť a perspektívy vzdelávania v odbore ochrana osôb
a majetku. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj]:
22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 110-115.

AFD

Boroš, M., Kutaj, M. (2017). Testovanie prielomovej odolnosti pasívneho
infračerveného detektora. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
[elektronický zdroj]: 22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina.
- Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 34-39.

AFD

Boc, K. (2017). Prístup k výberu zamestnancov do služieb súkromnej bezpečnosti. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj]: 22.
medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 26-33.

AFD

Kubás, J., Veľas, A., Šoltés, V. (2017). Vplyv financií na bezpečnosť v mestách. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj]: 22.
medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 253-258.

AFD

Halaj, M., Boroš, M. (2017). Prístupy k definovaniu kultúry bezpečnosti v organizáciách
a možnosti jej skúmania. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
[elektronický zdroj]: 22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina.
- Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 93-100.

AFC

Štofková, J., Štofko, S., Gašová, K. (2017). Some aspects of industrial policy in
Slovakia [Niektoré aspekty priemyselnej politiky na Slovensku]. In: IISES [elektronický
zdroj]: proceedings of the 30th international academic conference: all papers/abstracts
have been peer-reviewed : 24-27 April 2017. - Prague: International Institute of Social
and Economic Sciences (IISES), 2017. - ISBN 978-80-87927-35-9. - Online, s. 135141.
Popis
urobený
20.6.2017.
Spôsob
prístupu: http://www.iises.net/proceedings/30th-international-academic-conferencevenice/table-of-content

AFC

Štofková, J., Štofko, S., Gašová, K. (2017). Management of the new IT services in
companies [Riadenie nových IT služieb v podnikoch]. In: ABSRC 2017 [elektronický
zdroj] = Advances in business-related scientific research conference: Venice, Italy, April
20-21, 2017: conference proceedings. - Ljubljana: GEA COLLEGE - Fakultet za
podjetništvo, 2017. - ISBN 978-961-6347-62-4. - CD-ROM, s. 82-92.

ADE

Kutaj, M., Veľas, A., Šoltés, V. (2017). Testing of magnetic contacts, development of
testing devices and considerable impact on planning physical security of buildings. In:
Global journal of business, economics and management [elektronický zdroj]. - ISSN
2301-2579. - Vol. 6, iss. 2 (2016), online, s. 195-203. - Popis urobený 3.5.2017. Spôsob prístupu: http://sproc.org/ojs/index.php/gjbem/article/view/1386/pdf

AFD

Šoltés, V., Štofková, Z. (2017). Selected aspects of financing regional development in
terms of self-government [Vybrané aspekty financovania regionálneho rozvoja v
podmienkach samospráv]. In: Marketing identity: brands we love: conference
proceedings from international scientific conference, 8th - 9th November 2016,
Smolenice, Slovak Republic. part II. - ISSN 1339-5726. - Trnava: Faculty of Mass media
Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2016. - ISBN 978-80-8105-8417. - S. 453-460. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science.
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Bibliografický odkaz

ADE

Kubás, J., Štofková, Z. (2017). The effectiveness of finances used for safety by the
local government [Efektívnosť využitia financií na bezpečnosť v miestnej samospráve].
In: Global journal of business, economics and management [elektronický zdroj]. - ISSN
2301-2579. - Vol. 6, iss. 2 (2016), online, s. 179-186. - Popis urobený 12.4.2017. Spôsob prístupu: http://sproc.org/ojs/index.php/gjbem/article/view/1383/pdf

AFC

Boc, K., Vidriková, D., Blašková, M. (2017). Application of multicriterial method in
decision process of staff selection [Aplikácia multikriteriálnych metód v rozhodovaní o
výbere zamestnancov]. In: New trends and issues proceedings on humanities and
social sciences [elektronický zdroj]. - ISSN 2421-8030. - Vol. 3, no. 2 (2017), online, s.
65-79. - Spôsob prístupu: http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/1601/pdf

AFC

Kubás, J., Štofková, Z. (2017). Application of some research methods to determine the
level of safety in municipalities. In: Procedia - social and behavioral sciences
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-0428. - Vol. 237 (2017), online, s. 242-248. - Popis
urobený 21.3.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science. –
Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817300708

AFC

Štofková, J., Štofko, S., Loučanová, E. (2017). Possibilities of using e-learning system
of education at universities. In: INTED 2017 [elektronický zdroj]: 11th international
technology, education and development conference: 6-8 March, 2017 - Valencia
(Spain): conference proceedings. - ISSN 2340-1079. - [S.l.]: IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. - CD-ROM, s. 6965-6972.

AFC

Mitašová, V., Šoltés, V. (2017). Education of professionals for the international crisis
management tasks' implementation. In: INTED 2017 [elektronický zdroj]: 11th
international technology, education and development conference: 6-8 March, 2017 Valencia (Spain): conference proceedings. - ISSN 2340-1079. - [S.l.]: IATED Academy,
2017. - ISBN 978-84-617-8491-2. - CD-ROM, s. 6624-6629.

AFC

Šoltés, V., Štofková, Z. (2017). Education of selected groups of the population in crime
prevention [Vzdelávanie vybraných skupín obyvateľstva v oblasti prevencie kriminality].
In: INTED 2017 [elektronický zdroj]: 11th international technology, education and
development conference: 6-8 March, 2017 - Valencia (Spain): conference proceedings.
- ISSN 2340-1079. - [S.l.]: IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-617-8491-2. - CDROM, s. 6612-6617.

Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V roku 2017 sa katedra:
•
•

•
•

podieľala na organizácii medzinárodnej konferencie ICSMESP 2017 - International
Conference on Structural and Mechanical Engineering for Security and Prevention 2017,
podieľala na organizácii a zúčastnila sa na 22. medzinárodnej konferencie Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí v samostatnej sekcii Bezpečnostný manažment –
ochrana osôb a majetku,
zúčastnila na Noci výskumníkov dňa 29. 9. 2017, kde boli prezentované výsledky výskumu
katedry,
v dňoch 11. – 13. októbra 2017 zorganizovala v Zuberci druhý ročník medzinárodného
workshopu SECULIN 2017: „Bezpečnosť v lokálnom prostredí“.
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Spolupráca s praxou
Katedra v roku 2017 pokračovala v spolupráci s viacročnými partnermi: Jablotron Slovakia, s. r. o.
v Žiline, RAVI Bratislava, QEM Liptovský Mikuláš, ABBAS Brno, 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, SecuriLas Bratislava, CANEX Bratislava, Jaguar Land Rover Bratislava, Continental Matador
Púchov a ďalšími.
V roku 2017 bola s účasťou katedry založená Asociácia bezpečnostných manažérov so sídlom na
Žilinskej univerzite. Medzi hlavné ciele asociácie patrí spolupráca s univerzitným prostredím
a podpora výskumu v oblasti bezpečnosti.
V roku 2017 pokračovala spolupráca so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti (SKSB), kde
je možnosť participovať na tvorbe prijímaných opatrení v rámci bezpečnostného priemyslu.
Katedra sa v spolupráci so Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti podieľala na odbornej
príprave absolventov, na zvýšení ich uplatniteľnosti v oblasti bezpečnostného priemyslu. V rámci
spolupráce s praxou boli realizované stáže študentov v spoločnostiach RAVI, s. r. o. Bratislava,
DIS, s. r. o. Žilina, a pod.
Na základe zmluvy pokračuje spolupráca s Explosive Ordinace Disposal Center of Excelent.
Významný je rozvoj spolupráce s Úradom súkromných bezpečnostných služieb MV SR,
predovšetkým v oblasti úloh, postavenia a miesta bezpečnostných služieb v spoločnosti
a s MO SR pri riešení otázok ochrany objektov v pôsobnosti MO SR.
V roku 2016 bola pripravená a uzatvorená zmluva o spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej
stráže, čo vytvára podmienky pre výskum v danej oblasti a možnosti participácie na spoločných
projektoch. Pre študentov sa vytvorili možnosti exkurzií do zariadení ZVJS a možnosti konzultácií
záverečných a diplomových prác. V roku 2017 sa na základe zmluvy uskutočnila prvá exkurzia
v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina, kde sa oboznámili prácou
príslušníkov ZVJS a technickými opatreniami v objekte na výkon väzby a výkon trestu odňatia
slobody.
Pokračuje spolupráca s mestom Rajec a na základe zmluvy boli vytvorené podmienky pre prax
študentov na oddelení Mestskej polície v Rajci.
Spolupráca s mestom Rajec bola v roku 2017 rozvíjaná v rámci aktivity SAFE City so spoločnosťou
Huawei.
Naďalej je rozvíjaná spolupráca s NBÚ. Priestor je vytváraný i v rámci normalizácie v oblasti noriem
súvisiacich s ochranou majetku a osôb. Predpokladá sa vytvorenie pracoviska na katedre, ktoré
bude riešiť projekty v oblasti utajovaných skutočnosti. V roku 2017 absolvovali vybraní
zamestnanci previerky a školenia NBÚ.
V roku 2017 bola rozvíjaná spolupráca s firmou Continental Matador v Púchove, kde zamestnanci
katedry riešili problematiku rozmiestnenia kamier a zorných uhlov kamerových bezpečnostných
systémov. Je predpoklad na pokračovanie spolupráce v roku 2018.
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Katedra bezpečnostného manažmentu sa v medzinárodnej spolupráci zameriavala na
vysokoškolské pracoviská s podobným zameraním a s podobnými študijnými odbormi
a programami. Spolupráca je zameraná na výmenu skúseností predovšetkým v oblasti
vedeckovýskumnej, ale aj v oblasti pedagogickej. Cieľom je vyhľadávanie spoločných záujmových
oblastí a následné zapájanie do projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým
o rôzne zahraničné univerzity a vysoké školy v ČR, Poľsku, Nemecku, Slovinsku, Portugalsku a
Turecku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polytechnic Institute of Leiria, School of Maritine Technology, (study program: Civil
Protection – Disaster protection), Portugalsko,
School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Beja, (study program:
Civil Protection – Disaster protection), Portugalsko,
Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco, (study program: Civil
Protection – Disaster protection), Portugalsko,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, (študijný odbor:
Bezpečnostní technologie, systémy a management), ČR,
University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Slovinsko,
Faculty of Security Scienses Polis Akademisi Gölbasi Ankara, Turecko,
Policejní akademie České republiky v Praze, ČR,
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, ČR,
Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství,
(študijný odbor: Bezpečnostní inženýrství), ČR,
Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im. prezydenta Stanislawa Wojciechows, Poľsko,
Akademia wychowania fizycznego Katowice, Poľsko,
Fachhochschule Darmstadt, Nemecko,
Academy of safety and bases of health Kyjev - Ukrajina,
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Poľsko,
Technische Universitat Dresden, Nemecko,.
Krakowska akadémia im A.F. Modrzewskiego, Krakow.

S jednotlivými pracoviskami sú uzatvorené dohody o vzájomnej spolupráci buď v oblasti realizácie
medzinárodných projektov (MVTS, centralizovaný projekt LLP – ERASMUS+), vedy a výskumu,
výmeny študentov alebo vedecko–pedagogických pracovníkov (LLP – ERASMUS+, rámcové
zmluvy, atď.).
Katedra bezpečnostného manažmentu ďalej spolupracovala v zahraničí s Asociáciou technických
bezpečnostných služieb Grémium Alarm, o. s. Praha, European Asscociation for Security, Krakow,
Institut ochrany obyvatelstva MV ČR, Instytut Organizacji i Zarzadzania v Przemysle “ORGAMASZ“
vo Varšave, ABBAS Brno, 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 2017
Účastník
Stanislav Štofko,
doc. Ing., CSc.
Andrej Veľas,
doc. Ing., PhD.
Kutaj Milan, Ing., PhD.
Viktor Šoltés,
Ing., PhD.
Stanislav Štofko,
doc. Ing., CSc.
Andrej Veľas,
doc. Ing., PhD.
Stanislav Štofko,
doc. Ing., CSc.
Viktor Šoltés,
Ing., PhD.
Andrej Veľas,
doc. Ing., PhD.
Stanislav Štofko,
doc. Ing., CSc.
Ladislav Mariš,
Ing., PhD.
Ladislav Hofreiter,
prof. Ing., CSc.
Stanislav Štofko,
doc. Ing., CSc.
Andrej Veľas,
doc. Ing., PhD.
Stanislav Štofko,
doc. Ing., CSc.
Milan Kutaj,
Ing., PhD.
Martin Halaj,
Ing.
Jozef Kubás,
Ing.
Martin Boroš, Ing.
Milan Kutaj, Ing., PhD.
Mariš Ladislav,
Ing., PhD.
Andrej Veľas,
doc. Ing., PhD.
Kutaj Milan,
Ing., PhD.
Veľas Andrej,
doc. Ing., PhD.
Milan Kutaj,
Ing., PhD.
Andrej Veľas,
doc. Ing., PhD.

Účel cesty
Konferencia

Krajina
BielskoBiala/PL

Termín

Dní

27.1.2017

1

22.2.2017

1

Pracovné stretnutie

Ostrava/CZ

Konferencia

Valencia/ ES

Konferencia

Valencia/ES

ERASMUS+ mobilita,
výučba

Praha/CZ

Pracovné stretnutie

BielskoBiala/PL

3.4.2017

1

Konferencia

Praha/CZ

3

Účasť na dizertačných
obhajobách

4. 6.4.2017

Zlín/CZ

6.4.2017

1

Konferencia

Venice/IT

Účasť na kurze CO

Insbruck/AT

Vedecká rada
Konferencia

Ostrava/GdyňaCZ/PL
BielskoBiala/PL

5.10.3.2017
5.10.3.2017
13.16.3.2017

19.27.4.2017
14.19.5.2017
17.19.5.2017

6
6
4

9
6
3

19.5.2017

1

Zlín/CZ

6.-9.6.2017

4

Rokovanie

Dresden/DE

12.16.6.2017

5

Konferencia

Barcelona/ES

3.-6.7.2017

4

Letná škola doktorandov

Ostrava/CZ

Konferencia

Albena/BG

Konferencia

Rím/IT

Seminár/Trezor test

Praha/CZ

Konferencia

Praha/CZ

Konferencia

Madrid/ES

Účasť na dizertačných
obhajobách

Zlín/CZ

26.10.2017

1

Konferencia

Zlín/CZ

14.16.11.2017

3

Konferencia

Zlín/CZ

15.11.2017

1

Účasť na štátnych
skúškach

10.14.7.2017
24.8.1.9.2017
4.11.9.2017
20.21.9.2017
20.21.9.2017
20.27.10.2017

5
9
8
2
2
8
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Martin Boroš,
Ing.
Michal Peňaška,
Ing.
Martin Halaj,
Ing.
Matúš Ivančo,
Ing.

Konferencia – Mladá veda

Zlín/CZ

15.16.11.2017

2

Konferencia – Mladá veda

Zlín/CZ

15.11.2017

1

Seminár

Laxenburg/AT

Veľtrh vzdelávania

Báčsky
Petrovec/RS

15.18.11.2017
27.28.11.2017

4
2
Tab. č. 17

Medzinárodná mobilita študentov za rok 2017
Meno
a priezvisko
Ján Franc

Emil Kuric
Richard
Jankura
Peter Staňo
Martin
Sihelský
Tomáš Tlčina
Milan Kutaj
Diana
Komendátová

Termín pobytu
(semester)
1.2.17-31.5.17
(LS 2016/2017)
1.2.17-31.5.17
(LS 2016/2017)
1.2.17-30.4.17
(LS 2016/2017)
1.2.17-30.4.17
(LS 2016/2017)
12.6.17-30.9.17
(LS 2016/2017)
12.6.17-30.9.17
(LS 2016/2017)
1.3.17-30.6.17
(LS 2016/2017)
6.2.17-30.6.17
(LS 2016/2017)

Veronika
Adamová

01.10.17-15.01.18

Monika
Jakubíková

01.10.17-15.01.18

Dávid Géczy
Ivan Hudec

(ZS 2017/2018)

(ZS 2017/2018)
01.10.17-15.01.18
(ZS 2017/2018)
11.09.17-11.12.17
(ZS 2017/2018)

Dĺžka
pobytu

Druh
pobytu

Prijímajúca inštitúcia

Krajina
pobytu

4 mesiace

Erasmus+
stáž

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
stáž

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha

ČR

3 mesiace

Erasmus+
stáž

PROCUSYS a.s., Praha

ČR

3 mesiace

Erasmus+
stáž

PROCUSYS a.s., Praha

ČR

3,63
mesiaca

Erasmus+
stáž

Mark2 Corporation Czech
a.s., Praha

ČR

3,63
mesiaca

Erasmus+
stáž

Mark2 Corporation Czech
a.s., Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus +
stáž

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

ČR

4,5
mesiaca

Erasmus+
študijný
pobyt

The Main School of Fire
Service in Warsaw

Poľsko

4 mesiace

Erasmus+
stáž

Mark2 Corporation Czech
a.s., Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
stáž

Mark2 Corporation Czech
a.s., Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
stáž

Mark2 Corporation Czech
a.s., Praha

ČR

3,03
mesiaca

Erasmus+
stáž

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha

ČR
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Anton Šiser

Roman Kmeť
Ivan Galko

01.09.17-31.12.17
(ZS 2017/2018)
04.09.17-05.11.17
(ZS 2017/2018)
04.09.17-05.11.17
(ZS 2017/2018)

Roman
Szatmári

01.09.17-31.12.17

Miriam
Štangová

11.09.17-22.12.17

Marek
Hilbrycht

28.08.17-20.12.17

Eva
Vnenčáková

28.08.17-20.12.17

Vladimír
Klobučník

25.09.17-23.02.18

Antónia
Cúthová

25.09.17-23.02.18

Andrej Raffaj

Otakar Kohút
Simona
Komorovská

Rastislav
Potočár

Peter Bibora

(ZS 2017/2018)

(ZS 2017/2018)

(ZS 2017/2018)

(ZS 2017/2018)

(ZS 2017/2018)

(ZS 2017/2018)
25.09.17-23.02.18
(ZS 2017/2018)
25.09.17-23.02.18
(ZS 2017/2018)
25.09.17-23.02.18
(ZS 2017/2018)
21.09.17-07.02.18
(ZS 2017/2018)
04.09.17-28.01.18
(ZS 2017/2018)

4 mesiace

Erasmus
stáž

Special Service
International, spol. s r.o.,
Praha

ČR

2 mesiace

Erasmus+
stáž

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha

ČR

2 mesiace

Erasmus+
stáž

G4S Secure Solutions, a.s.,
Praha

ČR

4 mesiace

Erasmus+
stáž

EUROSAT CS, spol. s r.o.

ČR

4 mesiace

Erasmus+
stáž

ABBAS, Inc., Brno

ČR

3,77
mesiaca

Erasmus+
absolvents
ká stáž

The Coca Cola HBC, Praha

ČR

3,77
mesiaca

Erasmus+
absolvents
ká stáž

The Coca Cola HBC, Praha

ČR

4,5
mesiaca

Erasmus+
študijný
pobyt

University of Maribor

Slovinsko

4,5
mesiaca

Erasmus+
študijný
pobyt

University of Maribor

Slovinsko

4,5
mesiaca

Erasmus+
študijný
pobyt

University of Maribor

Slovinsko

4,5
mesiaca

Erasmus+
študijný
pobyt

University of Maribor

Slovinsko

Erasmus+
študijný
pobyt

Sapienza Universita di Rom

Taliansko

4,5
mesiaca

Erasmus+
študijný
pobyt

České vysoké učení
technické v Praze

ČR

4,5
mesiaca

Erasmus+
študijný
pobyt

Vilnius Gediminas
Technical University

Litva

4,5
mesiaca
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Tab. č. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2017
Meno a priezvisko
doc. Ing.
Andrej Veľas, PhD.
Slávka Šmídová

Termín mobility

Druh
mobility

Prijímajúca inštitúcia

Krajina
pobytu

13.3. - 16.3.2017

ERASMUS+

Policajní akademie
ČR v Prahe

CZ

17.10.201719.10.2017

ERASMUS+

ČVUT v Prahe

ČR

Tab. č. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko
prof. Ing.
Ladislav Hofreiter, CSc.
prof. Ing.
Ladislav Hofreiter, CSc.
prof. Ing.
Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing.
Andrej Veľas, PhD.

Časopis

Krajina

ISSN

MEST Journal

Srbsko

2334 - 7058

Securitologia - EAS Krakow

Polsko

1898 - 4509

Zeszyty Naukowe

Polsko

Technology, Computer Science,
Safety engineering

Polsko

ISSN 23005343

ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Pri riešení otázok rozvoja katedry je vychádzané z „Dlhodobého zámeru rozvoja vo vzdelávacej,
vedeckovýskumnej a ostatnej činnosti FBI UNIZA 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 nasledovne:
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,
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•

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.
Na vyššej kvalitatívnej úrovni rozvinúť aktivity a spoluprácu s jednotlivými subjektmi spoločenskej
praxe formou ich ďalšieho vzdelávania v akreditovaných kurzoch. Komerčne ponúknuť odborné
kurzy v dennej i externej forme štúdia cielene pre jednotlivé úseky bezpečnostnej praxe v rámci
programu celoživotného vzdelávania.
Rozvíjať študijné programy tak, aby boli flexibilnejšie a umožňovali medziodborové štúdium, boli
kompatibilné so štandardmi Európskej únie, aby sa zabezpečila cezhraničná mobilita študentov.
Pokračovať v príprave predmetov na e-learningovú 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, rozšíriť a skvalitniť lekčný fond, rozširovať a zdokonaľovať
odborné učebne a laboratória.
Podporiť kvalifikačný rast učiteľov katedry a pre jeho plnenie vytvárať podmienky. Kvalifikačný rast
docieliť najmä prípravou súčasných učiteľov, ale tiež vhodným personálnym obsadením
prostredníctvom výberového konania.
Budovať materiálno-technické
prostriedkov.

zabezpečenie

výučby

na

báze

moderných

vyučovacích

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.
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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,

•

skúmanie spoľahlivosti prvkov bezpečnostných systémov.

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 Univerzitného vedeckého parku
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 dotácie z projektov APVV, VEGA, 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,

•

ochrana tzv. “mäkkých cieľov“ pred teroristickými útokmi,

manažérskeho

riadenia

pre

minimalizáciu

rizík
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•

problémy rozvoja a využitia súkromných detektívnych služieb v SR,

•

podnikateľská etika v súkromnej bezpečnosti.

Rozvíjať ŠVOČ v rámci vymedzených oblastí, zapájať študentov do tvorivej vedecko-odbornej
činnosti, spolupracovať s ostatnými domácimi i zahraničnými inštitúciami.

Medzinárodná spolupráca
Smery rozvoja medzinárodnej spolupráce má tieto tendencie:
•

rozšírenie spolupráce so zahraničnými univerzitami, ktoré majú rovnaké alebo podobné
zameranie,

•

zapájanie sa do medzinárodných projektov,

•

spolupráca na projektoch so zahraničnými firmami v oblasti ochrany osôb a majetku,

•

vytvorenie podmienok pre zahraničné mobility študentov študijného odboru a pedagógov
katedry na základe dvojstranných dohôd alebo existujúcich programov,

•

zapájanie katedry do medzinárodného bezpečnostného vzdelávania v rámci rozvíjajúcich sa
programov,

•

vytvárať medzinárodné študijné programy (zapájanie sa do týchto programov),

•

výučba v svetových jazykoch.

Katedra pokračuje v spolupráci 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 dňa 1. 2. 2018
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.
vedúci katedry
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Výročná správa katedry krízového manažmentu
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. Pracovníci katedry sa podieľajú na zabezpečovaní výučby vybraných
predmetov 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
Vývoj súčasnej spoločnosti je ohrozovaný 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
podnikateľských subjektov, štátov i Európskej únie ako celku. Z uvedených príčin sa krízový
manažment, ako nástroj prevencie i riešenia krízových javov, stáva stále viac aktuálnym. Základné
úlohy katedry je možné vymedziť takto:
•

v pedagogickej oblasti – rozvíjať kompetencie a odbornú pripravenosť absolventov študijného
programu krízový manažment s dôrazom na prepojenie vzdelávania s požiadavkami praxe,

•

vo vedeckovýskumnej činnosti – zapájať sa do procesu podávania a riešenia vnútroštátnych
a medzinárodných grantových projektov s dôrazom na jednotlivé výzvy Horizontu 2020, ako
aj APVV, prípadne EŠF,

•

v rámci ostatných činností – spolupracovať s ústrednými i miestnymi orgánmi štátnej správy,
s orgánmi miestnej samosprávy a podnikateľskými subjektmi na úseku manažmentu rizík,
uskutočňovania účinnej prevencie vzniku krízových javov a hľadania efektívnych nástrojov ich
riešenia.

Katedra krízového manažmentu sa v rámci prípravy odborníkov krízového manažmentu zaoberá
aj problematikou manažmentu rizík s dôrazom na ich posudzovanie, znižovanie a monitorovanie
v podmienkach verejnej správy i v podnikateľských subjektoch. Rozsah výučby a jej zameranie je
na jednej strane dané špecifickými potrebami krízového manažmentu vo verejnej správe, ktorý
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kladie dôraz hlavne na prevenciu vzniku krízových javov v spoločnosti i v prírode a ich účinné
a efektívne riešenie a na druhej strane špecifikami krízového manažmentu v podnikateľských
subjektoch v procese prevencie a riešenia podnikateľských kríz.
V nadväznosti na ukončenie procesu komplexnej akreditácie nariadilo MŠVVŠ SR začať výučbu
v prvých ročníkoch 1. i 2. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia v akademickom
roku 2015/16 podľa novej učebnej dokumentácie. To je aj naďalej spojené s uskutočnením
čiastkových zmien v štruktúre i obsahu časti vyučovaných predmetov. V akademickom roku
2016/17 tieto zmeny pokračovali aj v druhých ročníkoch, čo si v druhom ročníku inžinierskeho
štúdia vyžiadalo uskutočniť zmeny v príprave štátnych skúšok. Obdobná situácia sa vyskytla
v akademickom roku 2017/18 s prípravou štátnych skúšok v bakalárskom stupni štúdia.
V roku 2015 sa začali postupne uskutočňovať zmeny web stránky fakulty a tiež katedry. V roku
2017 bola dokončená aj anglická verzia fakultnej i katedrovej web stránky. Internet je v súčasnosti
významným zdrojom informácií pre záujemcov o štúdium, pre študentov, ako aj pre odbornú
verejnosť. Web stránka katedry bola priebežne 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. Katedra uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom
programe krízový manažment, čo je základný predpoklad pre výchovu potenciálnych záujemcov
o pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu. Okrem toho má katedra priznané práva uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov od 23. 5. 2016, čo umožňuje plánovane
zabezpečovať kvalifikačný rast príslušníkov katedry.
Kvalifikačný rast
V priebehu roku 2017 sa uskutočnili dve zmeny v kvalifikačnej štruktúre zamestnancov katedry.
Dňom 15. 2. 2017 vymenovala rektorka UNIZA Ing. Katarínu Buganovú, PhD. za docentky po
úspešnom habilitačnom konaní v študijnom odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť a Ing. Máriu
Hudákovú, PhD.v študijnom odbore 3.3.15 manažment na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA
Koncom roku 2017 si podala žiadosť o začatie habilitačného konania v študijnom odbore
8.3.7 občianska bezpečnosť Ing. Katarína Hollá, PhD. Rokovanie o uvedenej habilitácií sa
na vedeckej rade fakulty dňa 22. 5. 2018.
V priebehu roku 2017 si podal žiadosť o predbežné posúdenie materiálov na menovacie konanie
za profesora doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. Vedením fakulty mu bolo odporúčané navýšiť počty
niektorých výstupov.
V tabuľkách č. 1 až 3 je uvedené personálne zloženie katedry krízového manažmentu, štruktúra
vedecko-pedagogických titulov na katedre a fyzické obsadenie funkčných miest na katedre.
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Tab. č. 1
Personálne zloženie katedry krízového manažmentu
Funkcia

Počet

Poznámka

plán.

skut.

Profesor

2

1

PhD.

Docent

6

6

6 x PhD.

Odborný asistent

11

6

6 x PhD.

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

20

14
Tab. č. 2

Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Poznámka

Profesor

1

PhD.

Docent

6

6 x PhD.

PhD. (CSc.)

6

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

13

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

13

Požiadavky na doplnenie, prípadne zmeny v personálnom obsadení
V rokoch 2016 a 2017 sa personálne obsadenie katedry stabilizovalo. V ďalšom období je možné
na úseku plnenia pedagogických úloh predpokladať niektoré limitujúce skutočnosti, ktoré budú mať
vplyv na personálne obsadenie katedry v budúcnosti:
•

v posledných rokoch sa postupne znižuje počet študentov, tým aj počet študijných skupín
a následne rozsah priamej výučby, ktorú katedra zabezpečuje,

•

zväčšuje sa rozsah i obsah využívania e-learningových foriem vzdelávania,

•

v tomto roku bude dokončené vzdelávanie podľa pôvodných študijných programov a v plnom
rozsahu bude aplikovaná nová učebná dokumentácie, čo odstráni zaťaženie z vyučovania
niektorých predmetov v obidvoch semestroch,

•

naďalej porastie konkurencia na trhu vzdelávacích inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou
bezpečnosti a krízového riadenia, preto je potrebné apelovať na kvalitu absolventov a položiť
dôraz na proces získavania študentov.

Z vyššie uvedených dôvodov je možné považovať personálne obsadenie katedry na najbližšie
obdobie za dostatočné. Dodatočné nároky na nové odborné znalosti pedagógov spojené
s realizáciou novo akreditovaného študijného programu krízový manažment budú riešené
doplnkovým vzdelávaním súčasných pedagógov a ich ďalším kvalifikačným rastom. V najbližšom
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období by mohla kvalifikačnú štruktúru posilniť nová docentka (po úspešnej habilitácií Ing. Katarína
Hollá, PhD.). V priebehu roku 2018 plánuje požiadať o začatie menovacieho konania na profesora
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Vzhľadom na plánovanú materskú dovolenku Mgr. Jany Studenej, PhD. s nástupom v priebehu
mája 2018 bude potrebné vypísať výberové konanie na zastupovanie s nástupom od 1. 6. 2018.
Tab. č. 3
Organizačná štruktúra katedry krízového manažmentu
Organizačná štruktúra

Personálne obsadenie

Vedúci katedry:

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

Zástupca vedúceho:

doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Zamestnanci:

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Mgr. Vladimír Benedik, PhD.
Ing. Katarína Hollá, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Mgr. Jana Studená, PhD.
Ing. Michal Titko, PhD.

Odborná sekretárka:

Iveta Gašpieriková

Vedenie katedry trvalo sleduje a vyhodnocuje pedagogickú výkonnosť i kvalitu pedagogickej
činnosti jednotlivých zamestnancov. V rámci komplexného hodnotenia pedagogického výkonu
za rok 2016 prijalo rad opatrení na lepšie odovzdávanie pedagogických skúseností medzi
jednotlivými pedagógmi s dôrazom na začínajúcich učiteľov. Tento proces sa snaží skvalitňovať aj
uskutočňovaním tzv. akademických štvrtkov, ako aj hospitácii a dôsledným zovšeobecňovaním
záverov z nich a prijímaním opravných opatrení.Ďalšie zovšeobecnenia a konkrétne opatrenia
chce vedenie katedry prijať po uskutočnení komplexného hodnotenia pedagogického výkonu
zamestnancov za rok 2017, ktoré sa uskutoční v priebehu februára 2018.
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VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Spôsobilosť katedry zabezpečovať vzdelávacie aktivity vyplývajúce 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 vzdelávania 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 opätovne priznané práva na vzdelávanie v 1. a 2. stupni
vysokoškolského vzdelávania v dennej aj externej forme. Právo uskutočňovať vzdelávanie v 3.
stupni vysokoškolského štúdia bolo ministrom školstva priznané v roku 2016 po doriešení
niektorých personálno-administratívnych problémov. Rovnako bolo v roku 2016 priznané aj právo
uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania.
Tab. č. 4
Spôsobilosť katedry krízového manažmentu zabezpečovať vzdelávacie aktivity
Študijný

Študijný

Stupeň

Rok

odbor

program

VŠ vzdelania

akreditácie

krízový manažment

1.

2009, 2015

krízový manažment

2.

2009, 2015

3.

krízový manažment

3.

2009, 2016

4.

právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné
konania

P.č.
1.
2.

občianska
bezpečnosť

2009, 2016

Pedagogickí pracovníci katedry uskutočňujú výučbu všeobecných predmetov pre všetky študijné
programy na fakulte (ekonómia, podniková ekonomika, manažment, marketing, manažérska
štatistika, sociológia, psychológia) a výučbu profilových predmetov ako krízový manažment
vo verejnej správe, krízový manažment, krízové plánovanie, riešenie krízových situácií
hospodárskych, manažment rizík, právne prostredie krízových situácií, podnikateľské riziká
a ďalších. Okrem výučby predmetov v slovenskom jazyku katedra zabezpečuje pre zahraničných
študentov v rámci programu ERASMUS+ vybrané predmety v anglickom jazyku.
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, prognózovanie a plánovanie, 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 pracovníci a doktorandi využívajú aj
simulčné pracovisko v ramci Vedeckého parku UNIZA.
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú výučbu aj pre iné fakulty a ústavy Žilinskej univerzity.
V rámci akreditovaného bakalárskeho študijného programu stráž prírody vo Výskumnom ústave
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vysokohorskej biológie zabezpečovala katedra výučbu predmetu personálny manažment,
z ktorého sa však študenti v priebehu semestra odhlásili. Po odchode doc. Nováka už katedra pre
tento študijný program nezabezpečuje výučbu predmetov orientácia v teréne, ochranárske
praktikum a dokumentácia strážcu.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh, počty študentov
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa príkazu 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 v 1. stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia sa prihlásilo celkom 469
uchádzačov. Do prvého ročníka bolo na základe výsledkov prijímacieho konania prijatých 268
uchádzačov, z ktorých sa 241 zapísalo na štúdium. Na štúdium v 1. stupni vysokoškolského štúdia
v externej forme štúdia sa celkovo prihlásilo 48 uchádzačov, z toho sa zapísalo 33 študentov. Na
štúdium v študijnom programe krízový manažment reálne nastúpilo len 29 študentov v dennej
forme štúdia.
Na štúdium v 2. stupni vysokoškolského štúdia sa v dennej forme prihlásilo 123 uchádzačov a po
prijímacom konaní sa zapísalo 110. V externej forme štúdia sa prihlásilo 43 uchádzačov a 27 sa
zapísalo. Na štúdium v študijnom programe krízový manažment bolo prijatých 14 študentov
v dennej forme a na externé štúdium nebol prijatý žiadny študent.
Na štúdium v 3. stupni vysokoškolského štúdia sa v dennej forme prihlásilo 14 uchádzačov
a po prijímacom konaní sa zapísalo 9. V externej forme štúdia sa prihlásilo 7 uchádzačov a tí sa aj
zapísali. Na štúdium v študijnom programe krízový manažment nastúpili 3 študenti v dennej forme
a 1 študent v externej forme štúdia.
Celkom nastúpilo na študijný program krízový manažment 47 študentov, co predstavuje oproti
predchádzajúcemu roku pokles o 29 študentov.
K 31. 10. 2017 študovalo v študijnom programe krízový manažment 124 študentov, z toho
110 v dennej forme (88,71 %) a 14 v externej forme (11,29 %). V 1. stupni vysokoškolského štúdia
stupni je zapísaných 68,55 % študentov a zvyšná časť (31,45 %) je zapísaná v 2. stupni
vysokoškolského štúdia. Oproti roku 2016 bol zaznamenaný pokles o 35 študentov.
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Tab. č. 5
Počty študentov študijného programu krízový manažment
Stupeň

Počet študentov

Ročník

1.

2.

denného štúdia

externého štúdia

Celkom

1.

29

0

29

2.

23

10

33

3.

20

3

23

1.

14

0

14

2.

24

1

25

110

14

124

Celkom

Štátne záverečné skúšky – príprava, priebeh
Na štátne záverečné skúšky v roku 2017 bolo prihlásených 48 študentov, čo predstavuje pokles
o 6 študentov oproti predchádzajúcemu roku. V 1. stupni vysokoškolského štúdia bolo prihlásených
18 študentov a v 2. stupni vysokoškolského štúdia 30 študentov. Študenti 2. stupňa
vysokoškolského štúdia v dennej forme prvý raz ukončili štúdium podľa novej akreditácie, tzn. len
obhajobou diplomovej práce a odpoveďou na jeden voliteľný predmet. V riadnom termíne štátnych
záverečných skúšok 2 študenti prospeli s vyznamenaním, 44 študentov prospelo a 2 študenti
neprospeli. Na opravné štátne skúšky sa prihlásil 1 študent 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý
prospel.
Tab. č. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Hodnotenie

Forma

Počet

štúdia

študentov

prospel
s vyznamenaním

prospel

neprospel

Poznámka

Denná

39

2

37

0

Externá

9

0

8

1

Celkom
ukončilo

48

2

45

1

s ohľadom
na opakované
štátne
záverečné
skúšky

Komisie pre štátne záverečné skúšky ocenili, že tematické zameranie záverečných prác
vychádzalo zo študijného programu krízový manažment. Bakalárske práce obsahovali návrhy
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na riešenie konkrétnych problémov v prípravnej fáze krízového riadenia ako aj mimoriadnych
udalostí. Diplomové práce boli zamerané na problematiku krízového manažmentu a manažmentu
rizík vo verejnej správe a v podnikoch. Pozitívom je, že viaceré práce obsahovali námety
na prakticku aplikáciu pri riešení konkrétnych problémov. Témy niektorých prác nadväzovali
na projekty riešené na FBI UNIZA, príp. detailnejšie rozpracovávali témy bakalárskych prác. Jedna
diplomová práca bola spracovaná v anglickom jazyku.
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

18

18

13

3

0

diplomová

30

29

11

0

0

dizertačná

4

4

4

0

0

spolu

52

51

28

3

0

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. Vysokú kvalitu
diplomových prác ocenil aj Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
ktorý dňa 20. novembra 2017 udelil Národnú cenu SR za kvalitu Matejovi Masárovi za diplomovú
prácu s názvom „Manažment rizika projektu výrobku v podniku.

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 2017/2018 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 uspešné absolvovanie 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 evzdelávanie na testovanie vedomostí študentov, ako aj na zaznamenávanie dochádzky.
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

Strelcová, Kelíšek

DBŠ, EBŠ

2.

Sociológia

Studená

DBŠ, EBŠ

3.

Úvod do štúdia krízového manažmentu

Míka, Sventeková

DBŠ

4.

Úvod do štúdia bezpečnosti a ochrany
kritickej infraštruktúry

Míka, Sventeková

DBŠ

5.

Podniková ekonomika

Strelcová, Janasová

DBŠ, EBŠ

6.

Manažment

Míka, Hudáková

DBŠ, EBŠ

7.

Základy štatistiky

Ristvej, Jánošíková

DBŠ

8.

Marketing

Klučka, Buganová

DBŠ, EBŠ

9.

Manažérska štatistika

Ristvej, Titko

DBŠ, EBŠ
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10.

Manažment rizík

Šimák, Hollá, Buganová

DBŠ

11.

Civilná ochrana

Benedik

DBŠ

12.

Ochrana spoločnosti 3 – CO

Benedik

EBŠ

13.

Personálny manažment

Míka

DBŠ, EBŠ

14.

Manažérska komunikácia

Studená

EBŠ

15.

Krízový manažment vo verejnej správe

Šimák,
Jánošíková

16.

Krízový manažment

Šimák

EBŠ

17.

Malé a stredné podnikanie

Kelíšek

DBŠ

18.

Manažment malých a stred. podnikov

Kelíšek

EBŠ

19.

Krízové situácie hospodárske

Klučka, Kelíšek

DBŠ

20.

Riešenie
kríz.
hospodárskych

Klučka

EBŠ

21.

Seminár k bakalárskej práci

Strelcová

DBŠ, EBŠ

22.

Psychológia

Moricová

DIŠ, EIŠ

23.

Etika krízových situácií

Studená

DIŠ

24.

Krízový manažment

Šimák, Ristvej,
Havko, Pavlenko

25.

Manažérske metódy a techniky

Míka, Hudáková

DIŠ

26.

Logika

Studená

DIŠ

27.

Finančný manažment

Klučka, Kelíšek

DIŠ

28.

Odborná prax

Benedik

DIŠ

29.

Manažment zmeny

Buganová

DIŠ

30.

Prognózovanie a plánovanie

Klučka, Brezina, Masár

DIŠ, EIŠ

31.

Právne prostredie krízových situácií

Šimák, Benedik

DIŠ

32.

Krízové plánovanie

Titko

DIŠ

33.

Riziká priemyselných procesov

Hollá

DIŠ

34.

Projektové riadenie

Buganová

DIŠ, EIŠ

35.

Plánovanie ochrany kritickej
infraštruktúry

Titko

situácií

3

–

Benedik,

Titko,

DBŠ

DIŠ

DIŠ
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36.

Podnikateľské riziká

Buganová

DIŠ

37.

Manažment kvality

Hudáková

DIŠ, EIŠ

38.

Politológia

Benedik

DIŠ

39.

Praktiká z psychológie

Moricová

DIŠ, EIŠ

40.

Seminár k diplomovej práci

Moricová

DIŠ, EIŠ

41.

Psychológia v záchranných službách

Moricová

DIŠ, EIŠ

42.

Organizácia práce manažéra

Míka

DIŠ

43.

Rozvoj pracovných tímov

Hudáková, Studená

DIŠ

44

Krízový manažment

Šimák,
Kelíšek

DBŠ

Valášková,

Edičná činnosť na podporu vzdelávacieho procesu – učebnice, monografie a skriptá
V roku 2017 bola vydaná a v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline zaevidovaná
1 vedecká monografia:
•

Risk Management of Small and Medium Enterprises – autori: prof. Šimák (11 %),
doc Buganová (19 %), doc. Hudáková (19 %), doc. Klučka (7 %), doc. Strelcová (11 %),
Ing. Kelíšek (11 %), vydávateľ: A&A Digitalprint GmbH Dusseldorf, Nemecko

V roku 2017 nebola vydaná žiadna vysokoškolská učebnica. Členovia katedry sa podieľali
na spracovaní vysokoškolských skrípt:
•

Kurz krízového manažmentu – autori: prof. Šimák (53 %), doc. Míka (5 %), doc. Ristvej
(7 %), Mgr. Moricová (5 %), Ing. Titko (30 %), vydal EDIS vydávateľstvo UNIZA
Tab. č 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2017
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

AAB

Vedecké monografie v SR

0

BAB

Odborné knižné publikácie

0

BCI

Skriptá, učebné texty

1

ACB

VŠ učebnice v SR

0

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

0,74

1,74
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Aktivity katedry v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania katedra ponúka širokej verejnosti modulový vzdelávací program
„krízový manažment“. V roku 2017 sa uskutočnil kurz pre pracovníkov rezortu MPSVaR SR.
V štyroch štvordňových cykloch počas septembra a októbra sa ho zúčastnilo celkom
87 pracovníkov sociálnych poisťovní, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších inštitúcií
podriadených MPSVaR SR.
Okrem toho sa Mgr. Valéria Moricová, PhD. zúčastnila Detskej univerzity 2017, v rámci ktorej mala
14. 7. 2017 prednášku na tému „Ako chrániť ľudský život“.
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, ktoré vykonali prof. Šimák a doc. Strelcová. Vážnejšie nedostatky
neboli zistené. Záznamy z hospitácií boli prerokované s príslušným učiteľom, zovšeobecnené na
porade katedry a uložené v dokumentácii katedry. Kópie správ boli odovzdané na dekanát
tajomníkovi fakulty. Z kontrol vyplynulo, že:
•

je potrebné naďalej prehlbovať e-vzdelávanie v prostredí Moodle,

•

kvalita výučby je priamo podmienená aj mierou zabezpečenia dostupnou študijnou
literatúrou,

•

je naďalej potrebné zvyšovať názornosť výučby a jej prepojenie s praxou s dôrazom
na konkrétne príklady a prípadové štúdie,

•

je potrebná užšia spolupráca medzi prednášajúcimi a cvičiacimi, pričom na seminároch
je potrebné riešiť zadané úlohy spojené s praxou, s komunikáciou a výmenou informácií
medzi jednotlivými úrovňami riadenia verejnej správy, prípadne podnikov, ako aj
s verejnosťou, čo predstavuje pridanú hodnotu pre študentov.

Ples FBI UNIZA
Ples študentov fakulty je spoločenskou akciou celej fakulty. Príprava a realizácia plesu prináša
viacero pozitívnych, synergických efektov. Hlavný organizátor plesu Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
si organizačný tím vyberá spomedzi študentov druhého a tretieho ročníka denného štúdia (BOKI a
KM) v rámci voliteľného predmetu malé a stredné podnikanie (MSP). Študenti tak majú možnosť
vyskúšať si reálne podnikateľské činnosti spojené s organizáciou veľkých kultúrno-spoločenských
podujatí, vypracúvajú podnikateľský plán študentskej spoločnosti založenej za účelom organizácie
plesu a riešia reálne problémy financovania a rozpočtovníctva. Keďže je akcia organizovaná
v rámci predmetu MSP, organizátori so žiadosťou o spoluprácu a sponzoring oslovujú a propagujú
predovšetkým podnikateľské subjekty v regióne, čo v uplynulých rokoch prinieslo viacero
pozitívnych ohlasov. Zároveň má ples do budúcna potenciál stať sa akousi platformou pre
každoročné stretávanie sa pedagógov, študentov, absolventov, ale aj externých spolupracovníkov
fakulty, čím napomáha budovaniu vzťahov a komunity okolo Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline.
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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 skvalitnenie
teoretických základov krízového riadenia, ktoré sú predpokladom zvyšovania 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 ako aj prírodnom prostredí, vytváranie nových
metód a postupov posudzovania 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.
Do vedeckovýskumnej činnosti katedry sú zapájaní aj študenti študijného programu krízový
manažment, a to formou ŠVOČ v sekcii Krízový manažment. V roku 2017 sa súťaže ŠVOČ
zúčastnilo 15 študentov študijného programu krízový manažment z bakalárskeho, ale aj
inžinierskeho denného štúdia. Jedna práca bola prezentovaná zahraničným študentom z Fakulty
logistiky a krizového řízení UTB v Zlíne. Súťažné práce boli zamerané na problematiku krízového
manažmentu vo verejnej správe, ale aj na manažment rizík v rôznych podnikateľských subjektoch.
Práce ŠVOČ boli spracované na výbornej úrovni a ich prínosy boli obohatené vlastnými pracovnými
skúsenosťami súťažiacich z rôznych podnikov. Súťažné práce boli vedené doc. Míkom, doc.
Hudákovou, doc. Buganovou a Ing. Kelíškom. V roku 2017 sa víťazom stal Bc Matej Masár
s prácou „Využitie finančnej diagnostiky v procese riadenia rizík v podniku“, druhé miesto získala
Bc. Berenika Bahnová s prácou „Finančné riziká podniku Vetropack Nemšová“, tretie miesto
získala Michaela Hűbnerová s prácou „Riziká konkurenčného prostredia základnej školy Hôrky“.
Cena katedry bola udelená Márii Kopičkovej s prácou „Motivácia k dobrovoľníckej činnosti počas
riešenia krízových situácií“.
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Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Vedeckovýskumná činnosť katedry je v rozhodujúcej miere zameraná na riešenie týchto
problémov:
1.

vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti a nástrojov na posudzovanie
bezpečnostného prostredia,

2.

riešenie teoretických základov krízového manažmentu, rozpracovanie terminológie
a podieľanie sa na legislatívnych procesoch,

3.

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

4.

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

5.

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

6.

socio-ekonomické a etické otázky bezpečnosti,

7.

návrhy zmien pôsobnosti a úloh orgánov krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov
štátnej správy a miestnej štátnej správy,

8.

stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového
riadenia,

9.

bezpečnosť ľudských sídiel a ich ochranu pred negatívnymi dôsledkami krízových javov,

10.

riešenie mimoriadnych udalostí
a spoločenskom prostredí,

11.

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

12.

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

13.

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

14.

riešenie otázok dopravného zabezpečenia v krízových situáciách a optimalizácia
rozmiestnenia zdrojov a zásob,

15.

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

16.

metódy a nástroje krízového manažmentu v podniku,riadenie podnikateľských rizík,

17.

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

18.

sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií,

19.

etika v procese riešenia krízových situácií,

20.

komunikácia a vedenie ľudí v krízových situáciách,

21.

analýza ekonomických dôsledkov katastrof a návrh opatrení, prípadne modelov
na financovanie dôsledkov a obnovy,

22.

zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FBI UNIZA,

a krízových

situácií

v prírodnom,

hospodárskom
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23.

teoretické problémy procesov krízového plánovania,

24.

aplikácie štatistických metód v analýze rizík,

25.

simulácie dopravných procesov v stochastických podmienkach.

Podané a riešené medzinárodné projekty
V roku 2017 sa zamestnanci katedry podieľali na riešení viacerých
a bilaterálnych projektov:

medzinárodných

1.

Projekt COBACORE APVV DO7RP-0025-12 - The Community Based Comprehensive
Recovery (Komplexná obnova zameraná na spoločnosť) - koordinátorom za slovenskú
stranu bol doc. Ristvej. Riešenie projektu bolo v roku 2017 ukončené dofinancovaním cez
APVV. Projekt bol uzatvorený aj po finančnej a administratívnej stránke.

2.

Projekt RAIN – Risk Analysis of Infrastructure Networks in Response to
Extreme Weather - Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných
extrémnym počasím pokračoval v riešení a do konca roku 2017 bol
ukončený. V rámci propagácie jeho výsledkov bolo prezentovaných
viacero príspevkov na medzinárodných konferenciách. Za katedru
krízového manažmentu sa na riešení podieľal Ing. Titko.

3.

APVV SK-CN-2015-0015 - Posilnenie spolupráce Ningbo University of Technology
a Žilinskej univerzity v Žiline vo výskume, inováciách a spolupráci v oblasti inteligentných
dopravných systémov. Na riešení projektu sa podieľal doc. Ristvej. Účasť na konferencii
Central and Eastern European Countries Education and Research Forum 7.-14. 6. 2017.

4.

International Visegrad Fund 21720401 - Evaluation of V4 cities in the area of Smart City /
Hodnotenie miest v krajinách V4 v oblasti inteligentných riešení - Smart City. Projekt je
riešený Vedeckým parkom UNIZA, pričom za KKM sa na riešení podieľa doc. Ristvej.

5.

Erasmus+ 2017-SK01-KA107-034991 Projekt vytvárajúci podmienky mobilít pre učiteľov
UNIZA s partnerskými krajinami (Srbsko, JAR). Projekt za KKM koordinuje Ing. Hollá.

V priebehu roku 2017 spracovali zamestnaci katedry viacero projektov a predložili ich
na schválenie. Z toho bol jeden projekt medzinárodnej Slovensko – Rakúskej spolupráce, ktorý
spracoval doc. Klučka. Projekt APVV SK-AT-2017-0003 sa bude zaoberať hodnotením výkonnosti
malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku. Podľa aktuálnych informácií z rakúskej i slovenskej
strany bol projekt schválený so začiatkom riešenia v roku 2018.
Okrem toho bol podaný jeden projekt APVV, ktorý spracovala doc. Hudáková v spolupráci s FRI,
FPEDaS a odborníkmi z viacerých vysokých škôl. Projekt je zameraný na integrovaný systém
manažmentu rizika ako spôsob zvyšovania výkonnosti v podmienkach súčasných zmien prostredia
podnikov na Slovensku.
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Tri projekty VEGA spracovali doc. Klučka, doc. Buganová a Ing. Titko. Podľa vyhodnotenia
projektov majú projekty len malú šancu na financovanie:
•

Hodnotenie výkonnosti a jeho aplikácia v malých a stredných podnikoch v SR (doc.
Klučka),

•

Stanovanie zásad a postupnosti krokov merania povedomia a pripravenosti
obyvateľstva na riziká vzniku prírodných katastrof (Ing. Titko),

•

Návrh kvantitatívneho modelu na posudzovanie rizík v projektovom riadení v podniku
(doc. Buganová).

Projekt KEGA Výskum riadenia rizík v podnikoch na Slovensku na tvorbu nového študijného
programu manažment rizík na FBI UNIZA spracovala a predložila doc. Hudáková.
Dva inštitucionálne grantové projekty, ktoré podali doktorandi, sú už od polovice roku 2017 riešené:


Rozhodovacie procesy krízového manažmentu na úrovni miestnej štátnej správy
a možnosti ich optimalizácie (Ing. Brezina),



Analýza a hodnotenie podnikateľských rizík ako súčasť procesu manažmentu rizík
(Ing. Janasová).
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Tab. č. 10

Číslo
projektu

Doba
riešenia

SK-CN2017-0023

20182019

Grantová
agentúra

Názov projektu

Acrony
m

Cieľ projektu

APVV SKCN

Posilnenie
spolupráce Ningbo
University of
Technology a
UNIZA v Žiline vo
výskume, inováciách a spolupráci
v oblasti inteligentných dopravných
systémov. Výskum
optimalizácie
metód kontroly
pásma zelenej
vlny hlavných
mestských ťahov.

SK-CN20170023

Projekt je
založený na
spolupráci
Číny
a Slovenska,
inšpirujúc sa
prioritizáciou
hromadnej
dopravy
v Európe a
skúsenosťami
s jej úspešnou
implementácio
u

Hlavné výstupy Koordináto
r projektu/
projektu
Hlavný
riešiteľ

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

Ristvej

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za všetkýc
h
partnerov
(€)

Spolufinanc
ovanie (%)

Ningbo
University
of
Technolo
gy,
Ningbo,
Čína

8 000

-
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Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2017

IVF
21720401

20172018

Evaluation of V4
cities in the area of
Smart City /
Hodnotenie miest
v kraji-nách V4
v oblasti inteligentných riešení Smart City

IVF
217204
01

Hodnotenie
miest v
krajinách V4
v oblasti
inteligentných
riešení - Smart
City.

Hodnotiaca
správa
hodnotenie
miest v
krajinách V4
v oblasti
inteligentných
riešení - Smart
City.

Ristvej

Ernst &
Young,
s.r.o., ČR

31 400

-

Uniwersyt
et
Warszaw
ski, PL
Stredoces
ke
inovacni
centrum,
ČR
UNIZA,
SR

IGP
201706

20172018

IGP

Analýza a hodnotenie podnikateľských rizík
ako súčasť
procesu
manažmentu rizík

-

Stanovenie
zásad
a postup-nosti
krokov
posudzovania
podnikateľskýc
h rizík.

Návrh zásad a
postupnosti
krokov
stanovenia
veľkosti a
významnosti
rizík.

Janasová

-

950

-

IGP
201707

20172018

IGP

Rozhodovacie
procesy krízového manažmentu na úrov-ni

-

Analyzovať
teoret. prístupy
rozhodovacích
procesov na

Navrhnutie
modelu
účinnej
a efektívnej

Brezina

-

650

-
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International
Visegrad
Fund

20182020

APVV

úrovni
miestnej
štátnej správy
a posúdiť
možnosti
uplatnenia
exaktných
metód
v krízovom
riadení vo fáze
reakcie.

reakcie na
krízové javy
prírodného
charakteru na
území
Slovenska.

Hodnotenie
výkonnosti malých
a stredných
podnikov v SR a
Rakúsku

Analyzovať
činitele
ovplyvňujúce
hodnotenie
výkonnosti
a ich
implementáciu
v malých
a stredných
podnikoch
a porovnať
výsledky v SR
a Rakúsku

Definovať
činitele, ktoré
ovplyvňujú
identifikáciu
KPI,
implementáciu
a uplatnenie
výsledkov
hodnotenia
v manažérskej
činnosti
malých
a stredných
podnikov v SR
a Rakúsku

Klučka

Campus
02 Graz

Ešte
neuveden
é

-
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SK-AT2017-0003

miestnej štát-nej
správy a možnosti
ich optimalizácie
s využitím
exaktného
prístupu

Tab. č. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2017
Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v sledovanom
období

Finančné
prostriedky

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

€
APVV DO7RP0025-12

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

Ukončenie a uzavretie projektu.

8 543

Ristvej

Ristvej

APVV SK-CN2015-0015

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.

4 000

Ristvej

Zábovský

Evaluation of V4 cities
in the area of Smart
City / Hodnotenie miest

Začiatok riešenia projektu.

IVF 21720401

(UVP UNIZA)

Účasť na konferencii Central and
Eastern European Countries
Education and Research Forum.
Aktívna účasť na SandT konferencii,
7.-14. 6. 2017.
3 140

Ristvej

Šrámová
(UVP UNIZA)

Riešitelia
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Číslo projektu

v krajinách V4 v oblasti
inteligentných riešení Smart City
Safety management in
the Visegrad Group
Countries

Kurzy v oblasti bezpečnostného
manažmentu pre študentov krajín V4

-

Ristvej

Šimák

Ristvej, Šimák,
Loveček

VEGA
1/0749/16

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

Komplexný model posudzovania a
riadenia rizík priemyselných činností
podprahových podnikov využiteľný aj
pri kontrolnej činnosti MV SR,
okresnými úradmi a ostatnými
kontrolnými orgánmi, aplikácia
vytvoreného nástroja v dvoch
podprahových podnikoch.

5 745

Hollá

Ristvej

Moricová,
Lacinák,
Sventeková,
Urbancová

Erasmus+
2017-SK01KA107034991

Mobility s partnerskými
krajinami

Mobility medzi UNIZA a partnerskými
krajinami (Srbsko, JAR)

-

Hollá

-

-

004ŽU-2/2016

Zvyšovanie kvality
vysokoškolského
vzdelávania na UNIZA
prostredníctvom
internacionalizácie

Vytvorenie nového študijného
programu v AJ, príprava študijných
podkladov v AJ, mobility atď.

-

Hollá

-

Sventeková,
Loveček,
Boroš,
Jánošíková,
Lacinák

155

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

IVF 61500069

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

Realizácia výskumu a štatistické
spracovanie výsledkov výskumu MSP
na Slovensku (počet MSP 485),
identifikácia podnikateľských rizík
MSP, analýza a hodnotenie rizík
MSP, publikácia výsledkov na
domácich a zahraničných
konferenciách, v časopisoch.

4 751

Hudáková

Hudáková

Buganová,
Míka, Hollá,
Strelcová,
Kelíšek,
Mitašová,
Dvorský,
Janasová

VEGA
1/0918/16

Manažment rizík
malých a stredných
podnikov v kontexte
zapojenia do činnosti
klastrov v Slovenskej
republike

Publikovaná kniha v zahraničí;
konzultácie k projektu v Poľsku
(spoluriešiteľ); vystúpenie na
konferencii

322

Havierniková

Klučka spoluriešiteľ

Z Trenčianskej
univerzity a z
Poľska

VEGA
1/0064/15

Optimalizácia
kompetencií v
korelačných
súvislostiach so
špecifikami typových
pozícií

Publikovanie na konferenciách,
Organizácia vedeckého sympózia:
optiSB - Optimalizácia kompetencií
zamestnancov súkromnej
bezpečnosti.

5 726

Moricová

Moricová

Studená, Boc,
Blašková,
Václavková,
Varga,
Martincová
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VEGA
1/0560/16

Tab. č. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2017
Doba
riešenia

783134

20172019

Grantová
agentúra

Európska
Komisia Výskum
a inovácie
Call 2017PP-PREVAG-INTAG

030ŽU4/2018

20182020

KEGA

Názov projektu

prEvention aNd
emeRgencY
respOnse in
case of a
technological
accident

Výskum riadenia
rizík v podnikoch
na Slovensku na
tvorbu nového
študijného
programu

Cieľ projektu

Hlavné
výstupy
projektu

Zvýšenie ľudskej
bezpečnosti
efektívnou
implementáciou
európskych
právnych
predpisov na
úseku prevencie
priemyselných
havárií

Toolkit na
prevenciu,
tréningové
aktivity,
výučba a
tréning

Spracovať
výskum riadenia
rizík v podnikoch
v SR, vytvoriť
nový študijný
program

Nový študijný
program,
monografia,
publikačné
výstupy

Zodpovedný
riešiteľ/koo
rdinátor

Projektový
manažér

Koordinátor
projektu

Hollá

Mózer

University of
Cantabria

Loveček

Partneri
projektu

University of
Cantabria
European
University of
Cyprus
KEMEA,
Lund University
The Main
School of Fire
University of
Zilina

Hudáková

Hudáková

KKM FBI
UNIZA

UTB Zlín
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Číslo
projektu

01.07.
2018

manažment rizík
na FBI UNIZA.

APVV

Integrovaný
systém
manažmentu
rizika ako spôsob
zvyšovania
výkonnosti v
podmienkach
súčasných zmien
prostredia
podnikov na
Slovensku.

Navrhnúť spôsob
riadenia podniku s
integrovaným
systémom
manažmentu
rizika, t. j. vytvoriť
zásady a
metodický postup
aplikácie
integrovaného
systému
manažmentu
rizika v podniku
a verifikovať ho v
praxi.

Príručka pre
manažérov
(databáza rizík,
model,
metodika),
založenie
Asociácie
manažmentu
rizika na
Slovensku,
nový
interdisciplinárn
y študijný
program, atď.

Hudáková

Hudáková

KKM FBI
UNIZA

FBI UNIZA
(Hudáková,
Šimák,
Buganová,
Hollá, Lusková,
Masár), FRI
UNIZA,
FPEDAS
UNIZA, FPM
EU PHF EUBA,
EF UMB)

VEGA

Hodnotenie
výkonnosti a jeho
aplikácia
v malých
a stredných
podnikoch v SR

Na základe
spolupráce so
softwarovou
firmou
identifikovať
činitele, ktoré sú
aplikované MSP
v SR pri
hodnotení
výkonnosti.

Prehľad
činiteľov, KPI
a ich
identifikácia
a aplikácia,
implementácia
systému,
softwarová
podpora

Klučka

Klučka

KKM FBI
UNIZA

KROS,s.r.o.

30.06.
2022

20182020
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APVV17-0073

manažment rizík
na FBI UNIZA

20182020

VEGA

Stanovenie
zásad a
postupnosti
krokov merania
povedomia a
pripravenosti
obyvateľstva na
riziká vzniku
prírodných
katastrof

Vytvorenie
postupu, na
určenie úrovne
povedomia
obyvateľstva o
rizikách vzniku
prírodných
katastrof a
pripravenosti na
ich pôsobenie.

Stanovenie
zásad a postup
merania
povedomia
a pripravenosti
obyvateľstva na
riziká
prírodných
katastrof.

Titko

Titko

KKM FBI
UNIZA

-

1/0753/1
8

20182020

VEGA

Návrh
kvantitatívneho
modelu na
posudzovanie
rizík v
projektovom
riadení v podniku

Vytvoriť
kvantitatívny
model
posudzovania
rizík v
projektovom
riadení pre
potreby praxe.

Kvantitatívny
model posudzovania rizík v
projektovom
riadení pre
potreby praxe v
podobe softvérovej aplikácie.

Buganová

Buganová

KKM FBI
UNIZA

-

810717

20182
020

Horizon
2020

TWINNSELF/Sa
movoľná
evakuácia

Zosieťovanie –
tvorba
výskumných
tímov,
vzdelávanie,
tvorba kontaktov.

konferencie,
stáže,
publikácia
článkov odborných

Benedik

Siváková

FBI UNIZA

University Of
Wolverhampto
n

SEP2104864
56.

Call:
H2020WIDESPRE
AD-20162017

Consiglio
Nazionale
Delle Ricerche
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1/0805/18
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Z obsahu tabuliek č. 10, 11 a 12 vyplýva, že zamestnanci katedry krízového manažmentu riešili,
prípadne sa v roku 2017 podieľali na riešení celkom jedenástich projektov, z toho dva medzinárodné
projekty v rámci 7.RP, jeden projekt APVV, štyri projekty VEGA, dva projekty medzinárodnej spolupráce
v rámci Vyšegradského fondu, jeden projekt financovaný z EŠF a jeden projekt ERASMUS+.
V roku 2017 podali zamestnanci katedry celkom 9 návrhov projektov, z toho jeden HORIZONT 2020,
jeden projekt EK výzva výskum a inovácie, jeden projekt APVV, tri projekty VEGA a jeden projekt KEGA.
Doktorandi podali 2 inštitucionálne grantové projektov, ktoré boli schválené.
Aktivity členov katedry 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
vedeckovýskumných projektov,

•

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

je

potrebné

komplexnejšie

previazať

s

riešením

Doktorandské štúdium
V študijnom programe krízový manažment študovalo v roku 2017 devätnásť doktorandov, z toho trinásť
v dennej forme a šesť v externej forme. Úspešnou obhajobou dizertačných prác štúdium ukončili Ing.
Veronika Mitašová, PhD. (školiteľ prof. Šimák), Ing. ján Havko, PhD. (školiteľ doc. Klučka), Ing. Tomáš
Pavlenko, PhD. (školiteľka doc. Betáková) a Ing. Ján Dvorský, PhD. (školiteľka doc. Betáková), všetci
v dennej forme štúdia. Ing. Dvorský odovzdal a obhájil dizertačnú prácu v nadštandardnej dĺžke štúdia.
Prijímacieho konania do doktorandského štúdia v študijnom programe krízový manažment sa zúčastnilo
päť uchádzačov, z toho štyria v dennej a jedna uchádzačka v externej forme štúdia. Na základe
výsledkov prijímacieho konania boli do prvého ročníka doktorandského štúdia v dennej forme štúdia
prijaté dve doktorandky Ing. Michaela Jánošíková (školiteľ doc. Ristvej), Ing. Stanislava Paľová (školiteľ
doc. Míka) a jeden doktorand Ing. Matej Masár (školiteľ prof. Šimák) a v externej forme štúdia Ing. Eva
Laura Šurinová (školiteľ doc. Ristvej). Ing. Paľová v auguste oznámila, že na štúdium nenastúpi. Po
dohode s vedením fakulty bol oslovený štvrtý v poradí z prijímacieho konania Ing. Daniel Brezina
(školiteľ prof. Šimák), ktorý na štúdium nastúpil. V septembri bol Ing. Masár na vlastnú žiadosť
preradený k novej školiteľke doc. Hudákovej.
Na vlasnú žiadosť štúdium ukončili Ing. Valášková a Ing. Beňo. Dňa 1. 3. 2017 požiadala o prerušenie
doktorandského štúdia zo zdravotných dôvodov Ing. Bobáňová a štúdium jej bolo prerušené na jeden
rok.
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Tab. č. 13
Prehľad doktorandov študijného programu krízový manažment
P.č.

Doktorand

Rok štúdia

Forma

Školiteľ

1.

Ing. Pavlenko Tomáš

obhájil 22. 8.

denná

doc. Betáková

2.

Ing. Dvorský Ján

obhájil 22. 8.

denná

doc. Betáková

3.

Ing. Havko Ján

obhájil 22. 8.

denná

doc. Klučka

4.

Ing. Mitašová Veronika

obhájila 22. 8.

denná

prof. Šimák

5.

Ing. Janasová Denisa

3

denná

doc. Strelcová

6.

Ing. Prívarová Radka

3

denná

doc. Leitner

7.

Ing. Lacinák Maroš

2

denná

doc. Ristvej

8.

Ing. Urbancová Zdenka

2

denná

doc. Sventeková

9.

Ing. Brezina Daniel

1

denná

prof. Šimák

10.

Ing. Jánošíková Michaela

1

denná

doc. Ristvej

11.

Ing. Masár Matej

1

denná

doc. Hudáková

12.

Ing. Kalupová Blanka

5

externá

doc. Klučka

12.

JUDr. Ing. Mahdoň Ľuboš

5

externá

doc. Novák

13.

Ing. Lajtoch Jiří

5

externá

prof. Šimák

14.

Mgr. Peterek Kamil

5

externá

prof. Šimák

15.

Mgr. Titková Natália

2

externá

doc. Leitner

16.

Ing. Šurinová Eva Laura

1

externá

doc. Ristvej

17.

Ing. Bobáňová Veronika

1 – prerušila
štúdium 1. 3. 2017

denná

doc. Strelcová

18.

Ing. Valášková Zuzana

ukončila štúdium
2. 10. 2017

denná

prof. Šimák

19.

Ing. Beňo Peter

ukončil štúdium
31. 8. 2017

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 doc. Míka a novo schválená
školiteľka doc. Bugánová.
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Tab. č. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry krízového manažmentu
Školiteľ
prof. Šimák

Doktorand

Forma

Rok štúdia

Program

Ing. Lajtoch Jiří

externá

5

KM

Mgr. Peterek Kamil

externá

5

KM

denná

2

KM

ukončila štúdium
2. 10. 2017

Ing. Valášková Zuzana

Ing. Brezina Daniel

denná

1

KM

denná

3

KM

Ing. Mitašová Veronika
doc. Klučka

Ing. Kalupová Blanka

obhájila DzP
22. 8. 2017
externá

5

KM

denná

3

KM

Ing. Havko Ján

doc. Novák

JUDr. Ing. Mahdoň Ľuboš

doc. Ristvej

obhájil DzP
22. 8. 2017
externá

5

KM

externá

3

KM

Ing. Beňo Peter

doc. Strelcová

ukončil štúdium
31. 8. 2017

Ing. Lacinák Maroš

denná

2

KM

Ing. Jánošíková Michaela

denná

1

KM

Ing. Šurinová Eva Laura

externá

1

KM

Ing. Janasová Denisa

denná

3

KM

denná

1

KM

Ing. Bobáňová Veronika
doc. Hudáková

Ing. Masár Matej

prerušila štúdium
1. 3. 2017
denná

1

KKM

Výsledky a aktivita doktorandov v hodnotenom období boli školiteľmi v prevažnej väčšine kladne
hodnotené. Slabšie výsledky a hlavne publikačné výstupy dosahujú externí doktorandi. V rámci
ERASMUS+ mobilít absolvoval Ing. Havko 4-mesačnú stáž na VŠB – TU Ostrava v letnom semestri
akademického roku 2016/17.
V rámci projektu Internalizácie Žilinskej univerzity v Žiline sa Ing. Lacinák a Ing. Valášková zúčastnili
letnej školy krízového manažmentu v Paríži (14. – 20. 5. 2017).
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Kvalifikačný rast
Doc. Buganová a doc. Hudáková boli rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline menované docentkami
k 15. februáru 2017. Ing. Hollá spracovala v priebehu roku 2017 habilitačnú prácu a podala žiadosť
o začatie habilitačného konania na FBI UNIZA. Habilitácia sa uskutoční na rokovaní vedeckej rady
v máji 2018. Predbežnú žiadosť o začatie vymenúvacieho konania za profesora predložil doc. Klučka.
Doc. Hudáková, doc. Buganová, doc. Klučka, doc. Strelcová, Ing. Kelíšek, Mgr. Moricová, Mgr. Studená
a Ing. Titko sa zúčastňovali kurzov anglického jazyka organizovaných ÚCV UNIZA.
Publikačná činnosť členov katedry
Publikačná činnosť členov katedry má zvyšujúcu sa kvalitatívnu úroveň. Možno konštatovať, že:
•

členovia katedry sa podieľali na vydaní vedeckej monografie „Risk management of small and
medium enterprises“ vydanej v Nemecku,

•

v hodnotenom období sa nepodarilo
(v predchádzajúcom roku boli vydané tri),

•

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),

•

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).

vydať

ani

jednu

vysokoškolskú

učebnicu

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, ale aj ďalších tzv „A“
výstupov pretrváva.
Prehľad publikačných aktivít za rok 2017 podľa kategorizácie MŠVVŠ SR je uvedený v tabuľke 15.
Zamestnanci a doktorandi katedry spracovali v priebehu roka 70 publikačných výstupov. Medzi
najvýznamnejšie patrí vedecká monografia „Risk management of small and medium enterprises“
vydaná v Nemecku, pričom zamestnanci katedry z celkového rozsahu 27,88 AH spracovali 21,76 AH
textu. Významná je aj domáca monografia, ktorá je výstupom z riešenia projektu APVV a zaoberá sa
hodnotením ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení.
Ďalej bolo publikovaných 14 vedeckých prác v zahraničných vedeckých časopisoch a 21 príspevkov
bolo uverejnených v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií v zahraničncí. Jedenásť
z nich je evidovaných v databázach Scopus a Web of Science. Významný je tiež podiel na domácich
vedeckých konferenciách v celkovom počte 26.
V neposlednom rade boli na katedre spracované skritá pre kurz krízového manažmentu a spracované
a vydané boli tiež dva zborníky z konferencie a odborného seminára vydané vo forme CD.
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Tab. č. 15
Kategória

Bibliografický odkaz

AAA

Šimák, L., Loveček, T., Hudáková, M., Klučka, J., Strelcová, S., Hudáková, M.,
Buganová, K., Kelíšek, A., Kohla, A. (2017). Risk management of small and medium
enterprises. 1. vyd. - Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. - 516 s. - ISBN 978-3-00058222-6.

AAB

ADE

ADE
(Scopus)

Mózer, V. Klučka, J. (2017). Hodnotenie ekonomickej efektívnosti protipožiarnych
opatrení / ; 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 122 s., [AH 7,82; VH 8,22]. - ISBN
978-80-554-1295-5.
Lusková, M., Buganová, K. (2017). Risk management issues in transportation and
logistics companies. In: MEST journal. - ISSN 2334-7058. - Vol. 5, no. 1 (2017), online,
s. 57-63.
Titko, M., Havko, J., Studená, J. (2017). Zraniteľnosť dopravnej infraštruktúry v súvislosti
s konceptom mesta odolného pri katastrofách = Vulnerability of transport infrastructure
in the context of disaster resilient city concept. In: Spektrum : recenzovaný časopis
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a Fakulty bezpečnostního inženýrství.
- ISSN 1804-1639. - Roč. 17, č. 1 (2017), online, s. 27-31.

ADE

Klučka, J., Klučka, J. (2017). Integrovaný záchranný systém v SR - vybrané problémy a
návrhy riešení = Public safety answering point - selected problems and proposals of their
solutions. In: The science for population protection. - ISSN 1803-568X. - Vol. 9, no. 1
(2017), s. 7-15.

ADE

Valášková, Z. (2017). Informačná podpora a súčasné trendy jej využívania v krízovom
manažmente = Information support and current trends in the use of crisis management.
In: Trilobit : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. - Č. 1 (2017), online, [4] s.

ADE

Hollá, K. (2017). Major industrial accidents prevention in European union and in Slovak
Republic context. In: International Journal of Environmental Science. - ISSN 2367-8941.
- Vol. 1 (2017), s. 19-27.

ADE

Janasová, D., Havko, J.(2017). Weak signals´ status in the risk management. In: Acta
AVADA. - ISSN 2351-6399. - Nr. 4 (2017), s. 24-30.

ADE

Havko, J., Mitašová, V., Pavlenko, T. (2017). European adaptation strategy on climate
change and its possible application in conditions of the Slovak Republic. In: Acta
AVADA. - ISSN 2351-6399. - Nr. 4 (2017), s. 47-54.

ADE

Novák, L., Dvořák, Z., Kaplan, V., Titko M.(2017).The complex view for study discipline
crisis management. In: MEST journal. - ISSN 2334-7058. - Vol. 5, no. 1 (2017), online,
s. 64-69.

ADE

Buganová, K. - Hudáková, M. (2017). Necessity of the risk management implementation
in the framework of the socially responsible entrepreneurship. In: YEARBOOK OF
UNWE 2017. ISSN (print): 1312-5486, ISSN (online): 2534-8949
http://unweyearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2017_No5_Buganova,%20 Hudakova.pdf

ADE

Studená, J. (2017). Relation of freedom and security in measures of crisis management.
In: Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Nr. 1985 (2017), ISSN 1641-3466. s. 179189.
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ADM

Hudáková, M., Dvorský, J., Lusková, M., Schönfeld, J. (2017). The Market Risk Analysis
and Methodology of its More Effective Management in Smes in the Slovak Republic. In:
MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS. - ISSN 1800-6698. - Roč.Vol. 13, č.No.
2. (2017), s. pp. 151-161.

AEC
(Scopus)

Mitašová, V., Havko, J., Pavlenko, T. (2017). Correlational research of expenditure
spend on Slovak armed forces participation in peace support operations Led by NATO.
In: Mathematical-statistical models and qualitative theories for economic and social
sciences. - Springer : Cham, 2017. - Studies in decision and control, Vol. 104. - ISSN
2198-4182). - ISBN 978-3-319-54818-0. - S. 3-14.

AEC

Strelcová, S., Bobáňová, V., Janasová, D. (2017). Assessment of economic security in
enterprises. In: Risk of processes and their management. - Praha : ČVUT, Fakulta
dopravní, 2017. - ISBN 978-80-01-06144-2. - S. 120-132.

AEC

Míka, V.T., Hudáková, M. (2017). Risk Resources of Decision-Making of the Small and
Medium Enterprises. In: New trends in Process Control and Production Management. Leiden: CRC Press, 2017. - ISBN 978-1-138-05885-9, online. S. 343–347.

AFA

Benedik, V., Orinčák, M. (2017). Vývoj ochrany pred povodňami a povodňová záchranná
služba v Slovenskej republike. In: Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté) : 10 let od
přijetí Povodňové směrnice : sborník z mezinárodní vědecké konference ... - Praha :
[s.n.], 2017. - ISBN 978-80-7251-473-1. - CD-ROM, [34] s.

AFC

Leitner, B., Lusková, M., Titko, M. (2017). Modeling of impacts of bridge functionality
loss on transport serviceability. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21st
international scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part
I. - Kaunas : Kaunas University of Technology, 2017. - ISSN 1822-296X. - S. 86-91.

AFC

Buganová, K., Hudáková, M., Lusková, M. (2017). Innovation of higher education of
researchers in the field of science and research in Slovakia. In: ICERI 2017 : 10th
international conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 16-18
November 2017. - [S.l.] : IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-617-6957-7. - ISSN
2340-1095. - CD-ROM, s. 1004-1009.

AFC

Hudáková, M., Buganová, K., Dvorský, J. (2017). Increasing integration of practical
activities to the higher education in the risk management in Slovakia. In: ICERI 2017 :
10th international conference of education, research and innovation : Seville (Spain) 1618 November 2017. - [S.l.] : IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-617-6957-7. - ISSN
2340-1095. - CD-ROM, s. 0996-1002.

AFC

Moricová, V., Studená, J. (2017). Optimization of competencies of personnel positions
in private security services. In: SGEM 2017 : international multidisciplinary scientific
conference on social sciences & arts : conference proceedings : modern science Book
1. Vol. V : Business and management. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978619-7408-17-1. - ISSN 2367-5659. - S. 713-720.

AFC
(WoS)

Moricová, V., Studená, J., Titko, M., Havko, J. (2017). Application of resilient city
concept in the condition of the Slovak republic. In: SGEM 2017 : international
multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts : conference proceedings
: modern science. Vol. II: Political sciences. Law. ISSN 2367-5659. Sofia: STEF92
Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-14-0. s. 11-18.

AFC
(Scopus)

Buganová, K., Moricová, V. (2017). Innovation of education in risk and crisis
management. In: Turkish Online Journal of Educational Technology. - ISSN 2146-7242.
- Sp. iss. (November 2017), online, s. 177-182.
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AFC
(Scopus)

Moricová, V., Buganová, K. (2017). Education of security management students aimed
on the managing of psychosocial risks. In: Turkish Online Journal of Educational
Technology. - ISSN 2146-7242. - Sp. iss. (October 2017), online, s. 980-986.

AFC
(Scopus)

Sventekova, E., Holla, K. (2017). Increasing the attractiveness of study programs in the
field of security and safety WMSCI 2017 - 21st World Multi-Conference on Systemics,
Cybernetics and Informatics, ProceedingsVolume 2, 2017, Pages 354-357. (Scopus)

AFC

Janasová, D. (2017). Stanovenie pravdepodobnosti podnikateľských rizík. In:
Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017 : sborník příspěvků 6.
mezinárodní konference : 15. a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati,
2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [5] s.

AFC

Janasová, D., Strelcová, S. (2017). Cluster initiative in the Slovak Republic. In:
Innovations in science and education : CBU international conference proceedings 2017
: March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. - Prague : Central Bohemia University,
2017. - ISBN 978-80-88042-07-5. - ISSN 1805-997X. - S. 198-203.

AFC

Brezina, D., Valášková, Z. (2017). Zefektívenie činností krízového riadenia aplikáciou
analytickej viacúrovňovej metódy. In: Bezpečnostní technologie, systémy a
management 2017 : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15. a 16. listopad
2017, Zlín. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM,
[6] s.

AFC

Masár, M., Hudáková, M. (2017). Komparácia štandardov a metód projektového riadenia
a manažmentu rizík v podniku. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management
2017 : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15. a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín
: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [7] s.

AFC

Havko, J., Titko, M., Studená, J. (2017). Identification of relevant stakeholders within a
resilient city in the Slovak republic. In: Innovations in science and education : CBU
international conference proceedings 2017 : March 22-24, 2017, Prague, Czech
republic. - Prague : Central Bohemia University, 2017. - ISBN 978-80-88042-07-5. ISSN 1805-997X. - S. 154-158.

AFC
(WoS)

Kelíšek, A., Hudáková, M., Titko, M. (2017). Assessment of approaches to measuring
the quality of business environment in Slovakia. In: Finance and performance of firms in
science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific
conference : April 26-27, 2017 Zlín, Czech Republic. - Zlín : Tomas Bata University,
2017. - ISBN 978-80-7454-653-2. - Online, s. 913-925.

AFC

Kelíšek, A. (2017). Importance and Use of Risk Management Methods in Programme of
Socio-economic Development of Municipality. In: Zborník príspevkov z 15.
medzinárodnej vedeckej konferencie Ukrajina a Vyšegrádska štvorka ako mechanizmus
medzinárodnej spolupráce. Luck, 2016, ISSN 2311-5173.

AFC

Hudáková, M., Míka, V., Masár, M. (2017). The current need of education in the field of
risk management. In: EDULEARN17 : 9th international conference on Education and
new learning technologies : Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017. - [S.l.] : IATED
Academy, 2017. - ISBN 978-84-697-3777-4. - ISSN 2340-1117. - USB kľúč, s. 819-827.

AFC

Nedeliaková, E., Hudáková, M., Štefancová, V. (2017). Application of Risk Management
Methods in Transport Companies, In: Transport means 2017: proceedings of the 21st
international scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part
I. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. pp. 237-241.
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AFC

Masár, M., Hudáková, M. (2017). Benefits of use integration ISO 21500:2012 and ISO
31000:2009 in project risk management. 10th International scientific conference. Karviná
Ph.D. Conference on business and economics. Karviná, Czech republic, 2017, ISBN:
978-80-7510-265-2, s. 124-134.

AFC

Mahdoň, L., Novák, L. (2017). Analiza aktualnih praktičnih rješenja i motiviranje
stanovnika na pripravnost za krizu = Analysis of the current practical solutions and
motivating residents on crisis preparedness. In: Dani kriznog upravljanja = Crisis
management days : 10. međunarodna znanstveno-stručna konferencija : 24.-26. svibanj
2017. Terme Tuhelj, Hrvatska. - Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2017. - ISBN
978-953-7716-77-6. - CD-ROM, s. 261-267.

AFC

Mitašová, V., Šoltés, V. (2017). Education of professionals for the international crisis
management tasks' implementation. In: INTED 2017 : 11th international technology,
education and development conference : 6-8 March, 2017 - Valencia (Spain). - [S.l.] :
IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-617-8491-2. - ISSN 2340-1079. - CD-ROM, s.
6624-6629.

AFD

Brezina, D., Masár, M. (2017). Analysis quality of live inhabitants of Slovak Republic. In:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov
v regionálnom prostredí v období globalizácie : medzinárodná vedecká konferencia :
zborník. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1402-7. - S. 45-53.

AFD

Hudáková, M., Buganová, K. (2017). Enterprise risk management as part of corporate
social responsibility in the globalisation of business. In: Globalization and its socioeconomic consequences : 17th international scientific conference : proceedings. Part II.
- Zilina : ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 733-740.

AFD

Moricová, V., Studená, J. (2017). Požiadavky na psychickú spôsobilosť zamestnancov
súkromných bezpečnostných služieb. In: optiSB - Optimalizácia kompetencií
zamestnancov súkromnej bezpečnosti : zborník príspevkov z vedeckého sympózia : 13.
november 2017 Žilina. - Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2017. - ISBN 978-80554-1383-9. - CD-ROM, s. 28-40.

AFD

Studená, J. (2015). Otázka platnosti etických parametrov vo fikčnom a faktuálnom
naratíve. In: Symposium-Art-Ethicum. Banská Bystrica: Belanium. Vydavateľstvo
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN 978-80-557-1069-3. s. 10 - 15.

AFD

Janasová, D., Strelcová, S. (2017). Použitie Dempster-Shaferovej teórie
pravdepodobnosti pri posudzovaní podnikateľských rizík. In: Ekonomický a sociálny
rozvoj Slovenska : efektívnosť verejnej správy - malé a stredné podnikanie - európske
hospodárstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 9.
novembra 2017. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v
Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-89654-39-0. - CD-ROM, s. 63-74.

AFD

Benedik, V. (2017). Fire resistance of wooden materials and its improvement by means
of protective agents. In: Fire protection, safety and security 2017 : international scientific
conference : May 3rd-5th, 2017, Zvolen, Slovak Republic. - Zvolen : Technical
University, 2017. - ISBN 978-80-228-2957-1. - CD-ROM, s. 2-15.

AFD
(Scopus)

Hollá, K., Mitašová, V., Pavlenko, T. (2017). Risk assessment model verification in
hazardous industrial processes. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192
(2017), online, s. 324-329.

AFD
(Scopus)

Havko, J.,Titko, M., Studená, J. (2017).Vulnerability of the city infrastructure as a part of
the resilient city concept. In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017),
online, s. 307-312.

167

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

AFD
(Scopus)

Havko, J., Mitašová, V., Pavlenko, T., Titko, M., Studená, J. (2017). Financing the
disaster resilient city in the Slovak Republic. In: Procedia Engineering. - ISSN 18777058. - Vol. 192 (2017), online, s. 301-306.

AFD
(Scopus)

Lacinák, M. Ristvej, J. (2017). Smart city, safety and security. In: Procedia Engineering.
- ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 522-527.

AFD
(Scopus)

Janasová, D., Bobáňová, V., Strelcová, S. (2017). Networking of small and medium
enterprises into clusters in the Slovak Republic . In: Procedia Engineering. - ISSN 18777058. - Vol. 192 (2017), online, s. 370-375.

AFD

Valášková, Z. (2017). Možnosti optimalizácie činností krízového manažmentu na úrovni
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Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V hodnotenom období boli katedrou organizované alebo spoluorganizované tieto vedecké a odborné
podujatia:
1.

22. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí –
Žilina 24. – 25. 5. 2017,

2.

Vedecké sympózium: optiSB - Optimalizácia kompetencií zamestnancov súkromnej
bezpečnosti . organizované v rámci riešenia projektu VEGA 1/0064/15 „Optimalizácia kompetencií
v korelačných súvislostiach so špecifikami typových pozícií v súkromnej bezpečnosti“ - Žilina 13.
11. 2017.

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 Bezpečnostnej rady
SR. Spolupráca, ktorá sa uskutočňuje s MDaV SR, MH SR, MPSVaR SR, MO SR a MV SR (VTÚ
KMCO), zvyšuje odbornú úroveň pedagógov a začlenením problematiky do obsahu odborných
predmetov 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 GOSSIS, s. r. o., Nitra, LYNX Košice, ako aj s ďalšími.
Ďalšie konkrétne aktivity spolupráce v sledovanom období boli:
1.

účasť na rokovaniach terminologickej komisie krízového riadenia Bezpečnostnej rady SR,

2.

spolupráca so spoločnosťou Nemak Slovakia, s. r. o. Žiar nad Hronom,

3.

spolupráca so spoločnosťou Geodézia, s. r. o. Žilina,

4.

spolupráca so spoločnosťou Distribúcia SSE, a. s. Žilina,

5.

spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom Žilina,
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6.

spolupráca so spoločnosťou KROS, a. s. Žilina.

7.

organizácia exkurzií pre študentov vo vybraných podnikateľských subjektoch a v inštitúciach
verejnej správy.

Katedra krízového manažmentu v rámci pedagogickej činnosti orientuje vzdelávanie nielen na získanie
teoretických poznatkov, ale aj špecifických praktických zručností v súlade so štruktúrou profilových
predmetov v študijnom programe Krízový manažment. V súlade s touto požiadavkou organizujú
pedagógovia pre študentov zaujímavé exkurzie a odbornú prax. Cieľom exkurzií je oboznámiť študentov
s výrobným procesom, s aktuálnymi prístupmi zabezpečovania kvality, ale aj so systémom
posudzovania rizík v procese BOZP v danej spoločnosti. V hodnotenom období sa uskutočnili tieto
exkurzie:
1.

2.

3.

4.

V rámci predmetu manažment kvality:
•
študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia, študijného programu krízový manažment
absolvovali exkurziu v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, dňa
7. 3. 2017,
•
študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia, študijného programu bezpečnostný
manažment absolvovali exkurziu v spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.
Podbrezová, dňa 28. 3. 2017,
V rámci predmetu civilná ochrana:
•
študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia, študijných programov krízový manažment,
bezpečnostný manažment a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštrktúry absolvovali
exkurzie:
na Mestskom úrade v Žiline, dňa 28. a 29. 3. 2017,
v kryte CO UNIZA Nová menza, dňa 28. 4. 2017,
v Jadrovej elektrárni Mochovce, dňa 21. 4. 2017,
V rámci predmetu krízové plánovanie:
•
študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia, študijných programov krízový manažment
a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštrktúry absolvovali exkurziu v sklade ŠHR
Kysucké Nové Mesto, dňa 7. 12. 2017
Spoločná teambuildingová aktivita študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného
programu krízový manažment a pedagógov z Katedry krízového manažmentu sa uskutočnila
dňa 30. 3. 2017 v spoločnosti Rudolf Jelínek a.s. Vizovice, ČR.

Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu KM sa v dňoch 15. až. 18. mája 2017
zúčastnili odbornej praxe v Spišskej Novej Vsi, na školiacom pracovisku Vzdelávacieho a technického
ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany. Počas odbornej praxe študenti absolvovali viaceré
zaujímavé a pútavé exkurzie. Navštívili dispečing tunela Branisko pod záštitou NDS, Koordinačné
stredisko 112 v Prešove, Spišský hrad, Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove, vodné dielo
Bukovec, stredisko Horskej záchrannej služby Slovenský raj a zúčastnili sa náučnej túry v Slovenskom
raji zo zameraním sa na ochranu prírodného dedičstva.
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.
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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:
1.

prednáškové aktivity v rámci mobilít učiteľov prostredníctvom ERASMUS+ a SAIA (doc. Klučka
získal grant na prednáškový pobyt na PA ČR v Prahe v dňoch 2. – 6. 10. 2017),

2.

vedeckovýskumné aktivity v rámci účasti na medzinárodných konferenciách a členstvo
vo vedeckých výboroch medzinárodných konferencií,

3.

členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov,

4.

spolupráca na riešení medzinárodných vedeckovýskumných projektov,

5.

návštevy zahraničných pracovísk zaoberajúcich sa problematikou krízového manažmentu,

6.

členstvo vo vedeckej rade zahraničnej univerzity (PA ČR Praha).

Katedra sa v medzinárodnej spolupráci zameriavala na vysokoškolské pracoviská s podobným
zameraním a s podobnými študijnými odbormi a programami. Sú to:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR,

5.

Univerzita obrany Brno, Fakulta ekonomiky a managementu, ČR,

6.

Policejní akademie v Prahe, ČR

7.

International School of Logistics and Transport in Wroclaw, Poľsko,

8.

Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Ladowych, Wroclaw, Poľsko,

9.

Todor Kableškov’s University of Transport Sofia, Bulharsko,

10.

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, ČR,

11.

Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, ČR,

12.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, VŠB – TU Ostrava, ČR,

13.

Univerzita Tilburg, Holandsko,
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14.

Univerzita Messina, Taliansko,

15.

Fakultet bezbednosti Univerzita Beograd, Alexander College of Arts, Business & Management,
Beograd, Univerzita UNION Beograd, Srbsko

16.

European University in Kiev, Bukovinski univerzitet Cernivci, Ukrajina,

17.

University of Pittsburgh, USA,

18.

Cranfield University, Veľká Británia,

19.

Fachhochschule, Wien, Rakúsko.

Doc. Klučka zorganizoval návštevu rakúskych študentov z CAMUS 02 Graz na Žilinskej univerzite
v Žiline. V priebehu 4 dní boli spoločne s FPEDaS pripravené prednášky a exkurzia v Kia Motors
Slovakia s. r. o. v Tepličke nad Váhom pre 40 študentov sprevádzaných dvomi pedagógmi.
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 USA,
prípadne Číny. Zahraničné služobné cesty boli zamerané na prípravu a riešenie vedeckovýskumných
projektov, odborné kurzy, ERASMUS+, zahraničné vedecké konferencie a vedeckovýskumné pobyty.
Uvedené pracovné cesty potvrdzujú zlepšujúcu sa odbornú, ale aj jazykovú prípravu pedagógov
katedry.
Tab. č. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2017
Účastník
Mgr. Ing.
Vladimír
Benedik, PhD.

doc. Ing.
Katarína
Buganová,
PhD.

Účel cesty

Krajina

Termín

Počet dní

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Vyžiadaná
prednáška

Česká republika

20. - 21. 9.

2

Vyžiadaná
prednáška

Česká republika

13. - 14. 11.

2

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Medzinárodná
konferencia

Španielsko

15. - 19. 11.

5

Výučba v rámci
projektu

Srbská republika

3. - 8. 12.

6

Iveta
Gašpieriková

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Ing. Katarína
Hollá, PhD.

Pracovné
rokovanie

Česká republika

16. - 18. 1.

3

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1
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Spolupráca na
projekte VEGA

Maďarsko

24. - 25. 4.

2

Poľská republika

16. - 19. 7.

4

Taliansko

5. - 8. 9.

4

Členka komisie na
dizert. skúšky

Česká republika

12. 10.

1

Výučba v rámci
projektu

Srbská republika

3. - 8. 12.

6

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Španielsko

15. - 19. 11.

5

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Medzinárodná
konferencia

Česká republika

26. - 27. 4.

2

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Člen štátnicovej
komisie

Česká republika

30. - 31. 5.

2

Česká republika

30. 3.

1

Česká republika

30. 3.

1

Česká republika

24. 1.

1

Belgicko

1. - 3. 2.

3

Holandsko

9. - 11. 3.

3

Sympózium

USA

1. - 9. 4.

9

Spolupráca
s univerzitou

Poľská republika

20. - 22. 4.

3

Rusko

10. - 14. 4.

5

Rakúsko

2. - 3. 5.

2

Spolupráca na
zvyšovaní kvality
vzdelávania
Medzinárodná
konferencia

doc. Ing. Mária
Hudáková,
PhD.
Ing. Alexander
Kelíšek, PhD.

doc. Ing. Jozef
Klučka, PhD.

Medzinárodná
konferencia

doc. Mgr.
Vladimír Míka,
PhD.

Exkurzia

Mgr. Valéria
Moricová,
PhD.

Exkurzia

doc. Ing. Jozef
Ristvej, PhD.

Workshop
Brokerage event
Rozvoj spolupráce
s univerzitami

Rozvoj spolupráce
Príprava projektu
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Návšteva
planetária

Česká republika

10. 5.

1

Čína

7. - 14. 6.

8

Príprava
medzinár. projektu

Poľská republika

26. - 27. 6.

2

Účasť v delegácii
prezidenta SR

USA

18. - 24. 9.

7

Rozvoj spolupráce

Poľská republika

3. 8.

1

Rozvoj spolupráce

Nemecko

4. - 6. 9.

3

Konferencia
rektorov

Rakúsko

14. - 16. 9.

3

Veľtrh vzdelávania

Jordánsko

8. - 13. 10.

6

Medzinárodná
konferencia

Španielsko

23. - 27. 10.

5

Rozvoj spolupráce

Holandsko

12. - 14. 11.

3

Konferencia Mladá
veda

Česká republika

15. - 16. 11.

2

Maďarsko

3. - 5. 12.

3

Pracovné
stretnutie

Poľská republika

7. - 8. 12.

2

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Medzinárodná
konferencia

Poľská republika

28. - 30. 9.

3

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Medzinárodná
konferencia

Poľská republika

20. - 22. 4.

3

Prednášanie

Česká republika

24. 1.

1

Exkurzia

Česká republika

30. 3.

1

Rokovanie VR

Česká republika

4. 5.

1

Prednášanie

Poľská republika

26. - 27. 5.

2

Rokovanie VR

Česká republika

16. 6.

1

Rozvoj
spolupráce,
konferencia

Konferencia
CUBCCE

Mgr. Jana
Studená, PhD.

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

Účasť v štátn.
komisii

Česká republika

26. - 28. 6.

3

Prednášanie

Poľská republika

27. - 28. 10.

2

Účasť v komisii na
obhajobu diz.
práce

Česká republika

21. 11.

1

Rokovanie VR

Česká republika

8. 12.

1

Írsko

22. - 25. 3.

4

Belgicko

12. - 14. 6.

3

Míting k projektu
Záverečné
hodnotenie
projektu

Tab. č. 17
Medzinárodná mobilita študentov za rok 2017
Meno
a priezvisko

Termín pobytu
(semester)

Dĺžka
pobytu

Druh pobytu

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

Ján Havko

1. 5. 2017 31. 7. 2017

3 mesiace

Erasmus+
stáž

VŠB - TU
Ostrava

ČR

4,5
mesiace

Erasmus+
študijný pobyt

Universita
Politecnica Delle
Marche

Taliansko

(L 2016/2017)
Yelyzaveta
Shevchenko

25. 9. 201722. 1. 2018
(Z 2017/2018)

Tab. č. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2017
Meno a priezvisko

Termín
mobility

Druh
mobility

Prijímajúca
inštitúcia

Krajina pobytu

doc. Ing. Katarína
Buganová, PhD.

10. - 13.
4.

ERASMUS+

ČVUT Praha

Česká republika

ERASMUS+

Vilnius Gediminas
Technical
University

Litva

ERASMUS+

Uniwer. J.
Kochanowskiego
v Kielcach

Poľská republika

Ing. Katarína Hollá, PhD.

4 . - 7. 4.

doc. Ing. Mária Hudáková,
PhD.

16. - 20.
10.
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doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

5. - 8. 6.

ERASMUS+

Czestochowa
Uniwersity of
Technology.

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

10. - 13.
4.

ERASMUS+

ČVUT Praha

Česká republika

ERASMUS+

Medzinárodná
univ. logistiky
a dopravy Wroclaw

Poľská republika

26. - 29.
3.

ERASMUS+

Wyzsza Szkola
Oficerska Wojsk
Ladowych,
WROCLAW

Poľská republika

16. - 20.
10.

ERASMUS+

Uniwer. J.
Kochanowskiego
v Kielcach

Poľská republika

13. - 14.
3.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

doc. Ing. Stanislava
Strelcová, PhD.

Poľská republika

Na katedre boli prijatí domáci a zahraniční hostia:
•

PaedDr. Jozef Lužák – kancelária Bezpečnostnej rady SR Úrad vlády SR,

•

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

•

riaditelia odborov krízového manažmentu ústredných orgánov štátnej správy (Ing. Hudák, Ing.
Kmec, Ing. Šiška a ďalší),

•

PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc. – Sekcia krízového riadenia MV SR,

•

prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., doc. Ing. Stanislav Filip, PhD., doc. Ing. Monika Hudáková,
PhD. – VŠEMvs Bratislava,

•

prof. Ing.Daniela Tododrová, PhD – rektorka VTU TK Sofia + 3 členovia delegácie,

•

prof. inž. Zenon Zamiar , plk. dr. hab. inž. Witalis Pellowski – FB VVŠPV Wroclaw,

•

predstavitelia spolupracujúcich fakúlt a škôl z ČR (prof. Navrátil – ČVUT FBMI Kladno,
doc. Hlavoň – VŠL Přerov, Ing. Kopecký – VŠE Praha, prof. Vičar – UTB Zlín, Ing. Šafařík UTB Zlín, doc. Adamec - VŠB - TU Ostrava, prof. Šesták – PA ČR Praha,),

•

PhDr. Daniela Kovaľová, PhD., PhDr. Daniela Kováčová, PhD. – FF UMB Banská Bystrica,

•

zástupcovia slovenských podnikateľských subjektov (Ing. Dušan Haluška), SOPK a IZS Žilina.

Podiel na organizácii 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. Jozef Ristvej, PhD. –
člen vedeckého výboru 22.medzinárodnej konferencie „Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí“, Žilina, 24. – 25. 5. 2017,
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•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Rozvoj
Euroregiónu Beskydy X – Fakulta PEDAS UNIZA – Žilina, 3. 11. 2017,

•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie
„Ekonomické a sociálne účinky malého a stredného podnikania“, SAPV, VŠEMvs Bratislava,
Nesvady 9.11.2017,

•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen vedeckého výboru XX. medzinárodnej konferencie
„Medicína katastrof 2017“ – Luhačovice, 13. -15.6.2017,

•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. – člen medzinárodného vedeckého výboru workshopu „ESPM
2017“ – Tatranská Štrba, 23. – 24.11. 2017,

•

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., doc. Ing. Katarína Buganová,
PhD., Ing. Katarína Hollá, PhD. – členovia vedeckého výboru sympózia „Optimalizácia
kompetencií zamestnancov súkromnej bezpečnosti“, Žilina, 13.11.2017,

•

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., - člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
International Conference on Management Science and Management Innovation, Suzhou,
Čína, 23.-25. 6. 2017.
Tab. č. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
Meno a priezvisko

Časopis

Krajina

ISSN

doc. Ing. Jozef Ristvej,
PhD.

Innovative
infotechnologies
for
science, business and education

Litva

2029-1035

doc. Ing. Jozef Ristvej,
PhD.

International Journal of Information
Systems for Crisis Response and
Management

USA

1937-9390
EISSN: 19379420

doc. Ing. Jozef Ristvej,
PhD.

International Journal „The Voice of
Security Awareness”

Poľsko

doc. Ing. Jozef Ristvej,
PhD.

Logistics and Transport MWSLiT
Wroclaw

Poľsko

1734-2015

prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.

The
Science
Protection

ČR

1803-568X

prof. Ing. Ladislav Šimák,
PhD.

Logistics and Transport MWSLiT
Wroclaw

Poľsko

1734-2015

doc. Ing. Jozef Klučka,
PhD.

Socioekonomické a humanitní studie

ČR

1804-6797

for

Population
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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:
1.

vytvoriť podmienky na postupné zavedenie nových študijných programov po akreditácii do výučby
(tento proce sa uzatvorí akademickým rokom 2017/18),

2.

splniť podmienky systému manažérstva kvality CAF a vnútorného systému kvality vzdelávania
v zmysle smernice č. 113 UNIZA a aktívne pracovať s výsledkami dotazníkového prieskumu,

3.

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,

4.

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

5.

zabezpečiť lekčným fondom hlavne nové postupne zavádzané predmety,

6.

pravidelne vyhodnocovať všetky náznaky nekorektného chovania vysokoškolských pedagógov
a študentov a uplatňovať zásady kultúry a kvality procesov na katedre,

7.

sledovať mieru spokojnosti zamestnávateľov s prípravou absolventov na výkon povolania,

8.

komplexnejšie využívať simulačné laboratórium vo Vedeckom parku UNIZA vo výučbe,

9.

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

10. získavať dokumentáciu o riešení konkrétnych krízových javov a závery a skúsenosti aplikovať
v pedagogickom procese,
11. vytvárať vzdelávacie produkty uplatniteľné v systéme celoživotného vzdelávania a získavať
záujemcov o štúdium,
12. zvyšovať kvalitu materiálno-technického zabezpečenia katedry a jej pedagógov s dôrazom
na výpočtovú techniku (hardware a software),
13. pripravovať študijné materiály a prednášky vybraných predmetov v angličtine pre vzdelávanie
zahraničných študentov,
14. rozvíjať pedagogické schopnosti mladých učiteľov a doktorandov formou konzultácií s určeným
tútorom, ako aj realizáciou kontrolnej činnosti uskutočňovanej vedúcim katedry,
15. využívať akademické štvrtky na skvalitnenie pedagogických zručností s dôrazom na mladých
učiteľov a doktorandov,
16. zabezpečiť e-learningové aplikácie každým učiteľom katedry.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
Ďalší rozvoj vedeckovýskumnej činnosti je založený na čo najširšom zapojení katedry do výziev
Horizontu 2020 a nových typov projektov ponúkaných štátnymi inštitúciami, rezortmi a grantovými
agentúrami. Cieľom je zabezpečenie maximálneho využitia vedeckovýskumnej kapacity katedry, a tým
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aj zlepšenie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti. Vo vedeckovýskumnej činnosti bude potrebné
zamerať sa hlavne na tieto otázky:
1.

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,

2.

postupne zvyšovať kvalitu medzinárodných vedeckých konferencií s dôrazom na 23. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí,

3.

zvýšiť a skvalitniť prezentáciu výsledkov dosiahnutých vo vedeckovýskumnej činnosti na domácich
a zahraničných konferenciách a seminároch, ako aj v domácich a zahraničných vedeckých
a odborných časopisoch, s dôrazom na časopisy a zborníky zaradené do svetových databáz (napr.
Web of Science, SCOPUS),

4.

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

5.

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,

6.

zapojiť väčší počet študentov do ŠVOČ s ambíciou účasti na súťažiach na iných univerzitách,
prípadne aj v zahraničí.

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:
1.

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),

2.

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

3.

vytvoriť podmienky na katedre
zamestnancov katedry,

4.

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,

5.

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

6.

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

na zvyšovanie

jazykových

schopností

hlavne

mladých

Iné
1.

v priebehu celého roka 2018 propagovať Žilinskú univerzitu v Žiline pri príležitosti 65. výročia jej
založenia,

2.

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

3.

spolupráca s profesijnými organizáciami,
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4.

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

5.

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

6.

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

7.

vyhodnocovanie úspešnosti uplatnenia absolventov,

8.

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,

9.

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

V Žiline 26. 1. 2018
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
vedúci katedry
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VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY POŽIARNEHO INŽINIERSTVA
PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY – AKTUÁLNY STAV
Katedra požiarneho inžinierstva sa zameriava na vysokoškolské vzdelávanie v odborných predmetoch
v oblasti požiarnych vied a záchranných služieb. Základné zameranie je predurčené akreditovaným
študijným programom záchranné služby a ostatnými študijnými programami na fakulte. Absolventi
študijného programu záchranné služby sú pripravovaní ako odborníci pre jednotlivé organizačné stupne
štátnej a verejnej správy a zložky integrovaného záchranného systému.
Z hľadiska personálnej skladby má katedra 2 profesorov, 3 docentov, 7 odborných asistentov
a 1 odbornú sekretárku. Funkčne má katedra zastúpenie aj vo vedení fakulty v osobe prodekana pre
vedu a výskum, doc. Mózera. V akademickej samospráve zastupujú katedru Ing. Svetlík – predseda AS
FBI UNIZA a člen AS UNIZA. Ing. Mária Polorecká, PhD. pokračovala v čerpaní materskej dovolenky.
Vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť odbornej sekretárky aj v roku 2017 bola zastupovaná Ing.
Mitrengovou (Panákovou). Celková štruktúra a personálne obsadenie katedry sú uvedené v tabuľkách
č. 1, 2 a 3.
Tab. č. 1
Personálne zloženie katedry požiarneho inžinierstva
Funkcia

Počet

Poznámka

plánovaný

skutočný

Profesor

2

2

1 x PhD. a 1 x CSc.

Docent

6

3

3 x PhD.

Odborný asistent

10

7

7 x PhD.

Asistent

0

0

Odborná sekretárka

1

1

Celkom

19

13

1 x Ing.

Tab. č. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Profesor

2

Docent

3

PhD. (CSc.)

7

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

12

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

12

Poznámka
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Tab. č. 3
Organizačná štruktúra katedry požiarneho inžinierstva
Funkcia

Meno a priezvisko

Vedúci katedry

Ing. Jozef Svetlík, PhD. (od 1.2.2017)

Profesor

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Profesor

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Docent

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

Docent, prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Docent

doc. Ing. Bc. Linda Makovická Osvaldová, PhD.

Odborný asistent

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Odborný asistent

Ing. Adelaida Fanfarová, PhD.

Odborný asistent

Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.

Odborný asistent

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Odborný asistent

Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.

Odborný asistent

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.

Odborný asistent

Ing. Mária
dovolenka

Odborná sekretárka

Polorecká,

PhD.

–

materská

Michaela Coloňová (dlhodobo PN - ukončenie
pracovného pomeru k 31. 12. 2017)
Ing. Jaroslava Mitrengová (Panáková).
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VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
V oblasti vzdelávania je katedra jednou zo štyroch profilových katedier fakulty. Spolupodieľa sa na
zabezpečení výučby v štyroch študijných odboroch vyučovaných na fakulte. Študijným odborom,
garantovaným zamestnancami katedry je odbor záchranné služby, kde poskytuje vzdelávanie vo
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijnom programe 8.3.6 záchranné služby. Fakulta
má priznané práva uskutočňovať aj habilitačné a inauguračné konanie v odbore záchranné služby.
Tab. č. 4
Akreditované študijné programy v roku 2017
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 31. 12. 2017 študovalo v 1. a 2. stupni študijného programu záchranné služby 256 denných a 65
externých študentov (tabuľka 5). Oproti roku 2016 to predstavuje nárast o cca 8 %. 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.

II.

III.

Spolu

Ročník

Denné štúdium

Externé štúdium

Celkom

1.

82

17

99

2.

56

10

66

3.

36

10

46

1.

46

13

59

2.

36

15

51

1.

2

4

6

2.

3

2

5

3.

1

0

1

4.

-

0

0

5.

-

0

0

262

71

333
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V rámci štúdia prebiehali na katedre štátne záverečné skúšky v prvom aj v druhom stupni
vysokoškolského vzdelávania. Úspešnosť absolventov pri týchto skúškach predstavovala spolu (v 1. aj
2. stupni) 99 %.
Tab. č. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia
Denná
Externá
Celkom

Počet
študentov

Hodnotenie
Prospel
s vyznamenaním

Prospel

Neprospel

76

10

66

0

25

0

24

1*

101

10

90

1

Poznámka

*+1xneobhájená
ZP

Štátne skúšky prebiehali v týchto termínoch:
29. 5 – 31.5. 2017

- Ing. denné štúdium,

30. 5. – 31. 5. 2017

- Ing. externé štúdium,

9. 6. 2017

- Bc. externé štúdium,

5. 6. – 8. 6. 2017

- Bc. denné štúdium,

20. 9. 2017

- 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 – veliteľ ZB HaZZ v Žiline., Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D. – riaditeľ
KR HaZZ Žilina.
V treťom stupni VŠ štúdia riadne skončili traja študenti (Ing. Ballay, Ing. Vácval, Ing. Michalovič)
v komisiách zložených z týchto členov a oponentov:
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

FBI UNIZA

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

FBI UNIZA

prof. Ing. Karol Balog, PhD.

MTF STU Trnava

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

Technická univerzita Košice

prof. h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.

PHF EU so sídlom v Košiciach

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.

FBI UNIZA

doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

VŠB – TU Ostrava

doc. Ing. Ján Lábaj, PhD.

VŠ DTI Dubnica nad Váhom

doc. Ing. Šárka Kročová, PhD.

VŠB – TU Ostrava

doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.

TU Zvolen

Celkový prehľad predložených a obhájených prác vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia
predstavuje tabuľka 7.
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Tab. č. 7
Prehľad záverečných prác predložených na obhajobu v roku 2017

16

Počet
školiteľov
bez titulu
PhD.
5

Počet
školiteľov
odborníkov
z praxe
-

57

11

-

-

3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

111

104

16*

5

-

Typ práce

Počet
predložených
prác

Počet
obhájených
prác

Celkový
počet
školiteľov

Bakalárska

50

44

Diplomová

58

Dizertačná
Rigorózna
Spolu

*niektorí školitelia vykonávali svoju činnosť v bakalárskom stupni aj v inžinierskom stupni štúdia
V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti boli do vedenia bakalárskych prác zapojení prevažne
doktorandi a odborní asistenti katedry.
Pedagogickí pracovníci katedry v rámci modernizácie a zefektívnenia výučby využívajú univerzitný
portál e-vzdelávanie. V systéme boli aktualizované kurzy (predmety). 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 predmetoch vyučovaných doc. Mózerom, boli pilotne odskúšané nové moduly sw. Moodle
(dochádzka, testovanie, skúšanie a iné). V roku 2017 sa uskutočnilo vypisovanie termínov skúšok
výhradne cez tento portál. Elektronické vzdelávanie na katedre prebieha pre dennú aj externú formu
štúdia v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia.
Tab. č. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.

Predmet

Vyučujúci

Poznámka

20.

Radiačná, chemická a biologická ochrana RCHBO

Ing. Coneva

Moodle

21.

Anorganická chémia

Ing. Coneva

Moodle

22.

Organická chémia

Ing. Coneva

Moodle

23.

Chémia horenia a hasiacich látok

Ing. Coneva

Moodle

24.

Požiarna prevencia

Ing. Flachbart

Moodle

25.

Organizácia Integrovaného záchranného
systému

Ing. Flachbart

Moodle

26.

Manažment záchranných služieb

Ing. Flachbart

Moodle

27.

Zisťovanie príčin vzniku požiarov

Ing. Flachbart

Moodle

28.

Konštrukčné a materiálové riešenie stavieb

Ing. Gašpercová

Moodle

29.

Konštrukcia pozemných stavieb

Ing. Gašpercová

Moodle
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30.

BOZP v záchranných a hasičských službách

doc. Makovická
Osvaldová

Moodle

31.

Požiarna bezpečnosť technologických
procesov

doc. Makovická
Osvaldová

Moodle

32.

Skúšobníctvo v požiarnej ochrane

doc. Makovická
Osvaldová

Moodle

33.

Hasičská technika

doc. Monoši, Ing. Dermek

Moodle

34.

Technické zabezpečenie v krízových
situáciách

doc. Monoši

Moodle

35.

Prevádzka a údržba hasičskej techniky

doc. Monoši

Moodle

36.

Spoľahlivosť hasičskej techniky

doc. Monoši

Moodle

37.

Požiarnotechnické zariadenia

doc. Mózer

Moodle

38.

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

doc. Mózer
Ing. Gašpercová

Moodle

39.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Ing. Mózer
doc. Gašpercová

Moodle

40.

Základy protipožiarnej bezpečnosti stavieb

doc. Mózer Ing. Kadlic

Moodle

41.

Dynamika rozvoja požiaru

doc. Mózer Ing. Kadlic

Moodle

42.

Šírenie tepla

prof. Müllerová

Moodle

43.

Základy mechaniky kvapalín a plynov

prof. Müllerová

Moodle

44.

Modelovanie vnútorných požiarov

prof. Müllerová

Moodle

45.

Technológia záchranných prác

Ing. Orinčák

Moodle

46.

Riešenie krízových situácií I - prírodných

Ing. Orinčák

Moodle

47.

Informačné systémy v HaZZ

Ing. Orinčák

Moodle

48.

Topografia, kartografia, geografia
a informačné systémy

Ing. Orinčák

Moodle

49.

Úvod do štúdia požiarneho inžinierstva

prof. Osvald

Moodle

50.

Aplikovaná priemyselná bezpečnosť

Ing. Fanfarová

Moodle

51.

Environmentalistika

Ing. Fanfarová

Moodle

52.

Integrovaná priemyselná bezpečnosť

Ing. Fanfarová

Moodle

53.

Krízové situácie environmentálne

Ing. Fanfarová

Moodle

In. Orinčák
54.

Prevencia havárií a havarijná pripravenosť

Ing. Fanfarová

Moodle

55.

Riešenie krízových situácií
environmentálnych havárií

Ing. Fanfarová

Moodle

56.

Nebezpečné látky a predmety

Ing. Fanfarová

Moodle

Ing. Vandlíčková
57.

Zásobovanie hasiacimi látkami

Ing. Svetlík

Moodle

58.

Taktika pri zásahoch a požiaroch

Ing. Svetlík

Moodle
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59.

Taktika vedenia zásahov

Ing. Svetlík

Moodle

60.

Základy požiarneho inžinierstva

Ing. Svetlík
doc. Makovická
Osvaldová

Moodle

61.

Fyzikálna chémia a kinetika explózií

Ing.Vandlíčková

Moodle

62.

Radiačná, chemická a biologická ochrana

Ing.Vandlíčková

Moodle

63.

Nebezpečné látky a predmety

Ing.Vandlíčková

Moodle

64.

Protivýbuchová prevencia

Ing.Vandlíčková

Moodle

Katedra má získanú akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy preventivárov obcí, technikov
a špecialistov požiarnej ochrany s platnosťou do roku 2022. 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 2017 mala katedra zaradené 4 publikácie. Vydaná bola len jedna publikácia
v tlačenej forme:

•

Monoši, M. a kolektív: Technické zabezpečenie v krízových situáciách.
Tab. č. 9

Prehľad publikačných aktivít v roku 2017
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

1

AAB

Vedecké monografie v SR

2

BAB

Odborné knižné publikácie

0

BCI

Skriptá, učebné texty

1

ACB

VŠ učebnice v SR

2

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

3

Celkom

9

Celkový prehľad publikačnej činnosti katedry je uvedený v tabuľke č.15

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Katedra sa v oblasti vedeckej a výskumnej činnosti zamerala na riešenie prebiehajúcich a končiacich
projektov prevažne národných agentúr. Pracovníkom katedry sa podarilo zapojiť do jedného
medzinárodného projektu (K-FORCE) zaradeného do oblasti vzdelávania. V rámci vedeckovýskumnej
činnosti bolo začaté riešenie troch inštitucionálnych projektov.
Celkový prehľad riešených projektov a pridelené finančné prostriedky sú uvedené v tabuľke 11.
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Tab. č. 10
Číslo
projektu

Doba
riešenia

Grantová
agentúra

IGP201709

2017

IGP

IGP201710

2017

IGP

Cieľ projektu

Hlavné
výstupy
projektu

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)

Spolufinancovanie
(%)

Vplyv neistoty
na kvalitu
výsledkov
požiarnych
modelov

Cieľ projektu je
zameraný na
zvýšenie efektivity
práce s požiarnymi
modelmi, ktorá
spočíva v posúdení
vplyvu neurčitosti
a variability
vstupných
parametrov na
kvalitu výstupov.

publikácie
ISBN/ISSN

UNIZA/FBI/KPI

nie sú

950 eur
rok 2017

0%

Laboratórne
testovanie
termickou
modifikáciou
upravených
tropických
drevín

Cieľom projektu je
zisťovanie
požiarnej odolnosti
najčastejšie sa
využívajúcich
tropických drevín
dovážaných z

publikácie
ISBN/ISSN

UNIZA/FBI/KPI

nie sú

650 eur
rok 2017

0%

Názov
projektu

Acronym
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rôznych oblastí
sveta.
2017

IGP

Experimentálne
testovanie
vybraných
horľavých
materiálov

Cieľom
inštitucionálneho
grantového
projektu je
zisťovanie vývoja
teplôt v
uzatvorenom
priestore
s dôrazom na
dynamiku
parametrov počas
požiaru
v malorozmerových
modeloch.

publikácie
ISBN/ISSN

UNIZA/FBI/KPI

nie sú

550 eur
rok 2017

0%
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Tab. č. 11

Číslo projektu/ výzvy

Grantová
agentúra

573942-EPP-1-2016-1RS-EPPKA2-CBHE-JP

Názov projektu

Dosiahnuté výsledky v sledovanom období

EPP

Knowledge For Resilient
Society

V projekte boli zorganizované 4 stretnutia riešiteľského kolektívu (z toho jedno v SR). Dvaja
riešitelia z FBI sa zúčastnili na príprave e-learningových kurzov v Srbsku.

024ŽU-4/2015

KEGA

Návrh koncepcie
vzdelávania technických
predmetov pre
odborníkov záchranných
služieb

Vysokoškolský učebný text s názvom: „Technické zabezpečenie hasičských jednotiek na
riešení následkov krízových situácií“. Koncepcia univerzitnej školy pre odbor - záchranné
služby. Koncepcia modernizácie vzdelávania rezortnej odbornej vysokej školy „Ochrany pred
požiarmi“. Návrh modulov na vzdelávanie technických predmetov pre odborníkov záchranných
služieb. Návrh koncepcie vzdelávania technických predmetov pre celoživotné vzdelávanie
odborníkov záchranných služieb.

1/0222/16

VEGA

Požiarne bezpečné
zatepľovacie systémy na
báze prírodných
materiálov

Druhá etapa projektu zahŕňala testovanie požiarnotechnických charakteristík vybraných
zatepľovacích materiálov na prírodnej báze( korok, konope, ovčia vlna a DVD.) s retardačných
úprav (bol použitý retardér na prirodnej báze – Ohňostop). V tomto období bolo
odpublikovaných 5 článkov na vedeckých konferenciách a 1 v časopisoch zameraných na
danú problematiku rámci projektu Vega.

IGP201709

IGP

Vplyv neistoty na kvalitu
výsledkov požiarnych
modelov

Spracovanie kategorizácie vstupných údajov a určenie ich dôležitosti podľa zamerania
modelovanej situácie. Vytvorenie databázy vstupných údajov. Príprava scenárov pre následné
modelovanie.

IGP201710

IGP

Laboratórne testovanie
termickou modifikáciou
upravených tropických
drevín

Nákup a príprava vzoriek tropických drevín. Spracovanie prehľadu odbornej literatúry a jej
nákup. Finálna úprava vzoriek nakúpených drevín na laboratórne testovanie.

IGP201711

IGP

Experimentálne
testovanie vybraných
horľavých materiálov

Príprava teoretických východísk a praktických východísk pre spracovanie projektu.
Uskutočnenie experimentálnych meraní. Spracovanie výsledkov experimentálnych meraní a
ich vyhodnotenie.
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Príslušníci katedry podali v roku 2017 projekty: dva projekty VEGA, dva projekty KEGA, dva projekty APVV ako hlavný riešitelia, a jeden
ako parneri (APVV-17-0014) a päť inštitucionálnych projektov (tabuľka 12).

Prehľad podaných projektov v roku 2017
Číslo projektu/
výzvy

Grant.
agentúra

Názov projektu

Cieľ projektu

Výsledok
hodnotenia

050ŽU-4/2018

KEGA

Inovatívne metódy výučby
profilových predmetov
študijného odboru požiarne
inžinierstvo v kontexte využitia
poznatkov z praxe vo verejnom
a súkromnom sektore

Projekt sa zameriava na obohatenie a zatraktívnenie
prvého a druhého stupňa štúdia v študijnom odbore
záchranné služby s dôrazom na realizáciu
aplikovaného výskumu na treťom stupni štúdia
v rámci katedry. Súčasťou aplikovateľnosti
spomínaného výskumu je aj spätná možnosť využitia
poznatkov pri výučbe predmetov na nižších stupňoch
štúdia.

podaný

079ŽU-4/2017

KEGA

Moderná vysokoškolská
učebnica „Základy
environmentálnej bezpečnosti“

Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality
vzdelávania v oblasti environmentalistiky a ekológie
prostredníctvom vytvárania inovatívnych učebných
pomôcok pre študentov vysokoškolského štúdia.

podaný

1/0531/18

VEGA

Technické zabezpečenie zložie
k integrovaného záchranného s
ystému na riešenie následkov
krízových situácií
prírodného charakteru

Určenie limitných podmienok a návrh techniky
a technických prostriedkov a ich parametrov pre
efektívnu zásahovú činnosť Hasičského a
záchranného zboru MV SR.

podaný
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VEGA

Aplikácia experimentálne
získaných požiarnotechnických charakteristík
prirodzene bezlepkových múk
na zvýšenie protivýbuchovej
ochrany v potravinárskom
priemysle

Hlavným zámerom projektu je skvalitniť a zjednodušiť
posudzovanie horľavosti a výbušnosti prachov
bezlepkových múk prostredníctvom vytvorenia
prakticky
aplikovateľnej
databázy
požiarno–
technických charakteristík prirodzene bezlepkových
múk.

podaný

APVV-17-0222

APVV

Využitie modelovania a
simulácie v riešení dopadov
vnútorných požiarov

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

podaný

APVV-17-0468

APVV

Vzdelávanie a výcvik hasičov
s využitím simulačných
technológií a virtuálnej reality

Cieľom predkladaného projektu je zvýšiť úroveň
vzdelávania a výcviku príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru Slovenskej republiky s využitím
nového simulačného nástroja a virtuálnej reality.

podaný

APVV-17-0014

APVV

Smart tunel: telematická
podpora pri mimoriadnych
udalostiach v dopravnom tuneli

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky (používateľov tunela) v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti, zníženie rizika zranenia,
prípadne straty na životoch a škodách na majetku.

podaný

IGP201709

IGP

Vplyv neistoty na kvalitu
výsledkov požiarnych modelov

Cieľ projektu je zameraný na zvýšenie efektivity práce
s požiarnymi modelmi, ktorá spočíva v posúdení
vplyvu neurčitosti a variability vstupných parametrov
na kvalitu výstupov.

podaný/schválený

IGP201710

IGP

Laboratórne testovanie
termickou modifikáciou
upravených tropických drevín

Cieľom projektu je zisťovanie požiarnej odolnosti
najčastejšie sa využívajúcich tropických drevín
dovážaných z rôznych oblastí sveta.

podaný/schválený
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IGP

Experimentálne testovanie
vybraných horľavých
materiálov

Cieľom inštitucionálneho grantového projektu je
zisťovanie vývoja teplôt v uzatvorenom priestore
s dôrazom na dynamiku parametrov počas požiaru
v malorozmerových modeloch.

podaný/schválený

IGP201712

IGP

Model simulačného nástroja
pre potreby Hasičského
a záchranného zboru

Cieľom predkladaného projektu je detailne navrhnúť
a spracovať UML model simulačného nástroja pre
potreby Hasičského a záchranného zboru SR.

podaný/neschvále
ný

IGP201708

IGP

Zisťovanie parametrov
tlakových hadíc pri doprave
vody k požiarom

Hlavným vedeckým cieľom projektu je návrh metodiky
merania prietokových parametrov dopravy vody,
spôsob zapojenia pri meraní vody v konkrétnych
laboratórnych podmienkach.

podaný/neschvále
ný
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V roku 2017 ukončil štúdium v odbore záchranné služby jeden doktorand v dennej forme
doktorandského štúdia a dvaja doktorandi v externej forme doktorandského štúdia. V súčasnosti sú na
katedre 6 interní a 6 externí doktorandi.
Celkový prehľad doktorandov 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. Romana Erdélyiová

1

denná

prof. Müllerová

2.

Ing. Juraj Jancík

1

denná

doc. Makovická

3.

Ing. Nikoleta Csápaiová

1

externá

doc. Monoši

4.

Ing. Dávid Fekete

1

externá

prof. Müllerová

5.

Ing. Milan Konárik

1

externá

doc. Monoši

6.

Ing. Monika Pálková

1

externá

prof. Müllerová

7.

Ing. Patrícia Kadlicová

2

denná

doc. Makovická

8.

Ing. Matej Kadlic

2

denná

doc. Mózer

9.

Ing. Maroš Krajčír

2

denná

prof. Müllerová

10.

Ing. Lenka Haslová

2

externá

prof. Müllerová

11.

Ing. Anna Pastiriková

2

externá

prof. Müllerová

12.

Ing. Monika Šullová

2

externá

doc. Monoši

13.

Ing. Milan Dermek

3

denná

doc. Monoši

14.

Ing. Michaela Horváthová

2**)

denná

prof. Müllerová

15.

Ing. Bohuslava Kozičová

2**)

externá

doc. Monoši

16.

Ing. Juraj Vácval

4*)

externá

prof. Müllerová

17.

Ing. Michal Ballay

3*)

denná

doc. Monoši

18.

Ing. Roman Michalovič

5*)

externá

prof. Müllerová

Poznámka: *) štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce
**) štúdium prerušené
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Tab. č. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry požiarneho inžinierstva
Školiteľ

Doktorand

Forma

Rok štúdia

Program

doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.

Ing. Ballay

denná

3. *)

ZS

Ing. Dermek

denná

3.

ZS

Ing. Kozičová

externá

2. **)

ZS

Ing. Šullová

externá

2.

ZS

Ing. Csápaiová

externá

1.

ZS

Ing. Konárik

externá

1.

ZS

Ing. Michalovič

externá

5. *)

ZS

Ing. Vácval

externá

4. *)

ZS

Ing. Horváthová

denná

2. **)

ZS

Ing. Krajčír

denná

2.

ZS

Ing. Haslová

externá

2.

ZS

Ing. Pastíriková

externá

2.

ZS

Ing. Erdélyiová

denná

1.

ZS

Ing. Fekete

externá

1.

ZS

Ing. Pálková

externá

1.

ZS

Ing. Kadlic

denná

2.

ZS

Ing. Kadlicová

denná

2.

ZS

Ing. Jancík

denná

1.

ZS

prof. Ing. Jana
Műllerová, PhD.

doc. Ing. Vladimír
Mózer, PhD.
doc. Ing.
Makovická
Osvaldová Linda,
PhD.
Poznámka:

*)

štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce

**) štúdium prerušené

Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
Pracovníci katedry sa spolupodieľali na zabezpečovaní sekcie 22. medzinárodnej konferencie „Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí“, ktorá sa konala v dňoch 24. – 25. 5. 2017 v Žiline.
Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. v spolupráci s prezídiom HaZZ MV SR a firmami Knauf a Knauf
Insulation zorganizoval VI. ročník workshopov na tému Požiarna bezpečnosť stavieb so zameraním sa
na viacpodlažné drevostavby. V roku 2017 sa zrealizovali dva workshopy z tejto série, a to konkrétne
14. 11. v Nitre pre Nitriansky a Trenčiansky kraj a 15. 11. v Bratislave pre Bratislavský a Trnavský kraj.
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Katedra (doc. Mnonoši) tiež zorganizovala odborný seminár s názvom „Modernizácia vzdelávania
technických predmetov odborníkov záchranných služieb dňa 21. 6. 2017 v Zuberci. Ako každoročne
katedra organizovala dve akcie „Deň darcovstva krvi“ a 8. ročník súťaže „Tímový záchranár“.
V rámci „Študentskej vedecko-odbornej činnosti“ na fakulte bola vytvorené sekcia „Záchranné služby“
a zabezpečená aktívna účasť na troch kolách na iných vysokých školách. Na všetkých podujatiach
aktívne pracovala Ing. Iveta Coneva, PhD. Prehľad je uvádzaný chronologicky:
•

•

•

•

30. 3. 2017 zabezpečenie účasti na „Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 2017“ – „ŠVaOČ
2017“ v sekcii „Technika požární ochrany“, ČR, VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního
inženírství (FBI) - 2.študenti študijného programu ZS denného štúdia na FBI UNIZA, ktorí získali
v sekcii 1. miesto a dva certifikáty za účasť,
6. 4. 2017 zabezpečenie účasti na „Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie 2017“ ŠVK
2017 v sekcii „Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo“, MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave –
3.študenti študijného programu ZS denného štúdia na FBI UNIZA získali v sekcii 1. miesto a tri
certifikáty za účasť,
19. 4. 2017 ŠVOČ na FBI UNIZA sekcia „Záchranné služby“- 15 ks súťažných prác, 15 študentov,
z toho 5 študenti z iných VŠ, a to zo SR 1 študent – 3.roč. IB na MTF STU v Trnave, z ČR 4
študenti: 1 študent z FBI VŠB - TU Ostrava, 3 študenti – z FLaKŘ v Uherskem Hradišti, UTB Zlín,
11. 5. 2017 zabezpečenie účasti na 58. ročníku medzinárodnej konferencie ŠVOČ v sekcii
„Protipožiarna ochrana a bezpečnosť" DF TU Zvolen, zúčatnili sa 4. študenti študijného programu
ZS denného štúdia FBI UNIZA, 1 študent získal certifikát za aktívnu účasť a ročné predplatné
časopisu "Drevársky magazín".

Spolupráca s praxou
Pracovníci katedry dlhodobo spolupracujú s hasišským a záchranným zborom, najmä 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:
•

VVUÚ a.s. (ČR) – spolupráca v rámci riešenia projektov a záverečných prác,

•

RSBP s.r.o (ČR) – výučba a spolupráca v rámci riešenia projektov a záverečných prác,

•

Biomasa, združenie právnických osôb – spolupráca v rámci riešenia záverečných prác,

•

VÚTCH – Chemitex, spol. s r.o. – spolupráca v rámci riešenia záverečných prác,

•

firma Stöbich – protipožiarne uzávery,

•

Knauf Insulation – protipožiarne obklady a tepelné izolácie,

•

Knauf s.r.o. – protipožiarne obklady,

•

POBEST, s.r.o. – sprinklerové hasiace zariadenia,

•

ThermoSanace, s.r.o,

•

firma Holmatro – vyslobodzovacie zariadenia,

•

FIRES, a.s. Batizovce,
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•

Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,

•

Tatra Kopřivnice, ČR,

•

THT Polička, ČR,

•

Technický ústav požiarnej ochrany MV ČR,

•

Inštitút ochrany obyvateľstva, Lázne Bohdaneč,

•

HZS Pardubice a Hradec Králové,

•

SPBI VŠB - TU Ostrava, ČR,

•

SCOT Safety Ing. Adam Bros, Wroclav, Poľsko,

•

Safirs s.r.o. – spolupráca v oblasti BOZP a PO,

•

Slovnaft, a.s. – exkurzie, odborné výklady, spolupráca v rámci riešenia záverečných prác.

•

Česká Zemědělská univerzita v Praze

Ďalšími inštitúciami, s ktorými katedra spolupracovala a spolupráca pretrváva naďalej, je najmä:
•

Prezídium HaZZ – konzultačná činnosť, príprava projektov,

•

Prezídium ochrany pred katastrofami v Budapešti, Maďarská republika,

•

Okresné a krajské riaditeľstvo HaZZ MV SR v Žiline,

•

SŠPO MV SR – hasičský šport, organizovanie konferencií, ukážok odbornej praxe študentov,
spolupráca na projektoch,

•

PTEÚ MV SR – výučba, rešeršná činnosť, zisťovanie príčin požiarov, štatistiky zásahovej
činnosti, konzultačná činnosť.

•

Záchranná brigáda HaZZ Žilina – exkurzie, odborné výklady,

•

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – spolupráca na normotvorbe.

V rámci skvalitnenia výučby a na základe požiadaviek z praxe boli zorganizované aj praktické exkurzie
zamestnancami:
Ing. Coneva:
•

4. 4. 2017 – organizácia a realizácia odbornej exkurzie Slovnaft, a. s. Bratislava – ukážka
hasičskej techniky ZHÚ Slovnaft, a.s. (Falck) + SHZ na ochranu veľkokapacitných nádrží ropných
produktov + prevádzok spracovania ropy, výroby ropných produktov a výroby monomérov pre
syntetické makromolekulové látky = plasty, účasť študentov 2. ročníka ZS-Bc.denní (ZS-21 a ZS22) v počte 39 v rámci predmetu organická chémia, účasť aj 2 interní doktorandi Ing. Kadlic Matej
a Ing. Kadlicová Patrícia,

•

23. 10. 2017 – organizácia a realizácia odbornej exkurzie Slovnaft a. s., Bratislava, ukážka
hasičskej techniky ZHÚ Slovnaft, a.s. (Falck) a prevádzok spracovania ropy, výroby ropných
produktov a výroby monomérov pre syntetické makromolekulové látky = plasty, účasť študentov
2. ročníka KM-Bc-denní (KM21) v počte 21 v rámci predmetu RCHBO.

Ing. Flachbart zorganizoval ďalšie exkurzie:
•

14. 10. 2017 – Koordinačné stredisko IZS v Žiline – technické a priestorové vybavenie, náplň
činnosti operátorov jednotlivých zložiek, účasť študentov 3. ročníka ZS Bc., ExŠ, študijná skupina
9ZZS- 38 v počte 10 študentov,
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•

23. 11. a 30. 11. 2017 – 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.ročníka ZSI ng., študijné
skupiny ZS - 1A a 1B v rámci predmetu MZS v počte 45.

doc. Monoši zorganizoval nasledovné exkurzie:
•

3. 4. 2017 - Záchranná brigáda HaZZ v Žiline – exkurzia pre študentov 2.ročníka Bc. štúdia
zameraná na technické prostriedky používané pri krízových situáciách a praktický nácvik hasenia
s hasiacimi prístrojmi,

•

27. 2. - 28. 2. 2017 - Hasičská stanica OR HaZZ v Žiline – exkurzia pre študentov 2.ročníka Bc.
štúdia zameraná na techniku a technické prostriedky ochrany pred požiarmi.
22. 11. 2017 - Integrované bezpečnostné centrum IZS Ostrava – exkurzia pre študentov
1.ročníka Ing. štúdia zameraná na informačné systémy a spoľahlivosť pri príjme a spracovaní
tiesňového volania,zúčastnili sa aj Ing. Dermek a Ing. Flachbart, PhD.,

•

•

22. 11. 2017 - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, stanica Ostrava - Zábřeh –
exkurzia pre študentov 1.ročníka Ing. štúdia zameraná na špeciálnu hasičskú techniku používanú
v Ostrave.

Ing. Dermek zabezpečil odborné exkurzie, organizovanie súťaže a reprezentáciu študentov
v hasičskom športe:
•

26. - 27. 4. 2017 - Akademické majstrovstvá v hasičskom športe Ostrava, (1. miesto v požiarnom
útoku – muži, 2. miesto požiarny útok – ženy),

•

5. 10. 2017 - Akademické majstrovstvá v TFA v Ostrave, zabezpečenie účasti študentov
a reprezentácie fakulty v hasičskom športe, účasť 16 študentov,

•

9. 11. 2017 - Beh 17.novembra, Univerzitné športové dni, družstvo „Hasiči FBI“, účasť 20
študentov,

•

25. 11. 2017 - Študentský železný hasič 2017 v Ostrave, zabezpečenie účasti študentov
a reprezentácia fakulty v hasičskom športe, účasť 10 študentov,

•

30. 11. 2017 - O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany (Železný hasič vo Zvolene),
zabezpečenie účasti študentov a reprezentácie fakulty v hasičskom športe, účasť 32 študentov,

•

spravovanie fakultnej facebook stránky – propagácia fakulty,

•

spravovanie katedrovej facebook stránky – informácie o činnosti a aktivitách na katedre
požiarneho inžinierstva katedra.
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1Tab. č. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry v roku 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AAA

Environmental safety aspects of production management / Milan Majerník ... [et al.]. 1. vyd. - Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. - 282 s. - ISBN 978-3-00-0582233 Spoluautori: Ladomerský, Juraj ; Müllerová, Jana ; Hroncová, Emília ; Kohla, Andreas
[Majerník Milan (18%) - Ladomerský Juraj (21%) - Müllerová Jana (37%) - Hroncová
Emília (20%) - Kohla Andreas (4%)]

AAB

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení / Vladimír Mózer, Jozef
Klučka ; vedecký redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. 122 s., [AH 7,82; VH 8,22] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1295-5 [Mózer Vladimír (50%)
- Klučka Jozef (50%)]

AAB

Horenie dreva / Anton Osvald - Karol Balog. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita,
2017. - 106 s., [AH 7,34; VH 7,45] : obr., tab. - ISBN 978-80-228-2953-3 [Osvald Anton
(50%) - Balog Karol (50%)]

ACA

Modelovanie vnútorných požiarov / Jana Müllerová, Miroslav Felcan ; vedecký
redaktor: Jozef Stieranka. - 1. vyd. - Hodonín : Evropský ústav práva a soudního
inženýrství, 2017. - 262 s. - ISBN 978-80-906601-1-3 [Müllerová Jana (50%) - Felcan
Miroslav (50%)]

ACA

Kartografia, topografia a geograficko informačný systém / Jana Müllerová, Michal
Orinčák ; vedecký redaktor: Jozef Stieranka. - 1. vyd. - Hodonín : Evropský ústav práva
a soudního inženýrství, 2017. - 200 s. - ISBN 978-80-906601-2-0 [Müllerová Jana
(50%) - Orinčák Michal (50%)]

ACB

Stavebné materiály a ich skúšanie pre potreby ochrany pred požiarmi / Linda
Makovická Osvaldová, Stanislava Gašpercová ; vedecký redaktor: Anton Osvald. - 1.
vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. - 357 s., [AH 18,48; VH 19,11] : obr.,
tab. - ISBN 978-80-554-1313-6 [Makovická Osvaldová Linda (50%) - Gašpercová
Stanislava (50%)]

ACB

Požiarna bezpečnosť stavieb / Vladimír Mózer. - 1. vyd. - Bratislava : Eurostav, 2017.
- 257 s., [AH 18,42; VH 19,00] : obr., tab. - ISBN 978-80-89228-50-8 [Mózer Vladimír
(100%)]

ADC

Tectona grandis linn. and its fire characteristics affected by the thermal modification of
wood / Hana Čekovská ... [et al.]. In: BioResources [elektronický zdroj]. - ISSN 19302126. - Vol. 12, iss. 2 (2017), online, s. 2805-2817. Spôsob prístupu:
http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_12_2_2805_Cekovska_
Tectona_Fire_Characteristics [Spoluautori: Gaff, Milan ; Makovická Osvaldová, Linda
; Kačík, František ; Kaplan, Lukáš ; Kubš, Jiří ] [Čekovská Hana (20%) - Gaff Milan
(20%) - Makovická Osvaldová Linda (20%) - Kačík František (20%) - Kaplan Lukáš
(10%) - Kubš Jiří (10%)]
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ADC

Fire resistance of thermally modified spruce wood [Požiarne vlastnosti termicky
modifikovaného dreva] / Hana Čekovská ... [et al.]. In: BioResources [elektronický
zdroj]. - ISSN 1930-2126. - Vol. 12, iss. 1 (2017), online, s. 947-959. - Popis urobený
5.4.2017. [Spoluautori: Gaff, Milan ; Osvald, Anton ; Kačík, František ; Kubš, Jiří ;
Kaplan, Lukáš ] [Čekovská Hana (20%) - Gaff Milan (20%) - Osvald Anton (20%) Kačík František (20%) - Kubš Jiří (10%) - Kaplan Lukáš (10%)]

ADE

Influence of fire retardant on selected thermal insulating materials on natural base –
wooden fibreboard / Linda Makovická Osvaldová. In: PRO LIGNO [elektronický zdroj].
- ISSN 2069-7430. - Vol.13, no. 4 (2017), online, s. 101-106. - Popis urobený
23.1.2018. [Makovická Osvaldová Linda (100%)]

ADE

Resistencia al fuego de madera laminada [Požiarna odolnosť laminátoveho dreva] /
Javier Ramón Sotomayor Castellanos, Linda Makovická Osvaldová. In: Investigación
e Ingeniería de la Madera. - ISSN 2395-9320. - Vol. 13, nu. 3 (2017), s.4-21.
[Sotomayor Castellanos Javier Ramón (50%) - Makovická Osvaldová Linda (50%)]

ADE

Procesy horenia a ich klasifikácia = The burning processes and their classification /
Coneva Iveta. In: Portál TZB-info [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-4399. - (4.12.2017),
on-line, [6] s. - Popis urobený 14.12.2017. - Spôsob prístupu: http://www.tzbinfo.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/16684-procesy-horenia-a-ich-klasifikacia [Coneva
Iveta (100%)]

ADE

Experimentálne skúmanie sorpcie chemickej nebezpečnej látky sorpčnými materiálmi
= Experimental examination of sorption of hazardous chemical with sorption materials /
Janka Müllerová - Michal Orinčák. In: AUSPICIA : recenzovaný vědecký časopis pro
otázky společenských a humanitných věd. - ISSN 1214-4967. - Roč. 14, č. 2 (2017),
s. 84-97. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 2464-7217. [Müllerová Jana
(50%) - Orinčák Michal (50%)]

ADE

Metodika vyhodnocovania výronov chemických nebezpečných látok v Slovenskej
republike = Methodology for evaluation of leakages of hazardous chemicals in the
Slovak Republik / Janka Müllerová - Michal Orinčák. In: AUSPICIA : recenzovaný
vědecký časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - ISSN 1214-4967. Roč. 14, č. 2 (2017), s. 98-111.Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 24647217. [Müllerová Jana (50%) - Orinčák Michal (50%)]

ADE

Fire investigation, arson criminality [Vyšetrovanie požiaru, podpaľačstvo] / Michal
Orinčák, Jana Müllerová. In: Security dimensions : international & national studies. ISSN 2353-7000. - No. 23 (2017), [13] s. [Orinčák Michal (60%) - Müllerová Jana
(40%)]

ADE

RM/RA CRAMM - quantitative risk assessment method for prevention of
criminality [RM/RA CRAMM - metóda kvantitatívneho hodnotenia rizika na prevenciu
kriminality] / Jana Müllerová, Michal Orinčák. In: Security dimensions : international &
national studies. - ISSN 2353-7000. - No. 23 (2017), [12] s. [Müllerová Jana (50%) Orinčák Michal (50%)]

ADE

Fire and smoke simulation software for fire security scenarios [Softvér na simuláciu
požiaru a dymu pre scenáre požiarnej bezpečnosti] / Michal Orinčák, Jana Müllerová.
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In: Security dimensions : international & national studies. - ISSN 2353-7000. - No. 23
(2017), [12] s. [Orinčák Michal (50%) - Müllerová Jana (50%)]

ADE

Management coordination of interventions in case of wildfires / Milan Dermek Bohuslava Kozičová - Mikuláš Monoši. In: Védelem tudomány [elektronický zdroj] :
katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat. - ISSN 2498-6194. - Évf. 2, sz. 1
(2017), online, s. 53-65. - Popis urobený 4.4.2017. [Dermek Milan (34%) - Kozičová
Bohuslava (33%) - Monoši Mikuláš (33%)]

ADE

Fire and rescue service intervention in railway incidents / Mikuláš Monoši - Michal
Ballay. In: Védelem tudomány [elektronický zdroj] : katasztrófavédelmi online
tudományos folyóirat. - ISSN 2498-6194. - Évf. 2, sz. 1 (2017), online, s. 83-93. - Popis
urobený 30.3.2017. [Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%)]

ADE

Risk and protection of fire fighting voluntary fire brigades in Slovakia [Riziká a ochrana
hasičov v HaZZ na Slovensku] / Janka Müllerová, Milan Dermek. In: Security
dimensions : international & national studies. - ISSN 2353-7000. - No. 21, (1/2017), [6]
s. [Müllerová Jana (50%) - Dermek Milan (50%)]

ADE

3D small-scale fire modelling experiments and testing preparation [3D small-scale
požiarne modelovanie experimentov a príprava ich testovania] / Maroš Krajčír, Janka
Müllerová. In: Security dimensions : international & national studies. - ISSN 2353-7000.
- No. 21, (1/2017), [6] s. [Krajčír Maroš (50%) - Müllerová Jana (50%)]

ADE

The specificity of leaking nitric acid from a tank vehicle [Špecifiká úniku kyseliny
dusičnej z cisternového vozidla] / Michal Orinčák, Janka Müllerová.
In: Security dimensions : international & national studies. - ISSN 2353-7000. - No. 21,
(1/2017), [10] s. [Orinčák Michal (50%) - Müllerová Jana (50%)]

ADE

Swine fever epicentre elimination [Likvidácia ohniska moru ošípaných] / Michal
Orinčák. In: Security dimensions : international & national studies. - ISSN 2353-7000.
- No. 21, (1/2017), [17] s. [Orinčák Michal (100%)]

ADE

Management coordination of interventions in case of wildfires / Milan Dermek Bohuslava Kozičová - Mikuláš Monoši. In: Védelem tudomány [elektronický zdroj] :
katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat. - ISSN 2498-6194. - Évf. 2, sz. 1
(2017), online, s. 53-65. - Popis urobený 4.4.2017. [Dermek Milan (34%) - Kozičová
Bohuslava (33%) - Monoši Mikuláš (33%)]

ADE

Fire and rescue service intervention in railway incidents / Mikuláš Monoši - Michal
Ballay. In: Védelem tudomány [elektronický zdroj] : katasztrófavédelmi online
tudományos folyóirat. - ISSN 2498-6194. - Évf. 2, sz. 1 (2017), online, s. 83-93. - Popis
urobený 30.3.2017. [Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%)]

ADE

Nasadenie jazierkového systému pri požiaroch v extrémnych terénnych podmienkach
= Deployment of pond system to firefighting in extreme terrain conditions / Milan
Dermek, Bohuslava Kozičová. In: Spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný časopis
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a Fakulty bezpečnostního
inženýrství. - ISSN 1804-1639. - Roč. 17, č. 1 (2017), online, s. 6-8. [Dermek Milan
(70%) - Kozičová Bohuslava (30%)]

ADE

The effect of thermal treatment of spruce wood on its fire performance characteristics
[Vplyv tepelného ošetrenia smrekového dreva na jeho požiarnej výkonnostných
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charakteristík] / Hana Čekovská, Milan Gaff, Anton Osvald. In: Annals of Warsaw
University of Life Sciences - SGGW : : Forestry and Wood Technology. - ISSN 18985912. - No. 97 (2017), s. 34-39. [Čekovská Hana (40%) - Gaff Milan (30%) - Osvald
Anton (30%)]

ADF

Požiare fasád výškových budov = Fires facade of the skyscraper / Anton Osvald,
Jaroslav Flachbart. In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko - odborný
časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 13360019. - Roč. 16, č. 2 (2017), s. 55-63. [Osvald Anton (50%) - Flachbart Jaroslav (50%)]

ADF

Velenie a riadenie hasičských jednotiek pri dopravných nehodách na železničných
priecestiach vo vybraných krajinách Európskej únie = Command and management of
fire units in conformity to railway accidents on railway crossing of the European Union /
Michal Ballay, Mikúláš Monoši. In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko
- odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1336-0019. - Roč. 16, č. 2 (2017), s. 33-43. [Ballay Michal (50%) - Monoši
Mikuláš (50%)]

ADF

Utilization of simulation and virtual reality tools in education of fire and rescue services
= Využitie simulačných nástrojov a virtuálnej reality pre vzdelávanie hasičských a
záchranných zložiek / Adelaida Fanfarová - Ladislav Mariš. In: Krízový manažment =
Crisis management : vedecko - odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 16, č. 2 (2017), s. 5-11.
[Fanfarová Adelaida (50%) - Mariš Ladislav (50%)]

ADF

Overenie tlakových strát pri doprave vody v hadicovom vedení = Verification of
pressure loss for transport water hose lines / Milan Dermek, Mikuláš Monoši.
In: Krízový manažment = Crisis management : vedecko - odborný časopis Fakulty
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 16,
č. 2 (2017), s. 44-48. [Dermek Milan (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

ADF

Impact of selected fire-modelling input parameters on the safe available evacuation
time = Vplyv vybraných vstupných parametrov požiarneho modelu na dostupný
bezpečný čas evakuácie / Matej Kadlic, Vladimír Mózer. In: Krízový manažment =
Crisis management : vedecko - odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 16, č. 1 (2017), s. 5-13. [Kadlic
Matej (80%) - Mózer Vladimír (20%)]

ADN

Effect of thermal modification on flameless combustion of spruce wood. [Účinok
termickej modifikácie na bezplamenné horenie smrekového dreva] / Anton Osvald,
Milan Gaff. In: Wood Research. - ISSN 1336-4561. - Vol. 62, no. 4 (2017), s. 565-574.
[Osvald Anton (50%) - Gaff Milan (50%)]

AFA

Vývoj ochrany pred povodňami a povodňová záchranná služba v Slovenskej
republike / Vladimír Benedik, Michal Orinčák. In: Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let
poté) [elektronický zdroj] : 10 let od přijetí Povodňové směrnice : sborník z mezinárodní
vědecké konference ... : Praha, 20. a 21. září 2017. - Praha: [s.n.], 2017. - ISBN 97880-7251-473-1. - CD-ROM, [34] s. [Benedik Vladimír (50%) - Orinčák Michal (50%)]

AFC

The safety training in the municipality / Jozef Svetlík, Milan Kutaj, Andrej Veľas.
In: EDULEARN17 [elektronický zdroj] : 9th international conference on Education and
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new learning technologies : Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference
proceedings. - ISSN 2340-1117. - [S.l.]: IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-6973777-4. - USB kľúč, s. 8601-8605. [Svetlík Jozef (33%) - Kutaj Milan (33%) - Veľas
Andrej (34%)]

AFC

Analýza triedenia START používanej Záchrannou zdravotnou službou pomocou
metódy kritickej cesty / Romana Erdélyiová. In: Bezpečnostní technologie, systémy a
management 2017 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference
: 15. a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-807454-696-9. - CD-ROM, [6] s. [Erdélyiová Romana (100%)]

AFC

Charakteristika procesov horenia a ich delenie = Characteristics of the processes
combustions and their classification / Iveta Coneva. In: Krizové řízení a řešení
krizových situací 2017 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z konference : 14.-15.
září 2017 Uherské Hradiště. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. - ISBN 97880-7454-717-1. - Online, s. 40-46. - Popis urobený 12.1.2018. [Coneva Iveta (100%)]

AFC

Experimentálny požiarny test vývoja teplôt v zmenšenom modeli / Maroš Krajčír, Jana
Müllerová. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017 [elektronický
zdroj] : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15. a 16. listopad 2017, Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CD-ROM, [5] s.
[Krajčír Maroš (80%) - Müllerová Jana (20%)]

AFC

Influence of surface treatment of wood to the flame length and weight loss under load
single-flame source / Gašpercová Stanislava, Makovická Osvaldová Linda.
In: Structural and mechanical engineering for security and prevention. - [S.l.]: Trans
Tech Publications, 2017. - ISBN 978-3-0357-1236-0. - S. 353-359.
- (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826). Poznámka: Článok je
zaradený v databáze Scopus. [Gašpercová Stanislava (50%) - Makovická Osvaldová
Linda (50%)]

AFC

Vplyv variability v definovaní požiaru na výsledky CFD požiarneho modelu / Matej
Kadlic, Vladimír Mózer. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017
[elektronický zdroj] : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15. a 16. listopad
2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CDROM, [5] s. [Kadlic Matej (50%) - Mózer Vladimír (50%)]

AFC

Vplyv náhodných chýb na rýchlosť odhorievania vzoriek dreviny Merbau / Patrícia
Kadlicová, Linda Makovická Osvaldová. In: Bezpečnostní technologie, systémy a
management [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15.
a 16. listopad 2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454696-9. - CD-ROM, [4] s. [Kadlicová Patrícia (50%) - Makovická Osvaldová Linda (50%)]

AFC

Process of organizations renewal damaged way interaction of extraordinary events in
consideration of increase in security / P. Ďurech, E. Sventeková, M. Ballay.
In: Transport means 2017 : proceedings of the 21th international scientific conference
: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part III. - ISSN 1822-296X. - Kaunas:
Kaunas University of Technology, 2017. - S. 968-972. [Ďurech Peter (50%) Sventeková Eva (25%) - Ballay Michal (25%)]
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AFC

Education process for firefighters with using virtual and augmented reality [Vzdelávací
proces pre hasičov s využitím virtuálnej a rozšírenej reality] / Adelaida Fanfarová,
Ladislav Mariš. In: ICERI 2017 [elektronický zdroj] : 10th international conference of
education, research and innovation : Seville (Spain) 16-18 November 2017 :
conference proceedings. - ISSN 2340-1095. - [S.l.]: IATED Academy, 2017. - ISBN
978-84-617-6957-7. - CD-ROM, s. 540-549. [Fanfarová Adelaida (50%) - Mariš
Ladislav (50%)]

AFC

Bezpečnosť vysokohorskej turistiky na Slovensku v medzinárodnom kontexte = Safety
of alpine hiking in Slovakia in international context / Juraj Jančík - Jaroslav Flachbart Linda Makovická Osvaldová.In: Bezpečnostní technologie, systémy a management
[elektronický zdroj] : sborník příspěvků 6. mezinárodní konference : 15. a 16. listopad
2017, Zlín. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. - ISBN 978-80-7454-696-9. - CDROM, [4] s. [Jancík Juraj (60%) - Flachbart Jaroslav (20%) - Makovická Osvaldová
Linda (20%)]

AFC

Using of intelligent transport systems to elimination of the negative effect on the
transport security / Michal Ballay, Lucia Figuli, Zuzana Zvaková. In: Durability of critical
infrastructure, monitoring and testing : proceedings of the ICDCF 2016. - Singapore:
Springer Nature, 2017. - ISBN 978-981-10-3246-2. - S. 249-260. (Lecture notes in
mechanical engineering. - ISSN 2195-4356). Poznámka: Článok je zaradený v
databáze Scopus. [Ballay Michal (45%) - Figuli Lucia (45%) - Zvaková Zuzana (10%)]

AFC

Sorption capacity of improvised sorbents [Sorpčná kapacita improvizovaných
sorbentov] / Jana Müllerová, Michal Orinčák. In: SGEM 2017 : ecology and
environmental protection : 17th international multidisciplinary scientific geoconference
: conference proceedings : 29 June - 5 July, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia: STEF92
Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-09-6. - [6] s. [Müllerová Jana (50%) - Orinčák
Michal (50%)]

AFC

The effectiveness of professional and improvised sorption material [Účinnosť
profesionálnych a improvizovaných sorpčných materiálov] / Janka Müllerová, Michal
Orinčák. In: SGEM 2017 : ecology and environmental protection : 17th international
multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 29 June - 5 July,
2017, Albena, Bulgaria. - Sofia: STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-096. - [7] s. [Müllerová Jana (50%) - Orinčák Michal (50%)]

AFC

Tracking of water transport to the fire [Sledovanie vodných prúdov pri požiari] / J.
Svetlík, A. Veľas. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21th international
scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. - ISSN
1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 560-563. [Svetlík
Jozef (50%) - Veľas Andrej (50%)]

AFC

Vehicle fire safety of the static traffic [Požiarna bezpečnosť vozidiel v statickej doprave]
/ J. Svetlík, A. Veľas. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21th international
scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. - ISSN
1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 636-639. [Svetlík
Jozef (50%) - Veľas Andrej (50%)]
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AFC

Základné podmienky a fázy procesu horenia = Basic conditions and phases of the
combustion process / Iveta Coneva. In: Požární ochrana 2017 [elektronický zdroj] :
sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference ... : 6. - 7. září 2017,
Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-188-0. - CD-ROM, s. 28-31. [Coneva Iveta
(100%)]

AFC

Modern training process in safety and security engineering [Moderný tréningový
proces v bezpečnostnom inžinierstve] / Mariš Ladislav, Fanfarová Adelaida.
In: Structural and mechanical engineering for security and prevention. - [S.l.]: Trans
Tech Publications, 2017. - ISBN 978-3-0357-1236-0. - S. 202-211. (Key engineering
materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826). Poznámka: Článok je zaradený v databáze
Scopus. [Mariš Ladislav (50%) - Fanfarová Adelaida (50%)]

AFC

The experimental testing of combustible matzerial with the application of fire retardant
[Experimentálne testovanie horľavého materiálu s aplikáciou retardéra horenia] /
Adelaida Fanfarová. In: Structural and mechanical engineering for security and
prevention. - [S.l.]: Trans Tech Publications, 2017. - ISBN 978-3-0357-1236-0. - S. 5261. (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826). Poznámka: Článok je
zaradený v databáze Scopus. [Fanfarová Adelaida (100%)]

AFC

Zásahová činnosť hasičov pri dopravných nehodách elekromobilov = Firefighter´s
intervention activities for traffic accidents of electromobiles / Mikuláš Monoši, Zoltán
Tánczos, Petr Tánczos. In: Požární ochrana 2017 [elektronický zdroj] : sborník
přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference ... : 6. - 7. září 2017, Ostrava. - ISSN
1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN
978-80-7385-188-0. - CD-ROM, s. 182-185. [Monoši Mikuláš (34%) - Zoltán Tánczos
(33%) - Petr Tánczos (33%)]

AFC

Problematika zásahovej činnosti pri dopravných nehodách na železničných
priecestiach = Problems of traffic activity in transport circulations on railway
precautions / Mikuláš Monoši, Michal Ballay. In: Požární ochrana 2017 [elektronický
zdroj] : sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference ... : 6. - 7. září 2017,
Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-188-0. - CD-ROM, s. 177-181. [Monoši Mikuláš
(50%) - Ballay Michal (50%)]

AFC

Využitie dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina pri riešení mimoriadnych
udalostí = Use of voluntary fire brigades of the city of Žilina to deal with extraordinary
events / Monika Šullová, Mikuláš Monoši. In: Požární ochrana 2017 [elektronický zdroj]
: sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference ... : 6. - 7. září 2017,
Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-188-0. - CD-ROM, s. 283-285.
[Šullová Monika (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AFC

Praktické overenie vybratých lezeckých prostriedkov a ich aplikácia do záchranárskej
praxe = Practical verification of selected climbing tools and their application to rescue
practice / Michal Orinčák, Filip Kamenár. In: Požární ochrana 2017 [elektronický zdroj]
: sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference ... : 6. - 7. září 2017,
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Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-188-0. - CD-ROM, s. 226-230. [Orinčák Michal
(50%) - Filip Kamenár (50%)]

AFC

Spolupráca čerpadiel pri diaľkovej doprave vody = Cooperation pump long-distance
transport of water / Milan Dermek, Mikuláš Monoši. In: Požární ochrana 2017
[elektronický zdroj] : sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference ... : 6.
- 7. září 2017, Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-188-0. - CD-ROM, s. 226-230.
[Dermek Milan (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AFC

Hodnotenie úrovne zabezpečenia ochrany pred požiarmi Trenčianskeho hradu =
Evaluating the level of protection against fire from Trenčín castle / Stanislava
Gašpercová, Linda Makovická Osvaldová, Tomáš Kostelanský. In: Požární ochrana
2017 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference
... : 6. - 7. září 2017, Ostrava. - ISSN 1803-1803. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-188-0. - CD-ROM, s. 64-68.
[Gašpercová Stanislava (40%) - Makovická Osvaldová Linda (40%) - Kostelanský
Tomáš (20%)]

AFC

Safety transport of radioactive waste in the nuclear power area / Ivana Turekova and
Linda Makovická Osvaldová. In: E3S Web of Conferences [elektronický zdroj] : Energy
and Fuels conference 2016, Cracow, Poland; 21 September 2016 through 23
September 2016. - ISSN 2267-1242. - Vol. 14, art. no. 02026 (2017), online, [12] s. Popis urobený 11.9.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
[Tureková Ivana (50%) - Makovická Osvaldová Linda (50%)]

AFC

Problematika BOZP zásahov hasičských jednotiek pri závaloch a zásypoch =
Occupational health and safety of firefighters and technology of rescue works at
excavation embankments / Mikuláš Monoši, Milan Dermek. In: Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci 2017 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XVII. ročníku mezinárodní
konference. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN
978-80-7385-182-8. CD-ROM, s. 59-62. [Monoši Mikuláš (50%) - Dermek Milan (50%)]

AFC

BOZP v dobrovoľných hasičských zborov obcí na Slovensku = Occupational health
and safety in volunteer fire departements in Slovakia / Milan Dermek, Monika Šullová.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 [elektronický zdroj] : sborník přednášek
XVII. ročníku mezinárodní konference. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-182-8. - CD-ROM, s. 12-14.
[Dermek Milan (50%) - Šullová Monika (50%)]

AFC

Bezpečnosť práce mobilných pracovných strojov a ich využitie pri riešení mimoriadnej
udalosti = Work safety of mobile working machines and their use in emergency
response / Mikuláš Monoši, Michal Ballay, Peter Ďurech. In: Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci 2017 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní konference.
- Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN 978-807385-182-8. - CD-ROM, s. 56-58. [Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) Ďurech Peter (33%)]
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AFC

The new model of education of university students in the field of environmental
security [Nový model vzdelávania vysokoškolských študentov v oblasti
environmentálnej bezpečnosti] / Adelaida Fanfarová, Ladislav Mariš. In:
EDULEARN17 [elektronický zdroj] : 9th international conference on Education and new
learning technologies : Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference
proceedings. - ISSN 2340-1117. - [S.l.]: IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-6973777-4. - USB kľúč, s. 4608-4614. [Fanfarová Adelaida (50%) - Mariš Ladislav (50%)]

AFC

Problematika BOZP zásahov hasičských jednotiek pri závaloch a zásypoch =
Occupational health and safety of firefighters and technology of rescue works at
excavation embankments / Mikuláš Monoši, Milan Dermek. In: Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci 2017 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XVII. ročníku mezinárodní
konference. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN
978-80-7385-182-8. CD-ROM, s. 59-62. [Monoši Mikuláš (50%) - Dermek Milan (50%)]

AFC

BOZP v dobrovoľných hasičských zborov obcí na Slovensku = Occupational health
and safety in volunteer fire departements in Slovakia / Milan Dermek, Monika Šullová.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017 [elektronický zdroj] : sborník přednášek
XVII. ročníku mezinárodní konference. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-182-8. - CD-ROM, s. 12-14.
[Dermek Milan (50%) - Šullová Monika (50%)]

AFC

Bezpečnosť práce mobilných pracovných strojov a ich využitie pri riešení mimoriadnej
udalosti = Work safety of mobile working machines and their use in emergency
response / Mikuláš Monoši, Michal Ballay, Peter Ďurech. In: Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci 2017 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní konference.
- Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN 978-807385-182-8. - CD-ROM, s. 56-58. [Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) Ďurech Peter (33%)]

AFC

Ochrana obyvateľstva mesta Žilina pred účinkami nebezpečných látok = Protection of
the population against the effects dangerous substances of the city of Žilina / Monika
Šullová, Milan Dermek, Mikuláš Monoši. In: Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky
2017 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference :
VŠB - TU Ostrava, 1.-2. únor 2017. - ISSN 1803-7372. - Ostrava: Sdružení požárního
a bezpečnostního inženýrství, 2017. - ISBN 978-80-7385-179-8. - CD-ROM, s. 168170. [Šullová Monika (34%) - Dermek Milan (33%) - Monoši Mikuláš (33%)]

AFD

The analysis of the causes of accidnets and technical support of the intervention
activities in traffic accidents / Mikuláš Monoši, Miroslav Tomek. In: Fire protection,
safety and security 2017 [elektronický zdroj] : international scientific conference : May
3rd-5th, 2017, Zvolen, Slovak Republic : conference proceedings. - Zvolen: Technical
University, 2017. - ISBN 978-80-228-2957-1. - CD-ROM, s. 292-297. Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Web of Science. [Monoši Mikuláš (50%) - Tomek
Miroslav (50%)]

AFD

Assessment of economic life of firefighting and rescue appliances based on chassis
MAN TGM in the South Moravian region / Ladislav Jánošík, Ivana Jánošíková, Mikuláš
Monoši. In: Fire protection, safety and security 2017 [elektronický zdroj] : international
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scientific conference : May 3rd-5th, 2017, Zvolen, Slovak Republic : conference
proceedings. - Zvolen: Technical University, 2017. - ISBN 978-80-228-2957-1. - CDROM, s. 278-285. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science.
[Jánošík Ladislav (33%) - Jánošíková Ivana (33%) - Monoši Mikuláš (34%)]

AFD

User of high-capacity pump for fire-fighting / Milan Dermek, Mikuláš Monoši.
In: Fire protection, safety and security 2017 [elektronický zdroj] : international scientific
conference : May 3rd-5th, 2017, Zvolen, Slovak Republic : conference proceedings. Zvolen: Technical University, 2017. - ISBN 978-80-228-2957-1. - CD-ROM, s. 262-267.
Poznámka:
Článok
je
zaradený
v
databáze
Web
of
Science.
[Dermek Milan (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AFD

Emergency response and safety fire fighter in relation to technologies used in electric
vehicles / Michal Ballay, Mikuláš Monoši. In: Fire protection, safety and security 2017
[elektronický zdroj] : international scientific conference : May 3rd-5th, 2017, Zvolen,
Slovak Republic : conference proceedings. - Zvolen: Technical University, 2017. - ISBN
978-80-228-2957-1. - CD-ROM, s. 256-261. Poznámka: Článok je zaradený v
databáze Web of Science. [Ballay Michal (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AFD

Toxické látky ako jeden z faktorov ohrozujúch zdravie hasičov = Toxical substances as
one of the factors endangering the health of firefighters / Romana Erdélyiová.
In: Advances in fire and safety engineering 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný
zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie ... : Trnava, 19.-20. Október 2017. - Trnava: AlumniPress, 2017. - ISBN
978-80-8096-245-6. - CD-ROM, s. 142-148. [Erdélyiová Romana (100%)]

AFD

3D small-scale fire modeling experiments [Experimentálna skúška 3D modelu v
zmenšenej mierke] / Maroš Krajčír, Jana Müllerová. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 474-479. - Popis
urobený 18.12.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science a
Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-80-554-1328-0. - Spôsob
prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326280
[Krajčír Maroš (80%) - Müllerová Jana (20%)]

AFD

Determination fractions wood dust as harmful factor in business sphere at wood
industry = Determinácia frakcií drevného prachu ako škodlivého faktora v podnikovej
sfére drevárskych prevádzok / Iveta Marková ... [et al.]. In: Aktuálne problémy
podnikovej sféry 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava: EKONÓM, 2017. - ISBN
978-80-225-4422-1. - S. 733-741. [Spoluautori: Očkajová, Alena ; Jaďuďová, Jana ;
Makovická Osvaldová, Linda ] [Marková Iveta (40%) - Očkajová Alena (30%) Jaďuďová Jana (20%) - Makovická Osvaldová Linda (10%)]

AFD

Monitoring of weight loss of fibreboard during influence of flame / Patrícia Kadlicová,
Stanislava Gašpercová, Linda Makovická Osvaldová. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 393-398. - Popis
urobený 4.12.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science a
Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-80-554-1328-0; s. 27. Spôsob prístupu: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877705817326140
[Kadlicová Patrícia (30%) - Gašpercová Stanislava (50%) - Makovická Osvaldová
Linda (20%)]
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AFD

Uncertainties associated with tunnel design fire scenarios / Matej Kadlic, Vladimír
Mózer. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192
(2017), online, s. 387-392. - Popis urobený 4.12.2017. Poznámka:
Článok
je
zaradený
v
databáze
Web
of
Science
a
Scopus.
Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-80-554-1328-0; s. 184. - Spôsob
prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326139
[Kadlic Matej (50%) - Mózer Vladimír (50%)]

AFD

Modelový požiar osobného automobilu typu kombi = Model fire automobiles station
wagon / Svetlík, J. & Osvald, A. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce [elektronický
zdroj] : XXX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : 6.-8. novembra 2017,
Štrbské Pleso. - Košice: Technická univerzita, 2017. - ISBN 978-80-553-2857-7. - CDROM, [8] s. [Svetlík Jozef (80%) - Osvald Anton (20%)]

AFD

Využitie dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina pri povodniach s využitím
hasičskej a záchranárskej techniky = Use of voluntary fire brigades of the city of Žilina
in floods using fire and rescue equipment / Monika Šullová, Mikuláš Monoši.
In: Advances in fire and safety engineering 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný
zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie : Trnava, 19.-20. Október 2017. - Trnava: AlumniPress, 2017. - ISBN 97880-8096-245-6. CD-ROM, s. 488-499. [Šullová Monika (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AFD

Selected aspects of the relationship between scientific - technological development of
structures of passenger cars of the recovery and hydraulic equipment fire and rescue
corps used in rescue operations / Michal Ballay, Mikuláš Monoši.
In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017),
online, s. 16-21. - Popis urobený 22.11.2017. Poznámka: Článok je zaradený v
databáze Web of Science a Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 97880-554-1328-0. - Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877705817325493 [Ballay Michal (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AFD

Riešenie mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe Gabčíkovo = The solution
extraordinary excidents on Gabčíkovo waterwork / Mikuláš Monoši, Nikoletta
Csápaiová. In: Advances in fire and safety engineering 2017 [elektronický zdroj] :
recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej
vedeckej konferencie ... : Trnava, 19.-20. Október 2017. - Trnava: AlumniPress, 2017.
- ISBN 978-80-8096-245-6. - CD-ROM, s. 358-366. [Monoši Mikuláš (50%) - Csápaiová
Nikoleta (50%)]

AFD

Technológia zásahovej činnosti hasičských jednotiek pri dopravných nehodách na
železničnom priecestí = Technology of traffic activity of fire units in conformity to railway
accidents at the railway priestest / Mikuláš Monoši, Michal Ballay.
In: Advances in fire and safety engineering 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný
zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie ... : Trnava, 19.-20. Október 2017. - Trnava: AlumniPress, 2017. - ISBN
978-80-8096-245-6. - CD-ROM, s. 351-356. [Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal
(50%)]
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AFD

Ochrana historických objektov pred požiarmi = Protection of historic objects from fires /
Stanislava Gašpercová - Tomáš Kostelanský. In: Advances in fire and safety
engineering 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých
prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 19.-20. Október
2017. - Trnava: AlumniPress, 2017. - ISBN 978-80-8096-245-6. - CD-ROM, s. 150159. [Gašpercová Stanislava (80%) - Kostelanský Tomáš (20%)]

AFD

Additional thermal insulation materials and their reaction on fire / Stanislava
Gašpercová, Linda Makovická Osvaldová, Patrícia Kadlicová. In: Fire protection,
safety and security 2017 [elektronický zdroj] : international scientific conference : May
3rd-5th, 2017, Zvolen, Slovak Republic : conference proceedings. - Zvolen: Technical
University, 2017. - ISBN 978-80-228-2957-1. - CD-ROM, s. 51-56. Poznámka: Článok
je zaradený v databáze Web of Science. [Gašpercová Stanislava (50%) - Makovická
Osvaldová Linda (25%) - Kadlicová Patrícia (25%)]

AFD

Horenie a vlastnosti horľavých látok = The burnings and features flammable
substances / Iveta Coneva. In: Advances in fire and safety engineering 2017
[elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie ... : Trnava, 19.-20. Október 2017. - Trnava:
AlumniPress, 2017. - ISBN 978-80-8096-245-6. - CD-ROM, s. 117-128. [Coneva Iveta
(100%)]

AFD

Úbytok na hmotnosti ako hodnotiace kritérium vlastností vzťahujúcich sa k ohňu =
Weight loss as an evaluation criterion those involving the fire / Anton Osvald.
In: Advances in fire and safety engineering 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný
zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie ... : Trnava, 19.-20. Október 2017. - Trnava: AlumniPress, 2017. - ISBN
978-80-8096-245-6. - CD-ROM, s. 10-15. [Osvald Anton (100%)]

AFD

Wood fire protection / Anton Osvald. In: Fire protection, safety and security 2017
[elektronický zdroj] : international scientific conference : May 3rd-5th, 2017, Zvolen,
Slovak Republic : conference proceedings. - Zvolen: Technical University, 2017. - ISBN
978-80-228-2957-1. - CD-ROM, s. 193-200. [Osvald Anton (100%)]

AFD

Deployment of pond system to firefighting in extreme terrain conditions / Milan Dermek,
Bohuslava Kozičová. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058.
- Vol. 192 (2017), online, s. 101-106. - Popis urobený 5.9.2017. Poznámka: Článok je
zaradený v databáze Web of Science a Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s
ISBN 978-80-554-1328-0; s. 175. - Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S187770581732564X [Dermek Milan (70%) - Kozičová Bohuslava
(30%)]

AFD

The parameters of the optimal method of water transport to forest fires / Milan Dermek.
In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017),
online, s. 96-100. - Popis urobený 5.9.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databáze
Web of Science a Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-80-5541328-0; s. 174. – Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1877705817325638 [Dermek Milan (100%)]
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AFD

Simulation tool for fire and rescue services [Simulačný nástroj pre Hasičský a
záchranný zbor] / Adelaida Fanfarová, Ladislav Mariš. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 160-165. - Popis
urobený 19.7.2017. Poznámka: Článok je zaradený v databázach Scopus a Web of
Science-Spôsob
prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877705817325742 [Fanfarová Adelaida (50%) - Mariš Ladislav (50%)]

AFD

Skúmanie vlastností a hodnotenie kvality penidiel používaných hasičským a
záchranným zborom SR = Examination of properties and evaluation of quality of foam
concentrates used by fire and rescue corps of the Slovak Republic / Timotej Kapinay,
Iveta Coneva. In: ŠVOČ 2017 [elektronický zdroj] : 58th international student scientific
conference : 11th May 2017 [Zvolen, Slovak Republic]. - Zvolen: Technical university
in Zvolen, 2017. - ISBN 978-80-228-2961-8. - CD-ROM, s. 473-489. [Kapinay Timotej
(70%) - Coneva Iveta (30%)]

AFD

Horľavý materiál vyskytujúci sa v prevádzkarniach a v priestoroch určených pre verejné
stravovanie a ubytovanie / Coneva Iveta. In: Fireco 2017 [elektronický zdroj] : XII.
medzinárodná konferencia : ochrana pred požiarmi : Trenčín, Slovenská republika, 4.5. máj 2017 : zborník prednášok. : Protipožiarna bezpečnosť hotelov a zariadení
poskytujúcich ubytovanie vo vzťahu k cestovnému ruchu. - Bratislava:
Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, 2017. - ISBN 978-80-89051-20-5. - S.
51-64. [Coneva Iveta (100%)]

AFD

Selected cellulosic materials and their flammability from view of normalized method by
oxygen index [Vybrané celulózové materiály a ich horľavosť z pohľadu normovanej
metódy kyslíkové číslo] / Iveta Coneva. In: Fire protection, safety and security 2017
[elektronický zdroj] : international scientific conference : May 3rd-5th, 2017, Zvolen,
Slovak Republic : conference proceedings. - Zvolen: Technical University, 2017. - ISBN
978-80-228-2957-1. - CD-ROM, s. 2-7. Poznámka: Článok je zaradený v databáze
Web of Science.

AFD

Zásahová činnosť hasičských jednotiek pri dopravných nehodách / Mikuláš Monoši,
Michal Ballay, Miroslav Tomek. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
[elektronický zdroj] : 22. medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina.
- Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 309-314.
[Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) - Tomek Miroslav (33%)]

AFD

Postup varovania a vyrozumenia vzhľadom na vplyv klimatických zmien, vo vzťahu k
zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľstva v SR / Mikuláš Monoši, Michal Ballay, Peter
Ďurech. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 22.
medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 303-308.
[Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) - Ďurech Peter (33%)]

AFD

Posúdenie vplyvu vybraných vstupných parametrov CFD a zónových modelov na
dostupný čas evakuácie / Matej Kadlic, Vladimír Mózer.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 22.
medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 167-174.
[Kadlic Matej (70%) - Mózer Vladimír (30%)]
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AFD

Doprava vody k požiarom v prírodnom prostredí / Milan Dermek.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 22.
medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina: Žilinská univerzita,
2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 55-62. [Dermek Milan (100%)]

AFD

Prevádzka a údržba hasičskej techniky = Operation and maintenence of firefighting
equipment / Milan Dermek, Mikuláš Monoši. In: Bezpečnosť. Kvalita. Spoľahlivosť
[elektronický zdroj] : 8. medzinárodná vedecká konferencia : Košice [18.5.] 2017. Košice: Technická univerzita, 2017. - ISBN 978-80-553-3115-7. - CD-ROM, s. 65-71.
[Dermek Milan (50%) - Monoši Mikuláš (50%)]

AFD

Metóda RM/RA CRAMM - stanovenie koeficientov pre výpočet rizika majetkovej
kriminality / Jana Müllerová. In: Kriminologická a inžiniersko-technická prevencia
cestných dopravných nehôd : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie ... v dňoch 8. až 9. decembra 2016 v Zlatých Moravciach. - [Žilina: Žilinská
univerzita], 2016. - ISBN 978-80-554-1276-4. - S. 221-227. [Müllerová Jana (100%)]

AFD

3D small-scale fire modeling testing preparation [3D príprava testovania modelovania
požiaru v malom rozsahu] / Maroš Krajčír, Jana Müllerová. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 480-485. - Popis
urobený 25.1.2018. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science a
Scopus. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-80-554-1328-0. - Spôsob
prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326292
[Krajčír Maroš (80%) - Müllerová Jana (20%)]

BCI

Nebezpečné látky, zmesi a odpady / Ivana Tureková & Linda Makovická Osvaldová. 1. vyd. - Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2017. - 186 s. - ISBN 978-80-558-1199-4
[Tureková Ivana (50%) - Makovická Osvaldová Linda (50%)]

BDF

Likvidácia ohniska moru ošípaných (2) / Michal Orinčák, Marek Kvačka.
In: Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. - ISSN 1335-4094. - Roč.
19, č. 1 (2017), s. 50-53. [Orinčák Michal (50%) - Kvačkaj Marek (50%)]

BEF

Horenie dreva v drevostavbách so zameraním na drevené fasády / Anton Osvald.
In: Protipožiarna bezpečnosť stavieb 2017 : odborná konferencia s podporou prezídia
HaZZ SR a APPO SR : 26.-27.10.2017 Nový Smokovec : zborník prednášok. - [S.l.:
s.n.], 2017. - S. 77-91. [Osvald Anton (100%)]

BEF

Drevo - protipožiarne bezpečný materiál / Anton Osvald. In: Protipožiarna bezpečnosť
stavieb a odstraňovanie dôsledkov po požiari [elektronický zdroj] : odborná konferencia
: 23. novembra 2017 Bratislava : zborník prednášok. - [Bratislava]: Slovenská stavebná
vedecko-technická spoločnosť, 2017. - ISBN 978-80-970684-6-2. - CD-ROM, s. 22-27.
[Osvald Anton (100%)]

FAI

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 22.
medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina / zostavovatelia: Michal
Titko ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - CD-ROM, 472 s. : grafy,
obr.,tab. - ISBN 978-80-554-1332-7 [Titko Michal (20%) - Krajčír Maroš (20%) - Halaj
Martin (20%) - Urbancová Zdenka (20%) - Valášková Zuzana (20%)]
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Katedra spolupracovala s dvoma vysokými školami v Maďarskej republike a jednou v Srbsku. Konkrétne
sú to školy:
•
•
•

Národná univerzita služieb Budapešť, Inštitút ochrany pred katastrofami, katedra protipožiarnej
ochrany, Maďarsko,
Univerzita Széchenyi Istvána v Györi, Katedra logistiky a prepravy materiálu Fakulty strojnej
v Györi, Maďarsko,
Vysoká technická škola odborného štúdia v Novom Sade, Srbsko.

V rámci SR a ČR spoluprácuje katedra s týmito inštitúciami:
•
•
•
•
•
•
•

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, ČR,
Szkoła Glówna Slużby Pożiarniczej we Warszawie, Poľská republika
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Krakov,
Wyzsza Szkola Oficerska Wojsk Ladovych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wroclav.

Medzinárodná spolupráca katedry sa zameriava na riešenie vedeckých úloh v oblasti záchranných
služieb a ochrany pred požiarmi. Doc. Mózer v spolupráci s Úradom pre normalizáciu a metrológiu SR
zastupoval SR na stretnutiach medzinárodnej normalizačnej komisie ISO TC 92 Fire safety SC4 Fire
safety engineering a CEN TC 127 WG 8 Fire safety engineering.
Podrobný prehľad realizovaných zahraničných ciest zamestnancov KPI a účel týchto ciest je uvedený
v tabuľke číslo 16.
Tab. č. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2017
Krajina

Termín

Počet
dní

Pracovné rokovanie

ČR

16.1. – 18.1.

3

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Účasť na konferencii
„Ochrana obyvatelstva“

ČR

1.2. – 2.2.

2

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Účasť na projektovom
stretnutí K-FORCE

AL

21.2. – 25.2.

5

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Riešenie projektu KEGA

ČR

23.2.

1

Účastník

Účel cesty

Ing. Miroslava
Vandlíčková, PhD.
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doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Riešenie projektu KEGA

HU

1.3. – 3.3.

3

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Vyžiadaná prednáška

ČR

22.3.

1

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Účasť na zasadnutí komisie
ISO

JP

24.3. – 3.4.

11

doc. Ing. Bc. Linda
Makovická Osvaldová,
PhD.

Vyžiadaná prednáška

ČR

26.3. – 29.3.

4

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Účasť na konferencii
„Červený kohout“ a stretnutie
na HZS

ČR

27.3. – 29.3.

3

prof. Ing. Jana Müllerová,
PhD.

Vyžiadaná prednáška a účast
na konferencii

ČR

28.3. – 31.3.

4

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Účasť na konferencii „BOZP“

ČR

18.4. – 20.4.

3

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Účasť na projektovom
stretnutí K-FORCE

DK

23.4. – 28.4.

6

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Podpis dohody o spolupráci
a riešenie projektu KEGA

HU

24.4. – 25.4.

2

doc. Ing. Bc. Linda
Makovická Osvaldová,
PhD.

Stretnutie k projektu VEGA

ČR

25.5. – 26.5.

2

doc. Ing. Bc. Linda
Makovická Osvaldová,
PhD.

Účast na konferencii

GB

12.6. – 16.6.

5

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Účasť na obhajobách
dizertačnej práce

ČR

20.6.

1

doc. Ing. Bc. Linda
Makovická Osvaldová,
PhD.

Stretnutie k projektu K-Force

DK

26.6. – 30.6.

5

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Stretnutie k projektu K-Force

DK

26.6. – 30.6.

5

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Riešenie projektu KEGA

ČR

26.6. – 29.6.

4

Ing. Iveta Coneva, PhD.

Účasť na konferencii „Požárni
ochrana 2017“

ČR

5.9. – 7.9.

3

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Účasť na konferencii „Požárni
ochrana 2017“

ČR

5.9. – 7.9.

3
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doc. Ing. Bc. Linda
Makovická Osvaldová,
PhD.

Účasť na projektovom
stretnutí K-FORCE

RS

13.9. – 16.9.

4

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Účasť na projektovom
stretnutí K-FORCE

RS

13.9. – 16.9.

4

Ing. Miroslava
Vandlíčková, PhD.

Účasť na projektovom
stretnutí K-FORCE

RS

13.9. – 16.9.

4

Ing. Michal Orinčák, PhD.

Vyžiadaná prednáška na
seminári „POVODNE“

ČR

19.9. – 21.9

3

prof. Ing. Anton Osvald,
CSc.

Účasť na 15.výročí firmy
Stöbich

ČR

29.9. – 30.9.

2

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Zasadnutie pracovnej skupiny
ISO

ES

14.10. – 23.10.

10

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

Účasť na workshope „Progres
3“

ČR

26.10. – 27.10.

2

prof. Ing. Jana Müllerová,
PhD.

Účast na konferencii „QUO
VADIS“

ČR

01.11. – 3.11.

3

doc. Ing. Bc. Linda
Makovická Osvaldová,
PhD.

Účasť na konferencii

RO

1.11. – 6.11

6

doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD

Vyžiadané prednášky
a projektová dokumentácia

ČR

11.12. – 13.12.

3

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Účasť na konferencii
„Ochrana obyvateľstva“

HU

15.11. – 17.11.

3

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

Riešenie projektu KEGA

PL

19.11. – 23.11.

5

Ing. Jaroslav Flachbart

Organizácia exkurzie na HS
Ostrava a 112

ČR

22.11.

1

Okrem spomenutých aktivít sa študenti, doktorandi i zamestnanci katedry požiarneho inžinierstva
zapájajú aj do medzinárodnej mobility. Prevažne ide o grantovú schému Erasmus+. V rámci iných
grantových schém boli podané prihlášky do schémy SAIA.
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Tab. č. 17
Medzinárodná mobilita študentov KPI
Účastník

Termín
pobytu

Jakub
Rossák

31.1.17-2.6.17

Dávid
Jakubjak

1.6.17-15.9.17

Tomáš
Šubjak

1.6.17-15.9.17

Milan
Dermek

1.3.17-30.4.17

(L 2016/2017)

(L 2016/2017)

(L 2016/2017)

(Z 2017/2018)
01.09.201731.01.2018

Juraj
Pollák

Dĺžka
pobytu
(mes.)

Druh pobytu

Prijímajúca
organizácia

4,1
mesiaca

Erasmus+
študijný pobyt

Policejní akademie
České republiky

ČR

Erasmus+ stáž

Stöbich
Brandschutz s.r.o.,
Brno

ČR

3,5
mesiaca

Erasmus+ stáž

Stöbich
Brandschutz s.r.o.,
Brno

ČR

2 mesiace

Erasmus+ stáž

VŠB - TU Ostrava

ČR

5 mesiacov

Erasmus+
študijný pobyt

Estonia Academy of
Security Sciences

Estónsko

5 mesiacov

Erasmu +
študijný pobyt

Estonia Academy of
Security Sciences

Estónsko

4 mesiace

Erasmus+
absolvenská stáž

Stöbich
Brandschutz s.r.o.,
Brno

ČR

3,5
mesiaca

Z 2016/2017
01.09.201731.01.2018

Štefan
Masič

(Z 2017/2018)

Samuel
Hroboň

01.10.201715.01.2018
(Z 2017/2018)

Krajina
pobytu

Tab. č. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov KPI
Termín
pobytu

Druh
pobytu

Prijímajúca organizácia

Krajina
pobytu

Ing. Jozef Svetlík, PhD.

14.3.15.3.

ERASMUS+

Policejní akadémie České
republiky v Praze

ČR

doc. Ing. Bc. Linda
Makovická Osvaldová,
PhD.

21.3.23.3.

ERASMUS+

Vilnius Gediminas
Technical University

Litva

Ing. Miroslava Vandlíčková,
PhD.

21.3.23.3.

ERASMUS+

Vilnius Gediminas
Technical University

Litva

Účastník
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doc. Ing. Vladimír Mózer,
PhD.

15.5.17.5.

ERASMUS+

ČVTU Praha, Fakulta
stavební

ČR

doc. Ing. Mikuláš Monoši,
PhD.

9.10.12.10.

ERASMUS+

National University of
Public Service, Budapešť

Maďarsko

Ing. Jaroslav Flachbart,
PhD.

9.10.12.10.

ERASMUS+

National University of
Public Service, Budapešť

Maďarsko

Časť pracovníkov katedry je zaradená do redakčných rád odborných a vedeckých časopisov. Presný
zoznam je uvedený v tabuľke 19.
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.

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Bezpečná práca (SR)

5.

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Journal of Engineering and Architecture (USA)

6.

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Acta Universitas Matthiae Belii séria Enviromentálne
manažérstvo (SR)

7.

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

European Journal of Environmnetal and Safety sciences
(SR)

8.

doc. Ing. Bc. Linda Makovická
Osvaldová, PhD.

Community and Family Medicine (USA)

9.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc

Delta (SR)

10.

prof. Ing. Anton Osvald, CSc

European Journal of Environmental and Safety Sciences
(SR)

11.

prof. Ing. Jana Műllerová, PhD.

Recent Journal of Recent Sciences (India)

13.

prof. Ing. Jana Műllerová, PhD.

Security dimensions (Poľsko)

14.

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Komunikácie / Communications (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., doc. Ing. Bc. Linda Makovická Osvaldová, PhD., doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.,
Ing. Jozef Svetlík, PhD., Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
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ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Vo vzdelávacej činnosti
Cieľom vo vzdelávacej činnosti na katedre pre najbližšie obdobie je zamerať sa na aktualizáciu
študijných predmetov podľa požiadaviek praxe s reflektovaním na akreditačné kritéria. V rámci výučby
využiť možnosť pozvaných prednášok formou externých prednášajúcich zo štátnej správy
a spoločností, kde je predpoklad dlhodobej spolupráce a prínosu pre študentov. Využívať možnosti
exkurzií a praktických cvičení v rámci predmetov pre lepšie prepojenie s praxou. Ďalším cieľom je zvýšiť
publikačnú činnosť pracovníkov katedry smerom k príprave študijnej literatúry vo všetkých formách.
V neposlednom rade je potrebné sa zamerať na skvalitnenie záverečných prác a klásť väčší dôraz na
aplikáciu a využitie v spoločenskej a priemyselnej praxi.
V spolupráci s MV SR rozvíjať koncepciu celoživotného vzdelávania príslušníkov HaZZ. Vytvoriť
základnú kostru konfigurovateľného modulového vzdelávania a posilňovať postavenie študijného
programu 8.3.6 záchranné služby a jeho základných tematických okruhov – prevencia a represia.
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 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 rámci e-larningovej podpory vzdelávania využívať nové moduly systému Moodle dostupné
v celouniverzitnom systéme.
V súlade s platnou učebnou dokumentáciou zabezpečiť:
•
•
•
•
•

•
•
•

trvalú udržateľnosť garancie študijného programu 8.3.6 záchranné služby vo všetkých troch
stupňoch,
zabezpečiť realizáciu študijného programu záchranné služby podľa učebnej dokumentácie,
zabezpečiť jednotlivé predmety zvýšenou aktivitou v oblasti publikačnej činnosti – tvorba
učebníc a skrípt,
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 aktivít
v oblasti záchranných služieb,
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 zohľadnením potrieb odbornej praxe,
zlepšiť edičnú činnosť príslušníkov katedry vo vydávaní vysokoškolských učebníc a monografií
a viac hodnotených vedeckých článkov,
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•
•
•

aktívne sa zapojiť do tvorby elearningovej podpory vzdelávania – vytvorenie interaktívneho
learningového modulu aspoň jedného predmetu na učiteľa,
zapojiť pedagogických zamestnancov katedry do programu Erazmus+,
vybrané prednášky zverejniť v systéme „e-vzdelávanie“ v cudzom jazyku.

e-

Vo vedeckovýskumnej činnosti
V rámci vedeckovýskumnej činnosti je okrem iného potrebné sa na katedre zamerať na vytvorenie
koncepcie laboratórií vzhľadom na vzdelávacie aktivity katedry a vedeckovýskumnú činnosť.
Zintenzívniť aktivitu v oblasti využívania prostriedkov v majetku katedry (fakulty, VŠ) na výskumnú
činnosť. Aktívne sa zapojiť do prípravy nových národných a medzinárodných grantových úloh s využitím
podpory pracoviska výskumu bezpečnosti na fakulte. Hľadať možnosti spolupráce v interdisciplinárnom
výskume na univerzite, alebo v spolupráci s externými pracoviskami, či už v štátnej alebo súkromnej
sfére.
Je potrebné aj naďalej aktívne spolupracovať s Prezídiom HaZZ MV SR na identifikovaní kľúčových
oblastí výskumu v záchranných službách a ochrane pred požiarmi. 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.
V Žiline 8. februára 2018
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
vedúci katedry
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Výročná správa katedry technických vied a Informatiky
PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY – AKTUÁLNY STAv
Katedra technických vied a informatiky (KTVI) je pracoviskom Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ktoré zaisťuje výučbu predmetov všeobecného základu
vychádzajúcich z jadra študijných odborov, ako aj výučbu vybraných profilových predmetov pre všetky
akreditované študijné programy na FBI UNIZA. Katedra organizačne aj odborne garantuje prípravu
a smerovanie odbornej profilácie študentov v študijnom odbore „občianska bezpečnosť“, študijný
program „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry (BOKI).
Katedra svojou činnosťou plní úlohy v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a ostatné úlohy. V oblasti
vzdelávania rozvíja odbornosť a pripravenosť absolventov študijného programu BOKI a zabezpečuje
výučbu predmetov vychádzajúcich z aktuálneho jadra študijných odborov občianska bezpečnosť,
záchranné služby a ochrana osôb a majetku. V oblasti vedy a výskumu sa katedra zapája do prípravy
a riešenia domácich a medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov a výsledky tvorivej
činnosti prezentuje formou publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti. V rámci ostatných činností
neustále rozvíja spoluprácu so subjektmi z kľúčových oblastí energetiky a dopravy, ústrednými orgánmi
štátnej správy a miestnou samosprávou, najmä na úseku riadenia bezpečnosti dôležitých
infraštruktúrnych systémov a zaistenia ich efektívnej úrovne ochrany.
Štruktúra a personálne obsadenie katedry, zmeny v priebehu roka
V roku 2017 zastával funkciu vedúceho katedry doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. Funkciu zástupcu
vedúceho katedry zastávala Ing. Lucia Figuli, PhD.
Personálne zloženie, štruktúra vedecko-pedagogických titulov a organizačná štruktúra katedry (stav
k 31. 12. 2017) sú v tabuľkách 1 až 3.
Tab.č.1
Personálne zloženie katedry technických vied a informatiky
Počet

Funkcia

Poznámka

plán.

skut.

Profesor

2

1

1x PhD.

Docent

6

3

3x PhD.

Odborný asistent

10

7

7x PhD.

Asistent

-

-

-

Odborná sekretárka

1

1

1x Ing.

Celkom

19

12

221

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 – FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

Tab.č.2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul

Počet

Poznámka

Profesor

1

1x PhD.

Docent

3

3x PhD.

PhD. (CSc.)

7

7x PhD.

Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov

11

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

11
Tab.č.3

Organizačná štruktúra katedry technických vied a informatiky
Funkcia

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

Ing. Lucia FIGULI, PhD.

Pracovníci:

prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD.
Ing. Vladislav KAŠPAR, PhD.
PaedDr. Lýdia KONTROVÁ, PhD.
Ing. Mária LUSKOVÁ, PhD.
Ing. Júlia MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, PhD.
RNDr. Darina STACHOVÁ, PhD.
Ing. Michal BALLAY, PhD. – od 1. 9. 2017

Odborná sekretárka:

Ing. Monika PENTEKOVÁ

V priebehu roka 2017 došlo na katedre k niekoľkým personálnym zmenám. Ku dňu 31. 12. 2017 ukončil
dlhoročný pracovný pomer doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. V súlade s vysokoškolským zákonom boli
v roku 2017 vypísané 2 výberové konania, na základe ktorých od 1. 9. 2017 obsadili funkciu odborného
asistenta post-doktorandi fakulty Ing. Michal Ballay, PhD. a Ing. Ján Havko, PhD. Druhý menovaný však
podal v skúšobnej dobe k 15. 9. 2017 výpoveď. Za účelom nutnosti operatívneho zabezpečenia
zvýšeného rozsahu výučby predmetu operačná analýza na katedre pôsobil do 30. 6. 2017 na základe
dohody o vykonaní práce Ing. Luboš Halama, PhD.
Kvalifikačný rast
V súlade s plánom kvalifikačného rastu fakulty sa v roku 2017 zvýšenie vedecko-akademických titulov
pracovníkov katedry neočakávalo. Pracovníci katedry si však zvyšovali odbornosť a kompetencie
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absolvovaním rôznych kurzov a školení. Ing. Figuli, PhD., Ing. Lusková, PhD. a doktorandka
Ing. Urbancová absolvovali kurzy anglického jazyka na ÚCV UNIZA. Doc. Ing. Sventeková, PhD.
a Ing. Urbancová absolvovali školenie pre Bezpečnostných poradcov ADR v spoločnosti DEKRA.
V nasledujúcom období očakávame vylepšenie kvalifikačnej štruktúry katedry vplyvom plánovaného
kvalifikačného rastu pracovníkov katedry.
Požiadavky na doplnenie, prípadne zmeny v personálnom obsadení
Po uplatnení učebnej dokumentácie u všetkých ročníkov študijného programu BOKI, skúsenostiach so
zabezpečením predmetov so zvýšenými počtami študentov hlavne u nižších ročníkov, ale tiež po
odchode skúseného pracovníka katedry (doc.Tomek) sa zvýšila potreba doplnenia/posilnenia aktuálnej
personálnej skladby katedry. Jedná sa hlavne o posilnenie v oblasti matematicky orientovaných
disciplín a informatiky, ale aj problematiky núdzových služieb a ochrany infraštruktúrnych objektov.
Požiadavky na nové, najmä odborne zamerané znalosti a skúsenosti pedagógov sú determinované
hlavne snahou o zvýšenie kvality výučby nových predmetov pre študentov študijného programu BOKI.
Skvalitnenie obsahu nových predmetov bude nutné systematicky riešiť nielen formou ďalšieho
odborného rastu a vzdelávania pedagógov katedry, ale aj snahou o posilnenie katedry vhodnými
odborníkmi z praxe na čiastočný úväzok. Perspektívnou možnosťou sa javí využitie odborníkov z praxe
za účelom zvýšenia atraktívnosti obsahu výučby a to predovšetkým realizáciou odborných prednášok,
príp. praktických ukážok a exkurzií, so zameraním na aplikácie v študovanom odbore.

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
V priebehu roku 2017 katedra zabezpečovala výučbu profilových predmetov v študijnom programe
„bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“, ako aj výučbu predmetov všeobecného základu
a vybraných profilujúcich predmetov u ďalších študijných programov akreditovaných na FBI UNIZA.
Spôsobilosť katedry a pedagogická činnosť
Pracovníci katedry zabezpečovali výučbu nielen v študijnom programe BOKI v dennej forme štúdia pre
1. a 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania, ale aj vo všetkých formách a stupňoch štúdia v rámci
študijných programov bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby. Katedra
počas roka 2017 zabezpečila výučbu v celkovom rozsahu 3542 vyučovacích jednotiek, z toho 3172
v dennej forme štúdia, 304 v externej forme štúdia a 66 jednotiek v rámci doktorandského štúdia.
Spôsobilosť katedry zabezpečovať vzdelávacie aktivity, vyplývajúce z aktuálne platnej akreditácie, je
uvedená v tabuľke 4.
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Tab. č. 4
Spôsobilosť katedry zabezpečiť vzdelávacie aktivity
P. č.
1.
2.

Študijný

Študijný

Stupeň

Rok

odbor

program

VŠ vzdelania

akreditácie

občianska
bezpečnosť

bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry (BOKI)

1.

2015

2.

2015

Fakulta má priznané práva uskutočňovať študijný program BOKI bez obmedzení. Garantom
1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu BOKI je prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Pedagogickí pracovníci katedry v roku 2017 zabezpečovali predovšetkým výučbu profilujúcich
predmetov pre študijný program BOKI, ako napr. energetická infraštruktúra, dopravná infraštruktúra,
výrobné zariadenia a technológie v energetike, dopravná technika a technológia, ochrana kritickej
infraštruktúry, ochrana objektov kritickej infraštruktúry v sektore dopravy a energetiky a ďalšie. Pre
všetky študijné programy na FBI UNIZA katedra zabezpečovala výučbu väčšiny predmetov
všeobecného základu, ako matematika 1, inžinierska geometria, informatika 1, logistika, matematika 2,
informatika 2, aplikovaná informatika, technické kreslenie, základy mechaniky pevných telies, operačná
analýza, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, stochastické metódy operačnej analýzy, príp. ďalšie
profilujúce predmety ďalších študijných programov, ako napr. dopravná infraštruktúra, manažérske
informačné systémy, evakuácia osôb, zvierat a vecí, doprava v krízových situáciách a ďalšie.
Časť výučby odborných predmetov katedra zabezpečuje v špecializovanom laboratóriu krízového
dopravného zabezpečenia, kde je k dispozícii a v rámci vzdelávania v plnej miere využívaná
špecializovaná softvérová podpora, ako AIMSUN, OmniTrans, WinQSB, Expert Choice, BTS softvér,
ADRem a ďalšie.
Okrem štandardnej výučby predmetov v slovenskom jazyku katedra zabezpečovala výučbu predmetov
v cudzom jazyku pre zahraničných študentov študujúcich na FBI UNIZA v rámci programu ERASMUS+.
Na zabezpečení výučby v cudzom jazyku sa na základe výberu predmetu „Logistics in Civil Protection“
z katedry podieľala doc. Ing. Sventeková, PhD.
Za účelom skvalitňovania výučby a prepojenia teórie a praxe zamestnanci katedry permanentne
zhromažďovali nové podklady pre výučbu novo zabezpečovaných predmetov, najčastejšie formou
odborných konzultácií a stretnutí s odborníkmi z praxe. Pracovníci katedry aktívne pôsobili v komisiách
pre štátne skúšky v zahraničí (Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Univerzita obrany v Brne), ako aj na
domácich univerzitách (Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín). V rámci programu ERASMUS+
absolvovali zamestnanci katedry na zahraničných univerzitách výmenné prednáčkové pobyty.
Konkrétne sa jednalo o 5 učiteľských mobilít v Poľsku (General Tadeusz Kościuszko Military Academy
of Land Forces in Wrocław, Old Polish University in Kielce), 4 mobility v Bulharsku (Todor Kableshkov
University of Transport in Sofia), 1 pobyt v Českej republike (Univerzita obrany v Brne, Fakulta
vojenských technológií). Zamestnanci v roku 2017 absolvovali 2 vyžiadané prednášky (České vysoké
učení technické v Prahe a Univerzita obrany v Brne).
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V termíne 18. 9 - 22. 9. 2017 katedra zabezpečila prípravný kurz matematiky pre nastupujúcich
študentov 1. ročníka FBI UNIZA (RNDr. Stachová, PhD., PaedDr. Kontrová, PhD.)
Počty študentov
V akademickom roku 2017/18 študovalo v študijnom programe BOKI celkom 74 študentov, vo všetkých
piatich ročníkoch v rámci denného štúdia (3 ročníky v bakalárskom stupni, 2 ročníky v inžinierskom
stupni). Počty študentov v študijnom programe bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry so stavom
k 31.12.2017 sú v tabuľke 5.
Tab. č. 5
Počty študentov v študijnom programe BOKI
Stupeň

Ročník

1.

Počet študentov
denného štúdia

externého štúdia

Celkom

1.

29

-

29

2.

19

-

19

3.

8

-

8

1.

6

-

6

2.

12

-

12

74

-

74

2.
Celkom

Zabezpečovaný študijný program BOKI je v podmienkach európskeho priestoru jedinečný a FBI UNIZA
je jedinou fakultou v SR poskytujúcou špecializované bezpečnostné vzdelanie zamerané na riadenie
bezpečnosti a odolnosti dôležitých systémov a služieb, ako potenciálnych prvkov systému kritickej
infraštruktúry (KI) štátu. Vedecko-vzdelávací základ študijného programu BOKI je postavený na
profesijných znalostiach riešenia krízových situácií s aplikáciou na systémy a služby KI so špecifickým
zameraním na sektory energetiky a dopravy a ich prieniku s oblasťou hodnotenia a zvyšovania
odolnosti najdôležitejších systémov a služieb v spoločnosti a efektívnych spôsobov ich ochrany.
Významnou úlohou katedry pre najbližšie obdobie je zvýšenie počtu a najmä kvality záujemcov
o študijný program BOKI. V rámci marketingových aktivít realizovaných fakultou boli z katedry aktívne
zapojení doc. Ing. Sventeková, PhD., Ing. Figuli, PhD. a doktorandi katedry. V priebehu prípravy
a realizácie „Dňa otvorených dverí FBI UNIZA 2017“ sa katedra iniciatívne podieľala na prezentácii
študijných programov FBI UNIZA (doc. Ing. Sventeková, PhD.), študijného programu BOKI (Ing. Figuli,
PhD.) a prezentácii oblasti BOZP a OKI (Ing. Mihoková Jakubčeková, PhD.).
Vedenie katedry kladie veľký dôraz na systematickú prácu so študentmi, kde má nezastupiteľné miesto
funkcia tútora ročníka a študijného poradcu. V roku 2017 funkciu tútorov ročníkov plnili:
• 1. ročník Bc. stupňa - RNDr. Stachová, PhD.,
• 2. ročník Bc. stupňa - Ing. Figuli, PhD.,
• 3. ročník Bc. stupňa - Ing. Mihoková Jakubčeková, PhD.,
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• 1. ročník Ing. stupňa - Ing. Kašpar, PhD.,
• 2. ročník Ing. stupňa - doc. Ing. Tomek, PhD.
Funkciu študijného poradcu v roku 2017 zastával doc. Ing. Leitner, PhD.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Katedra bola aktívne zapojená v prijímacom konaní uchádzačov o štúdium na všetkých stupňoch
vzdelávania na FBI UNIZA. Koordinátorkou 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., Ing. Mihoková Jakubčeková, PhD.,
Ing. Urbancová, Ing. Prívarová a Ing. Lacinák ako členovia pracovných komisií pre prijímacie konanie
na bakalárske štúdium.
Internet je aktuálne jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií pre záujemcov o štúdium, pre
študentov, ako aj pre odbornú verejnosť. Webové stránky fakulty a katedry sú priebežne aktualizované.
V dohľadnej dobe je plánovaná komplexná modifikácia štruktúry, obsahu, ako aj vizuálnej podoby
webového sídla katedry (http://fbi.uniza.sk/ktvi).
Štátne záverečné skúšky – priebeh skúšok a vedenie záverečných prác
V roku 2017 sa v rámci študijného programu „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ konali štátne
záverečné skúšky iba pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia. Prehľad celkového počtu prihlásených
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

6

-

6

-

Externá

0

-

0

-

Ukončilo

6

-

6

-

Poznámka

Prehľad počtu záverečných prác predložených na obhajobu v roku 2017 v študijnom programe
„bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“ je uvedený v tabuľke 7.
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Tab. č. 7
Informácie o záverečných prácach predložených na obhajobu v roku 2017
Počet
predložených
prác

Počet
obhájených
prác

Fyzický
počet
školiteľov
s PhD

Fyzický
počet
školiteľov
bez PhD

Fyzický počet
školiteľov prác
(odborníci
z praxe)

Bakalárska

6

6

5

1

0

Diplomová

-

-

-

-

0

Dizertačná

-

-

-

-

0

Spolu

6

6

5

1

0

Typ práce

Pracovníci katedry sa, okrem vedenia bakalárskych prác v študijnom programe BOKI, podieľali aj na
vedení študentov študijného programu krízový manažment (doc. Ing. Sventeková, PhD.),
bezpečnostný manažment (Ing. Figuli, PhD., prof. Ing. Dvořák, PhD.). Doc. Ing. Sventeková, PhD.
pracovala v komisiách pre štátne skúšky bakalárskeho stupňa v študijných programoch krízový
manažment a záchranné služby, ako člen komisie v študijnom programe bezpečnostný manažment
pôsobil doc. Ing. Leitner, PhD. Na vyžiadanie z partnerských univerzít pôsobili pracovníci katedry
v rámci komisií pre štátne skúšky aj na univerzitách v zahraničí - Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, FAI
(prof. Ing. Dvořák, PhD.), Univerzita obrany v Brne, FVT (doc. Ing. Leitner, PhD.). Funkciu predsedu
komisie pre štátne skúšky v bakalárskom stupni na Trenčianskej univerzite v Trenčíne, FŠT zastával
doc. Ing. Leitner, PhD.
E–vzdelávanie
Snahou vedenia katedry bolo riešiť enormnú pedagogickú vyťaženosť niektorých pracovníkov, ale aj
skvalitnenie metód vzdelávania prostredníctvom inovatívnych prístupov a podporou aktivít spojených
s rozvojom e-learningových foriem vo výučbe a zvýšenia ich efektívnosti. Pracovníci katedry využívajú
vo veľkom rozsahu možnosti Akademického a informačného systému „Vzdelávanie“. Agenda
vzdelávania zahŕňa prihlasovanie na skúšky z predmetov, priebežné hodnotenie predmetu, podporu pre
elektronické vzdelávanie a zapisovanie výsledkov skúšok. Oblasť e-vzdelávania je neoddeliteľnou
súčasťou a významnou oblasťou skvalitnenia procesov v oblasti vzdelávania. Pozitívne je, že v roku
2017 väčšina pracovníkov katedry aktívne pracovala s rôznymi formami e-learningovej podpory výučby.
Pre skvalitnenie e-vzdelávania bol v rámci katedry stanovený odporúčaný základný model e-learningu,
zaisťujúci informovanosť študentov o obsahu a štruktúre predmetu, podmienkach na úspešné
absolvovanie predmetu, formu predmetovej skúšky, ako aj určenie odporúčanej a doplnkovej študijnej
literatúry. Všetky informácie sú dostupné ihneď na začiatku semestra. Pedagogickí pracovníci
priebežne dopĺňajú do systému e-learningovej podpory nové študijné materiály a ďalšie podklady
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vhodné pre zefektívnenie vzdelávacieho procesu. Prehľad predmetov, ktoré sú zabezpečované
aj formou e–vzdelávania je uvedený v tabuľke 8.
Tab. č. 8
Predmety zabezpečované formou e-learningovej podpory
P. č.

Predmet

1.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

2.

Doprava v krízových situáciách

3.

Evakuácia osôb, zvierat a vecí

4.

Základy mechaniky pevných telies

5.

Operačná analýza

9.

Logistika

10.

Dopravná technika a technológie

11.

Energetická infraštruktúra

12.

Výrobné zariadenia a technológie v energetike

13.

Informatika 1

14.

Informatika 2

15.

Stochastické metódy operačnej analýzy

Zabezpečuje

doc. Ing. Tomek, PhD.

doc. Ing. Leitner, PhD.

doc. Ing. Sventeková, PhD.

Ing. Mihoková Jakubčeková, PhD.

Ing. Kašpar, PhD.
Ing. Ballay, PhD.

Edičná činnosť na podporu vzdelávania – učebnice, monografie a skriptá
V roku 2017 zaznamenala katedra v oblasti tvorby študijných fondov v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím významný kvalitatívny nárast.
• Prof. Ing. Dvořák, PhD. sa podieľal na spracovaní zahraničnej monografie: Critical infrastructure and
integrated protection.
• Doc. Ing. Leitner, PhD. sa podieľal na spracovaní domácej monografie: Objektivizácia interakčných
subsystémov a bezpečnostných rizík dynamickej sústavy vozidlo – vozovka – horninové prostredie.
• RNDr. Stachová, PhD. spracovala vysokoškolskú učebnicu: Inžinierska geometria pre bezpečnostné
inžinierstvo.
• Doc. Ing. Tomek, PhD. a Ing. Mihoková Jakubčeková, PhD. spracovali učebný text: Špeciálne
prepravy.
• Ing. Ballay, PhD. sa podieľal v spoluautorstve na spracovaní učebného textu: Technické
zabezpečenie hasičských jednotiek na riešenie následkov krízových situácií.
V priebehu roka 2017 sa vybraní zamestnanci katedry zapájali aj do ďalších publikačných aktivít
smerovaných do skvalitnenia učebnej podpory, napr. kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej
infraštruktúry, mechanika pevných telies, matematika a ďalšie, u ktorých je reálny predpoklad ich
vydania počas nasledujúceho roku. Prehľad publikačných aktivít za rok 2017 je v tabuľke 9.
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Tab. č. 9
Prehľad publikačných aktivít na podporu vzdelávania v roku 2017
Kategória

Druh publikácie

Počet

AAA

Vedecké monografie v zahraničí

1

AAB

Vedecké monografie v SR

1

BAB

Odborné knižné publikácie

0

BCI

Skriptá, učebné texty

2

ACB

VŠ učebnice v SR

1

ACA

VŠ učebnice v zahraničí

0

Celkom

5

Hodnotenie kvality pedagogického procesu, kontrolná činnosť
Vedenie katedry trvalo sleduje a vyhodnocuje pedagogickú výkonnosť i kvalitu pedagogickej činnosti
jednotlivých zamestnancov. Kontrolná činnosť v oblasti vzdelávania bola v roku 2017 zameraná na
plnenie dvoch hlavných cieľov:
1. získanie informácií o kvalite výučby kontrolnou činnosťou vedúceho katedry,
2. realizácia dotazníkových prieskumov medzi študentmi, ako forma spätnej väzby na realizované
procesy a kompetencie a odbornosť jednotlivých vyučujúcich.
Kontroly na katedre boli realizované v zmysle „Plánu funkčných kontrol na FBI UNIZA“ na rok 2017
priamo vedúcim katedry. Kontroly boli zamerané na kvalitu pedagogického procesu, najmä na
dodržiavanie rozvrhu, časového rozsahu, formy a obsahu výučby. Počas roka 2017 bolo vykonaných
celkom 11 kontrol výučby, ktoré boli vykonané priamo v pedagogickom procese a u pedagógov s rôznou
dĺžkou praxe. Vážnejšie nedostatky neboli zistené. Menšie identifikované problémy a nedostatky boli
osobne diskutované s kontrolovanými vyučujúcimi a vždy zovšeobecnené na porade katedry.
Vyhodnotením dotazníkov bola získaná spätná väzba a škála názorov na kvalitu procesu vzdelávania
realizovaného zamestnancami a doktorandmi katedry. Celkom bolo zadaných a vyhodnotených
6 dotazníkov z vybraných predmetov (základy mechaniky pevných telies, operačná analýza, logistika,
dopravná infraštruktúra, ochrana objektov kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Vo všeobecnosti bola študentmi konštatovaná spokojnosť
s obsahom a formou výučby. Niekoľko pripomienok bolo smerovaných najmä k duplicite niektorých tém
s inými predmetmi, spôsobu objasňovania niektorých zásadných problémov, prístupu vyučujúceho
k predmetu a jeho ochoty diskutovať o probléme, nedodržania začiatku resp. konca vyučovacej
jednotky a pod. S vyučujúcimi konkrétnych predmetov boli nedostatky analyzované a boli definované
opatrenia a spôsoby vhodné pre odstránenie všetkých vytknutých nedostatkov.
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Kontrolnou činnosťou zistené nedostatky však nemali zásadný vplyv na kvalitu výučby. V rámci
komplexného hodnotenia pedagogického výkonu zamestnancov bolo naznačených viac opatrení pre
zvýšenie výkonu katedry v hlavných hodnotených oblastiach.
Kvalita vzdelávania
Kvalita výučby je podporovaná materiálovým a technickým vybavením katedier a učební na štandardnej
úrovni. Pracovníci katedry môžu v rámci vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti využívať
v priestoroch fakulty špecializované pracovisko - laboratórium krízového dopravného zabezpečenia
a 23 učební vybavených štandardnou didaktickou technikou, počítačovou technikou s priamym
pripojením na internet. Vybavenie priestorov sa dopĺňa podľa aktuálnych finančných a materiálnych
možností fakulty. V priebehu kalendárneho roka 2017 boli na všetkých učebniach v areáli fakulty
nainštalované nové počítače pre vyučujúcich, bola vybudovaná špecializovaná učebňa požiarnej
ochrany s označením MA115. V druhom polroku 2017 bol zrekonštruovaný exteriér aj interiér budovy
MB a zmodernizovalo sa aj vybavenie všetkých učební (výmena tabúľ, projekčných plátien, lavíc,
stoličiek). Kancelárska technika a materiál na katedre umožňuje individuálnu prípravu učiteľov na
zabezpečenie vzdelávacieho procesu, ako aj riešenie vedeckovýskumných úloh.
Katedra v kalendárnom roku 2017 realizovala monitorovanie úspešnosti študentov študijného programu
BOKI podľa jednotlivých ročníkov a úspešnosti štúdia v predmetoch, ktoré zabezpečuje. Úspešnosť
štúdia v roku 2017 vo vybraných predmetoch, ktoré pracovníci katedry zabezpečujú prierezovo
viacerými študijnými programami dokumentuje tabuľka č. 10.
Tab. č.10
Úspešnosť štúdia v roku 2017
Predmet

Denné štúdium

Externé štúdium

Inžinierska geometria

76,47 %

48,00 %

Matematika 1

80,31 %

81,48 %

Matematika 2

69,43 %

66,67 %

Informatika 1

95,79 %

90,00 %

Informatika 2

92,15 %

82,14 %

Logistika

82,14 %

-

BOZP

98,33 %

-

Základy mechaniky pevných telies

88,24 %

96,67 %

Operačná analýza

94,17 %

63,64 %

Manažérske informačné systémy

96,74 %

94,20 %

Stochastické metódy operačnej analýzy

96,72 %

65,00 %
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Pracovníci katedry uplatňujú vo svojej činnosti zásady vnútorného systému zabezpečovania kvality
vzdelávania, ktorý je podporený meracím systémom kvality. Merací systém kvality z úrovne univerzity
aj jednotlivých jej fakúlt sleduje 10 ukazovateľov výkonnosti a 7 ukazovateľov vnímania. V závere roka
2017 sa uskutočnil 3. ročník prieskumu, do ktorého sa zapojila študentská aj zamestnanecká časť
akademickej obce. Ukazovatele výkonnosti spolu s ukazovateľmi vnímania sú každoročne
sumarizované v správe z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality
vzdelávania na FBI UNIZA, v ktorej sú hodnoty jednotlivých ukazovateľov uvedené a k nim aj
očakávané hodnoty do ďalšieho obdobia.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Vedeckovýskumná činnosť katedry je aktuálne smerovaná do oblasti posudzovania odolnosti
a progresívnych technológií pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, prevencie
a riešenia krízových javov v energetike a doprave, ale aj na praktické aplikácie ďalších všeobecne
orientovaných disciplín, ako manažment rizík, operačná analýza, dopravné technológie, núdzové služby
a ďalšie. Výskumné aktivity sú smerované hlavne na problémy fungovania infraštruktúrnych sietí
v sektoroch energetiky a dopravy, efektívnosť aplikácie techník bezpečnostného manažmentu a teórie
rizík, so špecifickým zameraním na najvýznamnejšie systémy a služby kľúčových infraštruktúr, ako
aj problémy ochrany strategických objektov a odolnosti prvkov infraštruktúrnych systémov.
Aktuálne katedra rozvíja najmä problematiku posudzovania odolnosti potenciálnych prvkov systému
kritickej infraštruktúry, spôsoby zaistenia ich optimálnej ochrany nielen v krízových situáciách, ale aj
mimo nich a možnosti uplatniteľnosti efektívnych opatrení na zvýšenie odolnosti a funkčnosti kritickej
infraštruktúry. Špecifickou oblasťou výskumu na katedre je problematika odolnosti prvkov stavebných
konštrukcií pod vplyvom ich zaťaženia vyvolaného tlakovou vlnou od výbuchu a otázky sociálnej
zraniteľnosti spoločnosti vo väzbe na zlyhanie dôležitých infraštruktúrnych systémov štátu.
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná najmä do nasledovných oblastí:
•

riadenie bezpečnosti systémov a služieb kritickej infraštruktúry,

•

objekty dopravnej infraštruktúry a možnosti ich ochrany,

•

objekty energetickej infraštruktúry a možnosti ich ochrany,

•

bezpečnosť a spoľahlivosť fungovania infraštruktúrnych sietí,

•

posudzovanie ohrození a riadenie rizík bodových a líniových objektov,

•

projektovanie a technické zabezpečenie ochrany potenciálnych objektov KI,

•

logistická podpora riešenia krízových situácií a logistické a dopravné zabezpečenie evakuácie,

•

bezpečnosť a ochrana zdravia v pracovnom procese a počas krízových situácií,

•

integrovaná bezpečnosť nakladania s nebezpečnými vecami a iné.

V roku 2017 sa pracovníci katedry aktívne podieľali na riešení viacerých projektov, podporovaných
domácimi grantovými agentúrami (VEGA, KEGA, IGP), ako aj medzinárodnými schémami (7.RP, ŠF).
V rámci spolupráce s inými pracoviskami fakulty, univerzity a partnerských univerzít bola katedra
zapojená aj do riešenia projektov koordinovaných zahraničnými partnermi (napr. projekty RAIN
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a RESILIENCE 2015). Výsledky výskumu realizovaného v rámci riešených projektov boli publikované
v domácich a zahraničných časopisoch a prezentované na domácich a zahraničných konferenciách.
Väčšina vedeckých úloh bola riešená s víziou prepojenia výsledkov výskumu s výučbou odborných
predmetov v študijnom programe BOKI, ale aj s obsahom čiastkových problémov aktuálne riešených
v rámci spracovania diplomových a dizertačných prác v študijnom odbore občianska bezpečnosť.
Medzinárodné projekty
Riešené projekty
Zamestnanci katedry sa v roku 2017 podieľali na riešení dvoch medzinárodných projektov. Konkrétne
sa jednalo o projekty:
•

•

FP7 608166 Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather.
Koordinátor:
Trinity
College
Dublin,
Írsko.
Za
KTVI:
prof. Ing. Dvořák, PhD.,
doc. Ing. Sventeková, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD., Ing. Lusková, PhD. Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Lusková, PhD.
Erasmus+ KA2 Higher Education - International Capacity Building. Knowledge for Resilient
Society (K-FORCE). Za KTVI: Ing. Lusková, PhD.

Podané projekty
Zamestnanci katedry v priebehu roka 2017 podali s partnermi z ČR, Francúzska a Maďarska celkom 5
medzinárodných projektov. Konkrétne sa jednalo o projekty:
•

APVV SK-FR-2017-0013 Ochrana pred účinkami výbuchu. Zodpovedný riešiteľ za FBI:
Ing. Figuli, PhD.

•

Projekt V4: 21710496 Ochrana budov a obyvateľov pred bombovými útokmi v krajinách V4.
Zodpovedný riešiteľ za FBI: Ing. Figuli, PhD.

•

H2020 786735 Podpora pre bezpečnú kritickú infraštruktúra v sektore zdravotníctvo.
Zodpovedný riešiteľ za FBI: Ing. Lusková, PhD.

•

H2020 768958 Integrácia inteligentných nástrojov a udržateľných riešení pre zaistenie odolnosti
prepravy občanov a tovaru pri extrémnych NATECH udalostiach. Zodpovedný riešiteľ za FBI:
Ing. Lusková, PhD.

•

H2020 740417 Vytvorenie regionálnych centier pre energetickú efektívnosť na podporu
miestnych a ústredných orgánov pri aplikácií a implementácií Európskych smerníc
o energetickej efektívnosti: Zodpovedný riešiteľ za FBI: Ing. Lusková, PhD.

Podiel na riešení projektov EŠF
V roku 2017 boli do riešenia projektu EŠF 004ŽU-2/2016 „Zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania na Žilinskej univerzite prostredníctvom internacionalizácie“ z KTVI zapojení doc. Ing.
Sventeková, PhD a doktorand Ing. Lacinák. Pracovníci katedry sa však spolupodieľali aj na príprave
nových námetov a zámerov projektov v rámci aktuálnych výziev schémy EŠF.
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Grantové projekty APVV, VEGA, KEGA a iné grantové schémy
Riešené domáce projekty:
•
•

VEGA 1/0240/15 Procesný model riadenia bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry
v sektore doprava. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Leitner, PhD.
DO7RP-0047-12 Dofinancovanie projektu – RAIN. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lusková, PhD.

Zamestnanci katedry zareagovali na viaceré výzvy agentúr APVV, VEGA a KEGA a podieľali sa
na spracovaní návrhov a podaní viacerých žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2018.
Podané domáce projekty:
•

APVV-17-0455 Výskum ekonomicky výhodnej metódy na zvýšenie odolnosti stavieb
zaťažených mimoriadnym dynamickým zaťažením. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Figuli, PhD.

•

KEGA 045ŽU-4/2018 KEGA Implementácia inovatívnych edukačných prístupov v rámci
didaktického zabezpečenia novo-vznikajúceho študijného programu „ochrana pred účinkami
výbuchu“ Zodpovedný riešiteľ: Ing. Figuli, PhD.

•

VEGA 1/0695/18 Optimalizácia metód použitých na zvýšenie odolnosti konštrukcií zaťažených
výbuchom. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Figuli, PhD.

•

APVV-17-0461 Spoločenské aspekty dopadov zlyhania systémov a služieb kritickej
infraštruktúry v sektore energetika. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dvořák, PhD.

•

KEGA 023ŽU-4/2018 Matematické vzdelávanie v digitálnom edukačnom priestore. Zodpovedný
riešiteľ: PaedDr. Kontrová, PhD.
VEGA 1/0181/18 Optimalizačný model pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kritickej
infraštruktúry v oblasti núdzového zásobovania vodou. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mihoková
Jakubčeková, PhD.
KEGA 043ŽU-4/2018 Inovácia predmetu „civilná ochrana“, nové trendy vo výučbe a tvorba
študijných materiálov. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomek, PhD.

•

•
•

KEGA 021ŽU-4/2018 Zatraktívnenie technicky zameraných vysokoškolských študijných
programov v oblasti bezpečnosti s využitím inovačných metód a nástrojov. Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Sventeková, PhD.

K 31. 12. 2017 neboli informácie o podpore a financovaní projektov zatiaľ zverejnené. Je však už
známe, že projekt VEGA 1/0181/18 bol vyradený v 2. kole a projekt KEGA 045ŽU-4/2018“ bol vyradený
v 1.kole.
Riešené inštitucionálne (fakultné) projekty
V priebehu roku 2017 boli na katedre riešené nasledovné inštitucionálne projekty:
•

IGP2016 09 Efektívne postupy riešenia rozhodovacích problémov v krízovom manažmente
pomocou nástrojov operačnej analýzy. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Prívarová.

•

IGP2017 15 Návrh metodiky mapovania rizík. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Urbancová

•

IGP2017 14 Aplikace vícekriteriálního rozhodování do krizového manažmentu. Zodpovedný
riešiteľ: Ing. Prívarová.
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Prehľad schválených projektov katedry v roku 2017 je v tabuľke 10.
Prehľad riešených projektov katedry za rok 2017 je v tabuľke 11.
Prehľad podaných projektov katedry za rok 2017 je v tabuľke 12.
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Tab. č.10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2017

Doba

projektu

riešenia

IGP2017
15

jún 2017máj 2018

IGP2017
14

jún 2017máj 2018

Grantová
agentúra

IGP

IGP

Názov

Akro-

projektu

nym

Návrh metodiky
mapovania rizík

Aplikace
vícekriteriálního
rozhodování do
krizového
manažmentu

Cieľ projektu

Hlavné výstupy
projektu

Hlavným cieľom projektu je
vytvorenie
metodického
postupu procesu mapovania
rizík, ktorý je uskutočniteľný
s využitím technológií GIS.

Metodický
postup
procesu mapovania
rizík a prípravy dát
pre transformáciu do
GIS.

Cieľom projektu je výzkum
využívání
vícekriteriálního
rozhodování na pracovištích
krizového řízení a zpracování
metodikého
postupu
při
aplikaci
vícekriteriálních
řešení.

Spracovanie
metodiky postupu pri
riešení.

Koordinátor
projektu

Partneri
projektu

Ing. Zdenka
Urbancová

1.050,-

Ing. Radka
Prívarová

550,-

Publikačná činnosť.

Aplikácia
na
prípadovú štúdiui.
Publikační činnost.

Spolufinanc
ovanie
(%)
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Číslo

Celkový
rozpočet
projektu za
všetkých
partnerov (€)

Tab. č.11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2017
Číslo

Názov

projektu

projektu

do 30.5.2017

Efektívne postupy riešenia
rozhodovacích
problémov
v krízovom
manažmente
pomocou nástrojov operačnej
analýzy

Finančné
prostriedky
€

Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor

Projektový
manažér

Riešitelia

550,- €

Ing. Radka
Prívarová

Ing. Radka
Prívarová

Ing. Radka
Prívarová

Analýza rozhodovacích problémů v KM;
Výběr metod OA;
Praktická analýza kroků při řešení příkladů
z oblasti krizového řízení pomocí OA;
Vytvoření podkladů pro řešení práce k
dizertační zkoušce;
Využití k dalšímu směřování dizertační
práce;
Prezentace získaných poznatků.

7FP 608166
do 30.4.2017

VEGA 1/0240/15

RAIN
Analýza
rizík
infraštruktúrnych
sietí
vyvolaných
extrémnym
počasím

Dokončenie
zraniteľnosti.

Procesný model riadenia
bezpečnosti
a ochrany
kritickej
infraštruktúry
v sektore doprava

Analýza
ohrození
podsektoroch dopravy

Podiel na
nástroja.

hodnotenia
príprave

sociálnej

a testovaní

ORT

19 237 €

Ing. Lusková, PhD.

prof. Ing.
Dvořák
PhD.

v jednotlivých

Procesná mapa kompetencií subjektov
verejnej
správy
a prevádzkovateľov
dopravnej infraštruktúry v rámci všetkých
podsektorov dopravy.
Návrh štruktúry procesného modelu
riadenia
bezpečnosti
a ochrany
KI
v jednotlivých podsektoroch
Definovanie
väzieb
a súvzťažnosti
jednotlivých podsektorov dopravy

doc. Leitner
doc. Sventeková

prof. Dvořák,
doc. Sventeková,
Ing. Kašpar
6 031 €

doc. Ing. Leitner,
PhD.

doc. Ing.
Leitner,
PhD.

Ing.
Mihoková
Jakubčeková
Ing. Figuli,
Ing. Prívarová
+ FPEDAS
+ EF UNIZA
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IGP201609 IGP

Dosiahnuté výsledky v sledovanom
období

Tab. č.12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2017 so začiatkom riešenia v roku 2018
Doba
riešenia

V421710496

01.06.2017
31.05.2018

APVV-170455

1.7.201830.6.2022

Grantová
agentúra
Visegrad
funds

APVV

Názov

Cieľ

projektu

projektu

Ochrana budov a
obyvateľov pred
bombovými
útokmi vo V4
krajinách.

Návrh spoločnej sociálnej platformy
a metodológie pre posúdenie budov
pred výbuchom.

Výskum
ekonomicky
výhodnej metódy
na
zvýšenie
odolnosti stavieb
zaťažených
vybraným
mimoriadnym
dynamickým

Hlavným cieľom projektu je výskum
a vývoj ekonomicky výhodnej
metódy na zvýšenie odolnosti
stavieb zaťažených mimoriadnym
dynamickým
zaťažením
od
externého / interného výbuchu
výbušnej látky (plyn,výbušnina) použitím prídavných materiálov.

zaťažením.

Hlavné
výstupy
projektu
Kick-off
meeting
Web stránka
Monografia
Konferencia

Zodpovedný
riešiteľ/
koordinátor
Ing. Kravcov,
PhD. (ČVUT)
/ Ing. Figuli,
PhD.

Projektový
manažér

Koordinátor
projektu

Ing. Mariš,
PhD.

Ing.
Figuli,
PhD.

Ing. Figuli,
PhD.

Ing.
Figuli,
PhD.

Partneri
projektu
ČVUT Praha,
Univerzita
Obrany Brno,
Obuda
University
Budapest

model,
záverečné
práce,
publikácie
Ing.
PhD.

Figuli,

SvF
STU
Bratislava,
SVF UNIZA
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Číslo
projektu

APVV-170461

1/0695/18

VEGA
1/0181/18

1.1.201831.12.2021

1.1.2017 31.12.2019

APVV

VEGA

VEGA

Spoločenské
aspekty dopadov
zlyhania
systémov
a
služieb
kritickej
infraštruktúry
v
sektore
energetika.

Cieľom projektu je aplikovaný
výskum problematiky hodnotenia
vlastností systémov a služieb
kritickej infraštruktúry, so zameraním
na nájdenie objektívneho spôsobu
pre
primárnu
identifikáciu
významnosti jednotlivých prvkov
energetickej infraštruktúry a na
vyjadrenie súvzťažnosti jednotlivých
podsektorov energetiky.

metodika pre
objektivizáciu
výberu,
vymedzenie
množiny
potenciálnych

Optimalizácia
metód použitých
na
zvýšenie
odolnosti
konštrukcií
zaťažených
výbuchom.

Hlavným vedeckým cieľom projektu
bude zvýšenie odolnosti stavebných
konštrukcií zaťažených tlakovou
vlnou od výbuchu (prachov, plynov,
výbušnín)
použitím
prídavných
materiálov s možnosťou absorpcie
energie výbuchu.

model,

Optimalizačný
model
pre
zabezpečenie
ochrany
a
bezpečnosti
kritickej
infraštruktúry
v
oblasti núdzového
zásobovania
vodou.

Cieľom projektu je návrh modelu
riadenia a zaistenia funkčnosti
prvkov infraštruktúry v oblasti
zásobovania vodou s dôrazom na
riešenie alternatívnych možností
núdzového zásobovania vodou s
využitím
rôznych
technických
prostriedkov na úpravu, skladovanie
a prepravu upravenej pitnej vody
obyvateľstvu a určeným subjektom
hospodárskej mobilizácie.

publikácie,
diplomové
práce,
metodika

prof.
Ing.
Dvořák, PhD.

prvkov KI
v sektore
Energetiky

záverečné
práce,
publikácie

Ing.
PhD.

Figuli,

Ing. Mihoková
Jakubčeková
PhD.

prof.
Ing.
Loveček,
PhD.

prof. Ing.
Dvořák,
PhD.

FBI
UNIZA
(PVB, KKM,
KBM)

Ing. Figuli,
PhD.

Ing.
Figuli,
PhD.

STU
Bratislava

Ing.
Mihoková
Jakubčekov
á PhD.

Ing.
Mihokov
á
Jakubče
ková
PhD.

FBI
UNIZA
(KTVI, KPI),
KU Ružomberok,
Fakulta
zdravotníctva
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VEGA

1.7.201830.6.2021

045ŽU4/2018

1.1.201831.12.2020

KEGA

01.01.2018
31.12.2019

APVV

023ŽU4/2017

1.1.201831.12.2020

KEGA

SK-FR

Hlavným cieľom projektu je príprava
kvalifikovaných odborníkov v oblasti
pyrotechnickej ochrany.

Ochrana
pred
účinkami výbuchu

Cieľom
projektu
bilaterálnej
spolupráce je zintenzívnenie už
existujúcej
vedecko-technickej
spolupráce
medzi
riešiteľským
tímom z Žilinskej univerzity a Ecole
d'ingénieurs et centre de recherche
ENSTA Bretagne.

publikácie,

Cieľom projektu je návrh a spracovanie moderných modulov matematického vzdelávania študen tov
technických odborov s využitím
prostriedkov ako e-learning, video
projekcie, interaktívne vizualizácie,
praktické cvičenia s využitím
matematického softvéru a pod.

Vš. učebnica
Matematiky,
web s inovatívnymi prvkami
vyučovania
matematiky na
VŠ technického zamerania

Matematické
vzdelávanie
v
digitálnom
edukačnom
priestore, Projekt

publikácie,
didaktické
pomôcky

UO Brno, ČR
Ing.
PhD.

Figuli,

Ing. Figuli,
PhD.

Ing.
Figuli,
PhD.

Universita La
Sapienza,
Taliansko
ENSTA Bretagne, FRA

pobyty, stáže
Ing.
PhD.

Figuli,

PaedDr.
Kontrová,
PhD.

Ing. Figuli,
PhD.

PaedDr.
Kontrová,
PhD.

Ing.
Figuli,
PhD.

ENSTA
Bretagne
Francúzsko

UNIZA
(FBI,
FPEDAS,
FRI)
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SK_FR
20170013

Implementácia
inovatívnych
edukačných
prístupov v rámci
didaktického
zabezpečenia
nového študijného
programu “Ochrana pred účinkami
výbuchu“

021ŽU4/2018

1.1.201831.12.2020

KEGA

KEGA

Zatraktívnenie
technicky zameraných študijných
programov v oblasti bezpečnosti s
využitím inovačných metód a
nástrojov.

Cieľom projektu je zatraktívnenie
vysokoškolských študijných programov na úseku bezpečnosti v SR
prostredníctvom
inovačných
nástrojov marketingu a novovytvorených
študijných
materiálov
orientovaných na cieľovú skupinu
študentov stredných škôl v súlade s
aktuálnou prioritou spoločnosti.

informačné
materiály,

Inovácia
predmetu "Civilná
ochrana",
nové
trendy vo výučbe
a tvorba študijných materiálov.

Cieľom projektu je modernizácia
koncepcie vzdelávania v oblasti
ochrany obyvateľstva v rámci celoživotného vzdelávania odborníkov
krízového manažmentu.

spracovanie
vysokoškolske
j učebnice a
študijných
textov (skrípt).

prípravný kurz
matematiky,
študijné materiály, príručka
prváka
FBI
UNIZA

doc.
Ing.
Sventeková,
PhD.

doc.
Ing.
Sventeková,
PhD.

doc. Ing.
Sventek
ová,
PhD.

FBI
UNIZA
(KKM, KBM,
KPI, KTVI)

doc.
Ing.
Tomek, PhD.

doc.
Ing.
Tomek, PhD.

doc. Ing.
Tomek,
PhD.

FBI
UNIZA
(KKM, KBM,
KPI)
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1.1.201831.12.2020
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Riešené projekty v spolupráci s inými pracoviskami
Okrem vyššie uvedených aktivít sa zamestnanci katedry v spolupráci s ďalšími pracoviskami podieľali
na spracovaní návrhov a riešení ďalších projektov. Konkrétne sa jednalo o nasledovné projekty,
koordinované inými pracoviskami:
•

FP7 „RAIN“ Grant agreement No: 608166: Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných
extrémnym počasím. Trinity College Dublin, prof. Alan O´Connor, Fakultný koordinátor:
Ing. Lusková, PhD. (PVB, FBI UNIZA). Riešitelia za KTVI: prof. Ing. Dvořák, PhD.,
doc. Ing. Sventeková, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.

•

VEGA 1/0234/2015 Implementácia optimalizačných algoritmov do experimentálnej
a numerickej analýzy medzných stavov viacosovo namáhaných konštrukčných prvkov.
Koordinátor: prof. Ing. Milan Sága, PhD. (Strojnícka fakulta, UNIZA). Riešitel za KTVI: doc.
Ing. Leitner, PhD.
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. Sventeková, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.
VEGA 1/0749/16 Posudzovanie a riadenie rizík priemyselných procesov z pohľadu integrovanej
bezpečnosti v podprahových podnikoch. Koordinátor: Ing. Hollá, PhD. Riešitelia za KTVI:
doc. Ing. Sventeková, PhD., Ing. Lacinák, Ing. Urbancová.

•

•

•
•

•

Erasmus+ Knowledge for Resilient Society (K-FORCE) Koordinátor: doc. Ing. Mózer, PhD.
Riešitelia za KTVI: Ing. Lusková, PhD.
004ŽU-2/2016 Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite
prostredníctvom internacionalizácie. Koordinátor: doc. Ing. Ristvej, PhD. Riešitelia za KTVI:
doc. Ing. Sventeková, PhD, Ing. Lacinák.
VEGA 1/0005/16 Modelovanie vybraných dynamických problémov v časovej i vo frekvenčnej
oblasti. Koordinátor: prof. Ing. Melcer, DrSc. (Stavebná fakulta, UNIZA). Riešitelia za KTVI:
RNDr. Stachová, PhD.

Podané projekty v spolupráci s inými pracoviskami
V spolupráci s inými pracoviskami boli podané nasledujúce projekty:
•

SPS NATO Ochrana mäkkých cieľov. Koordinátor: prof. Ing. Hofreiter, CSc. (KBM) Riešiteľ za
KTVI: Ing. Figuli, PhD.

•

KEGA 037ŽU-4/2018 Implementácia efektívnych výpočtových nástrojov do moderných IK
technológií za účelom zvýšenia kompetencií absolventov technických študijných odborov.
Koordinátor: doc. Ing. Vaško, PhD. (Strojnícka fakulta UNIZA). Riešiteľ za KTVI:
doc. Ing. Leitner, PhD.

•

H2020 č. 786735 ASeeST - Assist to Secure Health Services Critical InfrasΤructures.
Koordinátor: ATHENA/Industrial Systems Institute. Riešitelia za KTVI: prof. Ing. Dvořák, PhD.,
Ing. Lusková, PhD., doc. Ing. Sventeková, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.
APVV-17-0572 Progresívne metódy navrhovania protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Koordinátor: doc. Ing. Mózer, PhD. (KPI.) Riešitelia za KTVI: Ing. Figuli, PhD.

•
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•

APVV-17-0073 Integrovaný systém manažmentu rizika ako spôsob zvyšovania výkonnosti
v podmienkach súčasných zmien prostredia podnikov na Slovensku. Koordinátor: doc. Ing.
Hudáková, PhD. (KKM). Riešitelia za KTVI: Ing. Lusková, PhD.

•

VEGA 1/0753/18 Návrh kvantitatívneho modelu na posudzovanie rizík v projektovom riadení
v podniku. Koordinátor: doc. Ing. Buganová, PhD. (KKM). Riešitelia za KTVI: Ing. Lusková, PhD.

•

050ŽU-4/2018 Inovatívne metódy výučby profilových predmetov študijného odboru požiarne
inžinierstvo v kontexte využitia poznatkov z praxe vo verejnom a súkromnom sektore.
Koordinátor: prof. Ing. Müllerová, PhD. (KPI) Riešitelia za KTVI: doc. Ing. Tomek, PhD.

Z prehľadov uvedených v tabuľkách č. 10, 11 a 12 vyplýva, že pracovníci katedry sa počas roka 2017
podieľali na riešení 1 medzinárodného projektu v rámci RP7, 3 domácich projektov koordinovaných
katedrou a 8 projektov v pozíciách spoluriešiteľa s inými pracoviskami doma i v zahraničí. V priebehu
roka podali pracovníci katedry celkom 17 návrhov projektov, z toho projekty medzinárodnej spolupráce
1x V4, 1 x APVV SR-FR, národné projekty 4x KEGA, 2x VEGA a 2x APPV a ďalších 7 projektov v rámci
spolupráce s inými pracoviskami.
Výskumné a projektové aktivity katedry boli zamerané hlavne na riešenie už schválených vedeckých
projektov a najmä zvýšenie úsilia pri podávaní nových projektov. Je nutné však konštatovať, že
angažovanosť jednotlivých členov katedry v rámci vedeckovýskumnej činnosti a riešenia projektov je
výrazne diferencovaná. Je zrejmé, že pri podávaní projektov bude nutné vytvárať tímy ľudí so
zameraním na podobnú profiláciu ich činnosti. Kvalitu publikačnej činnosti je bezpodmienečne nutné
komplexnejšie previazať s riešením a výsledkami vedeckovýskumných projektov.
Jednou z výziev pre katedru je skvalitňovanie súvisu zadaní diplomových a dizertačných prác
na konkrétne vedeckovýskumné projekty a budovanú vedeckú profiláciu katedry.
Študentská vedecká odborná činnosť
Katedra sa angažovala aj v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti (ďalej len „ŠVOČ“). Členkou
Rady ŠVOČ za katedru je Ing. Figuli, PhD. Dňa 19. 4. 2017 prebehlo fakultné kolo súťaže ŠVOČ,
v rámci ktorého katedra zorganizovala sekciu s názvom „Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“.
Súťaže sa so súťažnými prácami zúčastnilo celkom 8 študentov, pričom jedna súťažná práca bola od
študentky Univerzity Tomáše Bati v Zlíne.
Zoznam prihlásených a obhajovaných tém:
•

Tomáš Anderlitschek

Plynárenská infraštruktúra v stave núdze

•

Veronika Eichlerová

Vybrané problémy vplyvu migrácie na kritickú infraštruktru

•

Filip Gaj

Identifikácia a komparácia rizík pri preprave ropy

•

Tereza Holášková

Evaluace vhodnosti prostor pro budování improvizovaných úkrytu

•

Denisa Holubčíková

Narušenie systému zásobovania pitnou vodou

•

Michal Pilát

Bezpečnostný plán objektu prečerpávacej elektrárne Čierny Váh

•

Boris Višňovský

Závislosť sily vetra na stožiar elektrického vedenia v závislosti od
prostredia

•

Róbert Židek

Núdzové ubytovanie evakuovaného obyvateľstva
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Súťažná komisia pracovala v zložení:
Predseda: doc. Ing. Bc. Linda Makovická Osvaldová, PhD., členovia: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.,
Ing. Lucia Figuli, PhD., Ing. Mária Lusková, PhD., Rastislav Kolárik – zástupca študentov. Tajomník
komisie: Ing. Maroš Lacinák.
Všetci súťažiaci svojimi prácami preukázali záujem o riešenú problematiku, hlavne bezpečnosť
a ochranu významných prvkov kritickej infraštruktúry a preukázali schopnosť aplikovať teoretické
vedomosti získané počas štúdia na teoreticky, ako aj prakticky zameraných prípadových štúdiách. Ing.
Kašpar, PhD. vykonával funkciu predsedu komisie ŠVOČ v sekcii „Záchranné služby“.
Organizácia konferencií
V roku 2017 aktívne pôsobili vybraní pracovníci katedry vo vedeckom a organizačnom výbore
XXI. ročníka medzinárodnej konferencie „Riešenie krízových situácii v špecifickom prostredí“ (24.25.5.2017). Katedra zaisťovala priebeh vlastnej odbornej sekcie č. 3 Ochrana kritickej infraštruktúry
v sektoroch dopravy a energetiky, ktorú garantovali a rokovanie sekcie viedli prof. Ing. Dvořák, PhD.
a doc. Ing. Leitner, PhD. Organizačne sa na podujatí podieľali doktorandi katedry Ing. Urbancová
a Ing. Lacinák. Konferencie sa aktívne zúčastnili aj zamestnanci (doc. Ing. Tomek, PhD.) a doktorandi
katedry (Ing. Lacinák, Ing. Urbancová), ktorí úspešne prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej
činnosti.
Katedra spoluorganizovala dve medzinárodné konferencie:
•

Blast protection 2017 - Medzinárodná vedecká konferencia sa konala 19.-20. januára 2017
v Žiline. Zúčastnili sa kolegovia z Maďadarska (Obuda University Budapešť, KGM Europe,
Doktoranduszok országos szővetsége) a z Českej republiky (Univerzita obrany Brno, ČVUT
Praha)

•

ICSMESP 2017 - International Conference on Structural and Mechanical Engineering for
Security and Prevention 2017. Medzinárodná vedecká konferencia sa konala
14. - 16. júna 2017 v Prahe, Česká republika.

Katedra spoluorganizovala aj národnú konferenciu:
•

Kriminalistika v praktických príkladoch XIII. konferencia sa uskutočnila 15. marca 2017 na pôde
Žilinskej univerzity v Žiline. Hlavným organizátorom za fakultu bola Ing. Figuli, PhD,
v organizačnom výbore pracovala aj doc. Ing. Sventeková, PhD.

Okrem toho boli zamestnanci katedry členmi ďalších vedeckých výborov konferencií v zahraničí:
•

ICSMESP 2017 - International Conference on Structural and Mechanical Engineering for
Security and Prevention 2017, Praha, ČR. – prof. Ing. Dvořák, PhD, Ing. Figuli, PhD,
doc. Ing. Leitner, PhD.

•

Transport means 2017, Kaunas, Litva – prof. Ing. Dvořák, PhD, doc. Ing. Leitner, PhD.

•

Transbaltica 2017, Vilnius, Litva – prof. Ing. Dvořák, PhD.

•

Transport 2017, Sofia, Bulharsko – prof. Ing. Dvořák, PhD.

•

Mladá veda 2017, Zlín, Česká republika – prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Sventeková, PhD.
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Publikačná činnosť
Publikačná činnosť zamestnancov katedry má kvalitatívne vyššiu úroveň ako v minulých obdobiach.
Kvantita aj kvalita publikačných výstupov je u zamestnancov katedry významne nevyrovnaná a je
podmienená hlavne angažovanosťou v riešení projektov. Podiel publikácií hodnotených akreditačnou
komisiou je však stále nízky (karentované časopisy, zahraničné monografie). Naopak sa neustále
vyskytuje relatívne vysoký počet príspevkov na domácich i zahraničných (hlavne v ČR) vedeckých
a odborných konferenciách. Z prehľadu publikačnej činnosti katedry (Tabuľka č. 13) je však zrejmé, že
zameranie publikačnej činnosti sa postupne presúva na vyššie hodnotené kategórie výstupov, ako sú
zdroje registrované v profesijných a citačných databázach. V súvislosti s týmto trendom podporuje
vedenie katedry najmä kvalitné publikačné výstupy vznikajúce v rámci riešenia vedeckovýskumných
projektov, nakoľko prepojenie výskumných aktivít s publikovanými výstupmi je priam nutnosťou.
Problém s publikovaním v karentovaných (indexovaných) časopisoch a v zahraničných monografiách
bolo v hodnotenom období asi najslabšou stránkou v činnosti katedry.
V roku 2017 katedra v rámci publikačnej činnosti vyprodukovala celkom 66 publikačných výstupov,
zverejnených v zahraničných a domácich vedeckých a odborných časopisoch, v zborníkoch
z medzinárodných vedeckých a odborných konferencií v zahraničí aj v SR. Okrem toho boli príslušníci
katedry spoluautormi 2 monografií, 1 vysokoškolskej učebnice a 2 učebných textov.
Prehľad publikačných výstupov podľa kategorizácie MŠVVaŠ SR je uvedený v tabuľke13.
Tab. č.13
Kategória

Bibliografický odkaz

AAA

Vidriková Dagmar (25%) - Boc Kamil (25%) - Dvořák Zdeněk (25%) - Řehák David
(25%): Critical infrastructure and integrated protection. Prvé vyd. Ostrava. Association of
Fire and Safety Engineering Ostrava, 2017. 172 s. ISBN 978-807385-190-3

AAB

Decký Martin (44%) - Leitner Bohuš (44%) - Papán Daniel (12%): Objektivizácia
interakčných subsystémov a bezpečnostných rizík dynamickej sústavy vozidlo - vozovka
- horninové prostredie; vedecký redaktor: Karel Kovářík. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita,
2017. 297 s. ISBN 978-80-554-1316-7

ACB

Stachová Darina (100%): Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo - 1. vyd.
- Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. 250 s., ISBN 978-80-554-1352-5

ADE

Novák Ladislav (50%) - Dvořák Zdeněk (10%) - Kaplan Veroslav (10%) - Titko Michal
(30%): The complex view for study discipline crisis management. In: MEST journal
[elektronický zdroj]. ISSN 2334-7058. Vol. 5, no. 1 (2017), online, s. 64-69. Spôsob
prístupu: http://mest.meste.org/MEST_1_2017/9_08.pdf.

ADE

Mihoková Jakubčeková Júlia (34%) - Strohmandl Jan (33%) - Tomek Miroslav (33%):
Rýchlo sa kaziace potraviny a optimalizácia ich prepravy prostriedkami cestnej dopravy
pri narušení dopravnej cesty = Quick perishable foodstuffs and optimalization of their
transportation by road traffic at disruption transport road . In: Perner´s Contacts
[elektronický zdroj]. ISSN 1801-674X. Roč. 12, č. 3 (2017), online, s. 40-47. Spôsob
prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/48_2017/Jakubcekova.pdf
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ADE

ADE

Mihoková Jakubčeková Júlia (50%) - Tomek Miroslav (50%): Optimalization of the
drinking water transport route at emegency supplies to the place of accommodation . In:
The science for population protection [elektronický zdroj]. ISSN 1803-635X. Vol. 9, no.2
(2017), online, 7 s. Spôsob prístupu: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis
/35/292.pdf
Mihoková Jakubčeková Júlia (34%) - Prívarová Radka (33%) - Tomek Miroslav (33%)]:
Nelegálna migrácia v rámci Slovenskej republiky. In: Trilobit [elektronický zdroj]: odborný
vědecký časopis. ISSN 1804-1795. Č. 2 (2017), online, [7] s.
Spôsob prístupu: http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/2e840e8f-4e29-4150-b0e75bd2af904c43.pdf

ADE

ADE

ADE

ADE

Tomek Miroslav (33%) - Strohmandl Jan (33%) - Mihoková Jakubčeková Júlia (33%):
Ochrana obyvateľstva - plánovanie a zabezpečenie evakuácie = Protection of the
population - planning and provision of evacuation . In: The science for population
protection [elektronický zdroj]. ISSN 1803-635X. Vol. 9, no. 1 (2017), online, [14] s.
Spôsob prístupu: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/33/280.pdf
Lusková Mária (50%) - Buganová Katarína (50%): Risk management issues in
Transportation and logistics companies. In: MEST journal [elektronický zdroj]. ISSN
2334-7058. Vol. 5, no. 1 (2017), online, s. 57-63. Spôsob prístupu:
http://mest.meste.org/MEST _1_2017/9_07.pdf
Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%): Fire and rescue service intervention in
railway incidents In: Védelem tudomány: katasztrófavédelmi online tudományos
folyóirat. - ISSN 2498-6194. - Évf. 2, sz. 1 (2017), online, s. 83-93.
Zdenka Urbancová (100%): Preprava ropy a ropná bezpečnosť. In: Perner´s Contacts
[elektronický zdroj]. ISSN 1801-674X. - Vol. 11, no. 4 (2016), online, s. 179-187. Spôsob
prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/44_2016/ Urbancova.pdf

ADE

Jangl Štefan (25%) - Figuli Lucia (25%) - Mach Vlastimil (25%) - Zvaková Zuzana (25%):
Testovanie skriňových trezorov v Slovenskej republike. In: Právo a bezpečnost
[elektronický zdroj]. ISSN 2336-5323. Č. 1 (2017), online, s. 68-78. - Spôsob prístupu:
http://kniznica.utc.sk/epcfiles/DAC15E888AB54483A4E5FEEE2AF4B8F
1/P1_02_Pravo_a_bezpecnost_1-2017.pdf

ADF

Zdenka Urbancová (100%): Správa núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v SR. In:
Krízový manažment: vedecko - odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1336-0019. Roč. 15, č. 2 (2016), s. 44-51.

ADN

Cekerevac Zoran (25%) - Dvořák Zdeněk (25%) - Prigoda Ludmila (25%) - Cekerevac
Petar (25%). Techno-economic aspect of the man-in-the-middle attacks. In:
Communications: scientific letters of the University of Žilina. ISSN 1335-4205. Vol. 19,
no. 2 (2017), s. 166-172.

AEC

Stacho Milan (50%) - Stachová Darina (50%): Golden ratio - facs and fictions In:
Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu
powszechnym : Tom 4. Nowy Sącz: PWSZ, 2016. ISBN 978-83-63196-93-6. S. 253-268.
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AEC

Stachová Darina (50%) - Stacho Milan (50%): Cylindrical perspective and panoramatic
paintings.In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w
kształceniu powszechnym : Tom 4. Nowy Sącz: PWSZ, 2016. ISBN 978-83-63196-936. - S. 269-284.

AFC

Tomek Miroslav (50%) - Seidl Miloslav (50%: Accidents on railway crossings of Slovak
Republic [Nehody na železničných priecestiach Slovenskej republiky. In: Transport
means 2017: proceedings of the 21th international scientific conference: September 2022, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of
Technology, 2017. S. 649-653.

AFC

Lusková Mária (40%) - Leitner Bohuš (40%) - Dvořák Zdeněk (20%):
Exploitation of RAIN project results in education of critical infrastructure protection
professionals. In: ICERI 2017 [elektronický zdroj]: 10th international conference of
education, research and innovation: Seville (Spain) 16-18 November 2017: conference
proceedings. ISSN 2340-1095. [S.l.]: IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-5957-7.
CD-ROM, s. 975-983.

AFC

Leitner Bohuš (40%) - Lusková Mária (30%) - Dvořák Zdeněk (15%) - Sventeková Eva
(15%). Fatigue damage prediction as a part of technical systems reliability assessment
In: Structural and mechanical engineering for security and prevention. [S.l.]: Trans Tech
Publications, 2017. ISBN 978-3-0357-1236-0. S. 131-138. (Key engineering materials,
Vol. 755. ISSN 1013-9826). Článok je zaradený v databáze Scopus.

AFC

AFC

Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) - Ďurech Peter (33%): Bezpečnosť práce
mobilných pracovných strojov a ich využitie pri riešení mimoriadnej udalosti, In:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017: sborník příspěvků z mezinárodní
konference. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017.
ISBN 978-80-7385-182-8. - CD-ROM, s. 56-58.
Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%): Problematika zásahovej činnosti pri
dopravných nehodách na železničných priecestiach. In: Požární ochrana 2017 : sborník
přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference: 6. - 7. září 2017, Ostrava. Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. ISBN 978-80-7385-188-0. ISSN 18031803. CD-ROM, s. 177-181.

AFC

Ďurech Peter (50%) - Sventeková Eva (25%) - Ballay Michal (25%): Process of
organizations renewal damaged way interaction of extraordinary events in consideration
of increase in security. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21th international
scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part III. Kaunas :
Kaunas University of Technology, 2017. ISSN 1822-296X. S. 968-972.

AFC

Ballay Michal (45%) - Figuli Lucia (45%) - Zvaková Zuzana (10%): Using of intelligent
transport systems to elimination of the negative effect on the transport security. In:
Durability of critical infrastructure, monitoring and testing: proceedings of the ICDCF.
Singapore: Springer Nature, 2017 (Lecture notes in mechanical engineering. ISSN 21954356). - ISBN 978-981-10-3246-2. S. 249-260.
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AFC

Sventeková Eva (50%) - Leitner Bohuš (25%) - Dvořák Zdeněk (25%): Transport critical
infrastructure in Slovak republic. In: IMCIC´17: the 8th international multi-conference on
Complexity, informatics and cybernetics: March 21 - 24, 2017. Orlando, Florida, USA:
proceedings. [S.l: International Institute of Informatics and Systemics], 2017. ISBN 9781-941763-52-0, s. 212-215.

AFC

Prívarová Radka: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017.
[Bezpečnostné technológie, systémy a management 2017]. In: Sborník příspěvků 6.
mezinárodní konference. Zlín: 2017. ISBN 978-80-7454-696-9. S. 5 strán.

AFC

Mihoková Jakubčeková Júlia (50%) - Tomek Miroslav (50%): The risk of transport of
drinking water over emergency supplies to the population and their minimization. In:
Transport means 2017: proceedings of the 21th international scientific conference :
September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part I. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas
University of Technology, 2017. S. 51-55.

AFC

Málek Zdeněk (34%) - Strohmandl Jan (33%) - Tomek Miroslav (33%): Vybrané
problémy nouzového zásobování obyvatelstva potravinami. In: Nové trendy v
gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu: sborník příspěvků z desáté mezinárodní
vědecké konference: 27. dubna 2017. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2017.
ISBN 978-80-87300-95-4. S. 113-119.

AFC

Lusková Mária (35%) - Buganová Katarína (35%) - Leitner Bohuš (30%): Enhancing
security of critical infrastructure in sector transport . In: Social science, education and
human science [elektronický zdroj] = SEME 2016 : 2nd international conference : March
20-21, 2016 Bangkok, Thailand. Lancaster: Destech Publications, 2016.
ISBN 978-1-60595-336-6. Online, [5] s. - Článok je zaradený v databáze WoS.

AFC

AFC

Lusková Mária (50%) - Leitner Bohuš (50%): Critical infrastrucure protection in higher
education in Slovakia [Ochrana kritickej infraštruktúry vo vysokoškolskom vzdelávaní na
Slovensku] In: INTED 2017 [elektronický zdroj]: 11th international technology, education
and development conference: 6-8 March, 2017, Valencia (Spain): conference
proceedings. ISSN 2340-1079. [S.l.]: IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2.
CD-ROM, s. 1624-1629. Článok je zaradený v databáze WoS.
Leitner Bohuš (80%) - Môcová Lenka (15%) - Hromada Martin (5%): A new approach to
iIdentification of critical elements in railway infrastructure [Nový prístup k identifikácii
kľúčových prvkov železničnej infraštruktúry]. In: Procedia Engineering [elektronický
zdroj]. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), online, s. 143-149. Poznámka: Článok je
zaradený v databáze Scopus aj WoS. – Spôsob prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817318908

AFC

Leitner Bohuš (100%): A general model for railway systems risk assessment with the
use of railway accident scenarios analysis. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj].
ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017), online, s. 150-159. Článok je zaradený v databáze
Scopus aj WoS. Spôsob prístupu:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581731891X
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AFC

Leitner Bohuš (60%) – Lusková Mária (25%) – Titko Michal (15%): Modeling of impacts
of bridge functionality loss on transport serviceability. In: Transport means 2017:
proceedings of the 21th international scientific conference: September 20-22, 2017
Juodkrante, Lithuania. Part I. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of
Technology, 2017. S. 86-91.

AFC

Leitner Bohuš (34%) – Kováč Matúš (33%) – Decký Martin (33%): Longitudinal evenness
quantification of road transport infrastructure [Kvantifikácia pozdĺžnej rovnosti cestnej
dopravnej infraštruktúry]. In: Transport means 2017: proceedings of the 21th
international scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part
II. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. S. 590-5961.

AFC

Loveček Tomáš (30%) - Sventeková Eva (30%) - Mariš Ladislav (30%) - Řehák David
(10%): Determining the resilience of transport critical infrastructure element: use case.
In: Transport means 2017 : proceedings of the 21th international scientific conference :
September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part III. ISSN 1822-296X. Kaunas:
Kaunas University of Technology, 2017. S. 824-828.

AFC

Stacho Milan (50%) - Stachová Darina (50%): The impact of IT use on expanding
mathematical knowledge while studying at university. In: Didaktická konference 2017
[elektronický zdroj] = Didactic conference 2017: 11. mezinárodní vědecká konference :
sborník příspěvků: 1.-2. června 2017, Brno, Česká republika.Masarykova univerzita,
2017. ISBN 978-80-210-8590-9. On-line, s. 122-128.
Spôsob
prístupu:
https://katedry.ped.muni.cz/didakticka-konference/wpcontent/uploads/sites/37/2017/08/did_konf.pdf

AFC

Stachová Darina (100%): Modeling of changes the trajectory of the vehicle in a critical
traffic situation [elektronický zdroj] : Brno, June 1, 2017: proceedings of electronic version
of reviewed contribution. - Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-419-5.
CD-ROM, [6] s. Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; s. 26.

AFC

Stacho Milan (50%) - Stachová Darina (50%): The impact of the use of IT for teaching
mathematics at university. In: XXXV international colloquium on the management of
educational process [elektronický zdroj] : Brno, June 1, 2017 : proceedings of electronic
version of reviewed contribution. - Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231419-5. - CD-ROM, Poznámka:Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; s. 25.

AFC

Zdenka Urbancová (100%): Mapovanie rizík a geograficko-informačné systémy na
Slovensku. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2017 [elektronický
zdroj]: sborník příspěvků 6. mezinárodní konference: 15. a 16. listopad 2017, Zlín.
Univerzita Tomáše Bati, 2017. ISBN 978-80-7454-696-9. CD-ROM, [5] s.

AFC

Zdenka Urbancová (100%): Selected Methods of Operational Analysis Usable in
Evacuation of People. In: Transport means 2017: proceedings of the 21th International
Scientific Conference : Semptember 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. ISSN 1822296X. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. S. 418-423 (part 2).
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AFC

Jangl Štefan (5%) - Ivančo Matúš (30%) - Kontrová Lýdia (20%) - Figuli Lucia (40%) Kavický Vladimír (5%): Charge size assessment according to the caused damages. In:
Structural and mechanical engineering for security and prevention. [S.l.]: Trans Tech
Publications, 2017. ISBN 978-3-0357-1236-0. S. 360-373. - (Key engineering materials,
Vol. 755. - ISSN 1013-9826). Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.

AFC

Figuli Lucia (60%) - Štaffenová Daniela (40%): Practical aspect of methods used for blast
protection [Paraktický aspekt metód používaných na ochranu proti výbuchu]. In:
Structural and mechanical engineering for security and prevention. - [S.l.]: Trans Tech
Publications, 2017. ISBN 978-3-0357-1236-0. - S. 139-146. - (Key engineering materials,
Vol. 755. - ISSN 1013-9826).Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.

AFC

Mariš Ladislav (30%) - Grúňová Zuzana (30%) - Figuli Lucia (20%) - Jangl Štefan (20%):
Resilience of historical public buildings against blast in a context of monument
preservation [Odolnosť historických verejných budov voči výbuchu v kontexte
pamiatkovej ochrany]. In: Structural and mechanical engineering for security and
prevention. - [S.l.]: Trans Tech Publications, 2017. ISBN 978-3-0357-1236-0. S. 248260. - (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.

AFC

AFC

AFC

AFD

Lýdia Kontrová (100%): Ordinary differential equation as a mathematical model of the
various problems of the field Civil Security. XXXV international colloquium on the
management of educational process [elektronický zdroj] : Brno, June 1, 2017 :
proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contribution. Brno.
Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-419-5
Lýdia Kontrová (100%): How to use the mind maps for the development of creativity and
metacognition of the individual. 14th International Scientific Conference HUMAN
POTENTIAL DEVELOPMENT, Benešov near Prague, 6.- 8. June, 2017. ISBN – 978-80786976-41-9
Lýdia Kontrová (100%): The need of the teaching mathematics with an emphasis on
interdisciplinarity. In: Didaktická konference 2017 [elektronický zdroj] = Didactic
conference 2017: 11. mezinárodní vědecká konference : sborník příspěvků : 1.-2. června
2017, Brno, Česká republika. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-2108590-9.
Dvořák Zdeněk (50%) - Lusková Mária (50%): Metodický pohľad na priebeh riešenia
projektu RAIN. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj]:
22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina. Žilinská univerzita,
2017. ISBN 978-80-554-1332-7. CD-ROM, s. 63-70.

AFD

Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) - Tomek Miroslav (33%): Zásahová činnosť
hasičských jednotiek pri dopravných nehodách. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí [elektronický zdroj]: 22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. 25. máj 2017, Žilina. Žilinská univerzita, 2017. ISBN 978-80-554-1332-7. CD-ROM,
s. 309-314.

AFD

Mihoková Jakubčeková Júlia (50%) - Prívarová Radka (50%): Risk of emergency supply
to the evacuated population of basic foodstuffs. In: Procedia Engineering [elektronický
zdroj]. ISSN 1877-7058. Vol. 192 (2017), online, s. 586-591. 190.
Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326474
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AFD

Dvořák Zdeněk (50%) - Lusková Mária (50%): Metodický pohľad na priebeh riešenia
projektu RAIN. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj]
: 22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina: Žilinská univerzita,
2017. ISBN 978-80-554-1332-7. CD-ROM, s. 63-70.

AFD

Mária Hudáková (50%) - Mária Lusková (50%): Global environment impacts on
enterprise risk management [Globálne vplyvy prostredia na riadenie rizík v podniku]. In:
Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 16th
international scientific conference: proceedings: 5th-6th October 2016 Rajecke Teplice,
Slovak Republic. Part II. Zilina: ZU University of Zilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9.
Online, s. 694-701.

AFD

Prívarová Radka (50%) - Mihoková Jakubčeková Júlia (50%): Selecting a replacement
source of water for emergency supplies in case of emergency. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. ISSN 1877-7058. Vol. 192 (2017), online, s. 737-742.
Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326735.

AFD

Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) - Ďurech Peter (33%): Postup varovania a
vyrozumenia vzhľadom na vplyv klimatických zmien, vo vzťahu k zvyšovaniu
bezpečnosti obyvateľstva v SR In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí :
22. medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina. Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. ISBN 978-80-554-1332-7. CD-ROM, s. 303-308.

AFD

Ballay Michal (50%) - Kubás Jozef (50%): Právny status a spôsob výkonu dobrovoľného
hasičského zboru miestnej úrovne územnej samosprávy.In: Bezpečnosť v lokálnom
prostredí : zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu SECULIN 2017: [11.13.10.2017] Zuberec. Žilina: Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. ISBN 97880-554-1398-3. - CD-ROM, s. 7-11.

AFD

Ballay Michal (50%) - Monoši Mikuláš (50%): Selected aspects of the relationship
between scientific - technological development of structures of passenger cars of the
recovery and hydraulic equipment fire and rescue corps used in rescue operations. In:
Procedia Engineering. ISSN 1877-7058. Vol. 192 (2017), online, s. 16-21.

AFD

AFD

AFD

Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%): Technológia zásahovej činnosti hasičských
jednotiek pri dopravných nehodách na železničnom priecestí In: Advances in fire and
safety engineering 2017: recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie ...: Trnava, 19.-20. Október 2017. Trnava:
AlumniPress, 2017. ISBN 978-80-8096-245-6. CD-ROM, s. 351-356.
Monoši Mikuláš (50%) - Ballay Michal (50%): Emergency response and safety fire fighter
in relation to technologies used in electric vehicles. In: Fire protection, safety and security
2017. Zvolen: 2017. ISBN 978-80-228-2957-1. S. 6. databáza Web of Science
Ďurech Peter (50%) - Sventeková Eva (50%): Process of organizations renewal
damaged way interaction of extraordinary events in consideration of increase in security
population. In: Fire protection, safety and security 2017 [elektronický zdroj]: international
scientific conference: May 3rd-5th, 2017, Zvolen, Slovak Republic: conference
proceedings. Zvolen: Technical University, 2017. ISBN 978-80-228-2957-1. s. 278-283.
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AFD

Stachová Darina (100%): Trajectory of a road vehicle during road maintenance. In:
MATEC web of conferences [elektronický zdroj]: dynamics of civil engineering and
transport structures and wind engineering – DYN-WIND’2017: Trstená, Slovak Republic,
May 21-25, 2017. ISSN 2261-236X. Vol. 107, 00029 (2017), online 6 s. 2017. Poznámka:
Článok je zaradený v databáze Scopus. Spôsob prístupu: https://www.matecconferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/21 /matecconf_dyn2017_00029.pdf

AFD

Zdenka Urbancová (100%): Mapovanie rizík s využitím geografických informačných
systémov. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 22.
medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita,
2017. ISBN 978-80-554-1332-7. CD-ROM, s. 401-408.

AFD

Figuli Lucia (60%) - Zvaková Zuzana (20%) - Bedon Chiara (20%): Design and analysis
of blast loaded windows [Návrh a analýza okien zaťažených výbuchom]. In: Procedia
Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 177-182.
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science a Scopus.Vyšiel aj tlačený
zborník abstraktov s ISBN 978-80-554-1328-0.
Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817325778

AFD

Figuli Lucia (100%): Prístup k ochrane kritickej infraštruktúry a boju proti terorizmu vo
Francúzsku. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] :
22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. - 25. máj 2017, Žilina. Žilina: Žilinská
univerzita, 2017. ISBN 978-80-554-1332-7. CD-ROM, s. 77-85.

AFD

Lacinák Maroš (50%) - Ristvej Jozef (50%): Smart city, safety and security [Inteligentné
mesto, bezpečnosť a ochrana]. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. ISSN 18777058. Vol. 192 (2017), online, s. 522-527. Poznámka: Článok je zaradený v databázach
Scopus a Web of Science. Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science
/article/pii/S187770581732636X

AFD

Lacinák Maroš (34%) - Ristvej Jozef (33%) - Wang Bo (33%): Zvyšovanie úrovne
krízového manažmentu v rámci inteligentných miest. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí [elektronický zdroj]: 22. medzinárodná vedecká konferencia: 24. 25. máj 2017, Žilina: Žilinská univerzita, 2017. ISBN 978-80-554-1332-7. s. 259-264.

AFH

Moravec Ján (25%) - Kopas Peter (25%) - Jakubovičová Lenka (25%) - Leitner Bohuš
(25%): Experimental casting of forging ingots from model material. In: Machine modelling
and simulations - MMS 2017: XXII Slovak-Polish scientific conference: September 5-8,
2017, Sklené Teplice, Slovakia : book of abstracts. Žilina: University of Žilina, 2017.
ISBN 978-80-554-1360-0. S. 69.

BCI

Tomek Miroslav (50%) - Mihoková Jakubčeková Júlia (50%): Špeciálne prepravy
[elektronický zdroj]. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. CD-ROM, 116 s. ISBN 97880-554-1395-2

BCI

Monoši Mikuláš (34%) - Ballay Michal (33%) - Dermek Milan (33%): Technické
zabezpečenie hasičských jednotiek na riešenie následkov krízových situácií. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 164 s. ISBN 978-80-554-1365-5.
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BEE

Prívarová Radka: Využití operační analýzy v oblasti plánování ochrany obyvatel = Use
of operational analysis in planning for protection of population. In: New approaches to
the national security [elektronický zdroj] = Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu :
12th PhD conference proceedings. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231402-7. s. 332-338. Spôsob prístupu: http://www.unob.cz/fvl/vyzkum vyvoj/Documents/
Konference/Conference%20Proceedings%202017.pdf

BEE

Lacinák Maroš (100%): Bezpečnosť a riziká inteligentných miest. In: New approaches to
the national security [elektronický zdroj] = Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu:
12th PhD conference proceedings. - Brno: Univerzita obrany, 2017. - ISBN 978-80-7231402-7. s. 262-266. Spôsob prístupu: http://www.unob.cz/fvl/vyzkum_vyvoj/Documents/
Konference/Conference%20Proceedi ngs%202017.pdf

FAI

Figuli Lucia (30%) - Maňas Pavel (10%) - Kravcov Alexander N. (30%) - Pospíchal
Václav (10%) - Leitner Bohuš (10%) - Svoboda Pavel (10%): Structural and mechanical
engineering for security and prevention = ICSMESP 2017. 1. vyd. Zürich: Trans Tech
Publications, 2017. ISSN 1013-9826. - 402 s.

GII

Leitner Bohuš (100%): Aktivita v rámci slovenského predsedníctva EÚ, In: Spravodajca
Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1339-4134. Roč. 34, č. 5 (2016), s. 4.

Doktorandské štúdium
V priebehu roku 2017 sa katedra aktívne podieľala aj na zabezpečení doktorandského štúdia na FBI
UNIZA. Viacerí príslušníci katedry pôsobili v rámci odborových komisií na FBI UNIZA a aktívne sa
podieľali na ich činnosti. Členstvo v odborových komisiách pre 3.stupeň vš štúdia: krízový manažment
(prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Sventeková, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.), záchranné služby
(prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.) a bezpečnostný manažment (prof. Ing. Dvořák, PhD.).
Prehľad doktorandov vedených zamestnancami katedry so stavom ku 31.12.2017 v rámci študijného
programu „krízový manažment“ a „bezpečnostný manažment“ je uvedený v tabuľke číslo 14.
Tab. č.14
Prehľad doktorandov
manažment“
P. č.

študijného

Doktorand

programu

„krízový manažment“

Rok štúdia

Forma

a

„bezpečnostný
Školiteľ

1.

Ing. Radka Prívarová (KM)

3.

denná

doc. Ing. Leitner, PhD.

2.

Ing. Zdenka Urbancová (KM)

2.

denná

doc. Ing. Sventeková, PhD.

3.

Ing. Maroš Lacinák (KM)

2.

denná

doc. Ing. Ristvej, PhD.

4.

Mgr. Natália Titková (KM)

2.

externá

doc. Ing. Leitner, PhD.

5.

Ing. Peter Ďurech (BM) *

2.

externá

prof. Ing. Dvořák, PhD.

* k 30.6.2017 povolený prestup zo študijného programu ZS na BM, zároveň zmena školiteľa – školiteľ prof. Ing. Dvořák, PhD.

Na vedení študentov doktorandského štúdia z pozície školiteľa sa podieľali prof. Ing. Dvořák, PhD.,
doc. Ing. Sventeková, PhD. a doc. Ing. Leitner, PhD. Na základe výsledkov prijímacieho konania bol
do 1. ročníka prijatý a na katedru zaradený jeden doktorand, ktorý však na štúdium nenastúpil.
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Prehľad využitia školiteľov pri vedení doktorandov so stavom k 31.12.2017 je v tabuľke číslo 15.
Tab. č.15
Prehľad využitia školiteľov z katedry technických vied a informatiky
P. č.

Školiteľ

Doktorand

Forma

Ročník

Študijný program

1.

doc. Ing.

Ing. Radka Prívarová

denná

3.

krízový manažment

2.

Leitner, PhD.

Mgr. Natália Titková

externá

2.

krízový manažment

3.

doc. Ing.
Sventeková, PhD.

Ing. Zdenka Urbancová

denná

2.

krízový manažment

Ing. Peter Ďurech

externá

2.

bezpečnostný
manažment

4.

prof. Ing.
Dvořák, PhD.

Ďalšie aktivity príslušníkov katedry v oblasti doktorandského štúdia:
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. Sventeková, PhD. – podpredseda odborovej komisie študijného programu krízový
manažment, školiteľ pre študijné programy krízový manažment a bezpečnostný manažment,

•

•

doc. Ing. Leitner, PhD. - člen odborovej komisie študijného programu krízový manažment, člen
odborovej komisie študijného programu záchranné služby, školiteľ v študijných programoch
krízový manažment, bezpečnostný manažment a záchranné služby,
doc. Ing. Tomek, PhD. - školiteľ v študijnom programe krízový manažment.

•

•

Pracovníci katedry v priebehu roku 2017 pôsobili v rámci viacerých komisií pre štátne dizertačné skúšky
alebo komisií pre obhajoby dizertačných prác, nielen na pôde FBI UNIZA, ale aj na ďalších fakultách
UNIZA alebo partnerských univerzitách a inštitúciách. Jednalo sa o nasledovné aktivity:
•

prof. Ing. Dvořák, PhD.

PEDAS UNIZA, FRI UNIZA, FBI VŠB – TU Ostrava, FAI UTB Zlín,

•

doc. Ing. Leitner, PhD.

SjF UNIZA, FVT UO Brno, FAI UTB Zlín,

•

doc. Ing. Tomek, PhD.

FAI UTB Zlín,

•

doc. Ing. Sventeková, PhD.

PEDAS UNIZA.

Vybraní zamestnanci katedry zabezpečovali dištančné vzdelávanie a realizáciu predmetových skúšok
v rámci 3.stupňa vzdelávania. Prof. Ing. Dvořák, PhD. zabezpečoval výučbu voliteľného predmetu
„informačné a riadiace systémy“. Doc. Ing. Leitner, PhD. zabezpečoval predmet „systémová a operačná
analýza“ pre všetkých študentov 1.ročníka doktorandského štúdia v dennej a externej forme.
Doc. Ing. Sventeková zabezpečovala predmet „posudzovanie rizík funkčnosti kritickej infraštruktúry“.
Všetci uvedení školitelia sa zúčastnili ako členovia skúšobnej komisie na viacerých predmetových
skúškach z ďalších predmetov realizovaných podľa individuálnych plánov doktorandov.
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Spolupráca s praxou
Katedra v rámci svojej činnosti aktívne spolupracuje s orgánmi krízového riadenia na úrovni ústredných
orgánov štátnej správy (MDaV SR, MO SR, MV SR, MH SR a MPSVaR SR), ako aj s ďalšími inštitúciami
a spoločnosťami vo verejnom aj súkromnom sektore.
K najvýznamnejším partnerom z praxe možno zaradiť Železnice SR, a.s. (ďalej len „ŽSR“), Slovenskú
elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“), Stredoslovenskú energetiku, a.s. (ďalej
len „SSE, a.s.“), Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D, a.s.“), Národný
inšpektorát práce, Mestský úrad Rajec a ďalšie. Uvedená spolupráca napomáha zvyšovať odbornú
úroveň pedagogických pracovníkov katedry, ktorí sa snažia začlenením najnovších poznatkov
a skúseností z praxe do obsahu odborných predmetov zvýšiť atraktívnosť študovaného odboru.
Katedra spolupracuje s rôznymi podnikateľskými subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany kritickej
infraštruktúry, energetiky a dopravy.
Dôkazom spolupráce s praxou sú aj viaceré konzultácie s odborníkmi z praxe, realizované buď priamo
na pôde katedry alebo v rámci plánovaných návštev, odborných konzultácií a pozvaných prednášok
odborníkov z praxe. Prof. Ing. Dvořák, PhD. sa aktívne podieľal na príprave spoločných projektov so
SEPS, a.s. a SSE, a.s. Žilina. Výsledkom spolupráce s praxou bola aj realizácia viacerých exkurzií pre
študentov (napr. sklad ŠHR Kysucké Nové Mesto, prevádzka Žilinská teplárenská, a.s., Vodné dielo
Žilina, Terminál intermodálnej dopravy Žilina - Teplička n. Váhom, Centrálny dispečing SEPS, a.s.
v Žiline a pod.).

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Rozširovaniu a rozvoju medzinárodnej spolupráce venuje vedenie katedry mimoriadnu pozornosť.
Cieľom rozvoja kooperácie v medzinárodnom meradle bola predovšetkým propagácia FBI UNIZA,
prezentácia odbornej činnosti katedry, ako aj možností internacionalizácie študijného programu BOKI.
Medzinárodná spolupráca katedry sa uskutočňuje v rôznych formách, medzi ktoré možno zaradiť:
•

prednáškové aktivity v rámci mobilít učiteľov prostredníctvom ERASMUS+,

•

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

•

členstvo v radách zahraničných časopisov,

•

aktívny podiel na riešení medzinárodných vedeckovýskumných projektov,

•

návštevy zahraničných pracovísk zaoberajúcich sa problematikou manažmentu bezpečnosti
a ochrany systémov a služieb kritickej infraštruktúry,

•

členstvo vo vedeckých radách zahraničných univerzít a ďalšie.

Účelom realizovaných aktivít bola najmä prezentácia dosiahnutých výsledkov v oblasti vedy, výskumu,
a odborno-pedagogickej činnosti zamestnancov katedry, hlavne formou ich účasti na konferenciách,
seminároch, workshopoch a iných odborných a vedeckých podujatiach v zahraničí. Významnú aktivitu
v oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce už dlhšiu dobu predstavujú prednáškové a výmenné pobyty
pedagogických zamestnancov v rámci európskeho programu ERASMUS+.
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Konkrétne aktivity realizované v rámci medzinárodnej spolupráce
Medzinárodná spolupráca bola zameraná predovšetkým na rozšírenie a zintenzívnenie existujúcich
foriem kooperácie a na nadviazanie nových kontaktov. V rámci posilnenia oblasti medzinárodných
vzťahov bolo vykonaných viacero rokovaní ku príprave príp. už riešeným projektom, činnosť v rámci
vedeckých výborov konferencií, aktívna účasť zamestnancov na konferenciách, seminároch,
workshopoch, rokovaniach odborových rád a aktivity realizované v rámci programu ERASMUS+.
Katedra sa v oblasti medzinárodnej spolupráce dlhodobo zameriava na univerzity a ďalšie výskumné
inštitúcie s podobným odborným zameraním. Počas roka 2017 prebiehala aktívna spolupráca najmä
s týmito zahraničnými inštitúciami:
• TU Delft, Holandsko (prof. Ing. Dvořák, PhD., Ing. Lusková, PhD.),
• Trinity College Dublin (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Sventeková, PhD.),
• Kaunas University of Technology, Litva (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.),
• Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Litva (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Leitner, PhD.),
• Jan Kochanowski University in Kielce, Poľsko, (prof. Ing. Dvořák, PhD.),
• ENSTA Bretagne, Francúzsko (Ing. Figuli, PhD.),
• Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, ČR (prof. Ing. Dvořák, PhD.,
doc. Ing. Leitner, PhD.),
• Dopravní fakulta Univerzity Pardubice, ČR (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD.),
• Fakulta logistiky a krízového řízení Univerzity Tomáše Bati, Zlín, ČR (doc. Ing. Tomek, PhD.),
• Univerzita obrany Brno, ČR (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD., Ing. Figuli, PhD.),
• Univerzita v Beograde, Srbská republika (prof. Ing. Dvořák, PhD.),
• Univerzita UNION Beograd, Srbská republika (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Leitner, PhD.),
• VTU Todor Kableškov, Sofia, Bulharsko (prof. Ing. Dvořák, PhD., doc. Ing. Leitner, PhD., ),
• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wroclaw, Poľsko (prof. Ing. Dvořák, PhD.,
doc. Ing. Sventeková, PhD.).
Nové vzťahy a formy medzinárodnej spolupráce boli nadviazané s Maikop State Technological
University (http://www.mkgtu.ru/, kontaktná osoba prof. Dr. Ludmila Prigoda,lv_prigoda@mail.ru).
Aktivitou doc. Ing. Sventekovej, PhD. sa otvorila nová možnosť spolupráce v oblasti Erasmus+ pre
rozvoj
študentských
stáží,
výskumu
a
vzdelávania
s
VGTU
Vilnius,
Litva,
(http://www.vgtu.lt/index.php?lang=2). Ako veľmi perspektívne sa javia nové možnosti spolupráce
s OBUDA University v Budapešti (https://www.uni-obuda.hu/en) a National University Of Public Services
v Budapešti (https://en.uni-nke.hu), s ktorými boli realizované prvé bilaterálne návštevy a snahy o rozvoj
možností publikovania. RNDr. Stachová, PhD. iniciovala nadviazanie novej Erasmus+ dohody s Lublin
University of Technology v Poľsku (http://en.pollub.pl/, kontaktná osoba Julia Kubaj kubaj@pollub.pl).
Zahraničné pracovné cesty
Zahraničné pracovné cesty zamestnancov katedry boli realizované na partnerské inštitúcie v rámci
plánovaných vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít. Konkrétne aktivity súvisiace s realizovanými
pracovnými cestami boli napr. spolupráca v rámci riešených a pripravovaných projektov, vyžiadané
prednášky, účasť na štátnych skúškach, rokovanie vedeckej a odborovej rady, ako aj pobyty v rámci
programu Erasmus+. Časť zahraničných pracovných ciest súvisela s rokovaniami v rámci projektu
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RAIN, účasťou na medzinárodných konferenciách, workshopoch a ďalších odborných podujatiach.
Prehľad zahraničných pracovných ciest a medzinárodnej mobility pracovníkov katedry za rok 2017 je
uvedený v tabuľkách č.16 a 17.
Tab. č. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2017
Účastník

Účel cesty

Sventeková Eva,
doc. Ing., PhD.
Dvořák
Zdeněk,
prof.Ing.,PhD.
Figuli Lucia,
Ing. PhD.
Lusková Mária,
Ing. PhD.
Leitner
doc. Ing.,PhD.

Bohuš,

Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Lusková Mária,
Ing., PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.
Sventeková Eva,
doc. Ing., PhD.
Tomek Miroslav,
doc. Ing., PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Figuli Lucia,
Ing., PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.

Krajina

Termín

Počet
dní

Pracovné rokovanie

Ostrava,
Pardubice/CZ

16.-18.1.2017

3

Účasť na vedeckej rade

Ostrava/CZ

31.1.-1.2.2017

2

Pracovné rokovanie NATO

Brusel/BE

31.1.-6.2.2017

7

Účasť na workshope

Helsinki/FI

14.-17.2.2017

4

Účasť na workshope

Helsinki/FI

14.-17.2.2017

4

Účasť na mítingu projektu
RAIN

Dublin/IE

22.-25.3.2017

4

Míting projektu RAIN

Dublin/IE

22.-25.3.2017

4

Účasť
na
obhajobe
dizertačnej skúšky

Zlín/CZ

6.4.2017

1

Rozvoj zahr.spolupráce s 3
fak.VGTU

Vilnius/LT

4.-7.4.2017

4

Účasť
na
obhajobe
dizertačnej skúšky

Zlín/CZ

13.4.2017

1

Podpis dohody o spolupráci,
riešenie projektu KEGA

Budapešť/HU

24.-25.4.2017

2

Vyžiadaná prednáška

Praha/CZ

26.-27.4.2017

2

Účasť
na
konferencii
Transbaltica 2017

Vilnius/LT

3.-6..5.2017

4

Účasť
na
konferencii
Transbaltica 2017

Vilnius/LT

3.-6..5.2017

4
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Dvořák Zdeněk,

Účasť na vedeckej
konferencia

prof. Ing.,PhD.
Stachová
RNDr., PhD.
Figuli Lucia,
Ing., PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Lusková Mária,
Ing. PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Figuli Lucia,
Ing., PhD.
Figuli Lucia,
Ing., PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.
Figuli Lucia,
Ing., PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.

Darina,

rade,

Ostrava/CZ

17.-19.5.2017

3

Účasť na konferencii ICMEP

Brno/CZ

1.6.2017

1

Účasť
na
konferencii
Resilience Capacity Building

Praha/CZ

2.-3.6.2017

2

Účasť v komisii pre štátne
skúšky

Zlín/CZ

8.-9.6.2017

2

Záverečné
projektu RAIN

Brusel/BE

12.-14.6.2017

3

Účasť na medzinárodnej
konferencii ICSMESP

Praha/CZ

13.-14.6.2017

2

Účasť na medzinárodnej
konferencii ICSMESP

Praha/CZ

13.-16.6.2017

4

Míting ISEG

Brusel/BE

18.-20.6.2017

3

Účasť na dizertačnej skúške

Ostrava/CZ

28.6.2017

1

Konzultácie, účasť v komisii

Brno/CZ

10.-13.7.2017

4

Účasť na vedeckej rade

Ostrava/CZ

5.9.2017

1

Člen komisie
skúšku

Zlín/CZ

21.9.2017

1

Konzultácie k projektu CDV

Brno/CZ

26.-27.9.2017

2

Zasadnutie ISEG NATO

Brusel/BE

24.-27.9.2017

4

Účasť na vedeckej rade

Ostrava/CZ

25.10.2017

1

Brno/CZ

3.11.2017

1

Brno/CZ

3.11.2017

1

Účasť
skúške

na

hodnotenie

pre

štátnu

doktorandskej

Konzultácie k projektu VEGA
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Lusková Mária,
Ing., PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Lusková Mária,
Ing., PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.

Lusková Mária,
Ing., PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.
Dvořák Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.
Leitner Bohuš,
doc. Ing.,PhD.

Účasť na ICP Proposer´s Day
2017

Budapešť/HU

8.-10.11.2017

3

Účasť na konferencii BTSM

Zlín/CZ

15.11.2017

1

Účasť na konferencii ICERI
2017

Sevilla/ES

15.-19.11.2017

5

Účasť
na
konferencii
lnternational
Engineering
Symposium at Bánki

Budapešť/HU

26.-27.11.2017

2

Účasť
na
konferencii
lnternational
Engineering
Symposium at Bánki

Budapešť/HU

26.-27.11.2017

2

Účasť
na
konferencii
lnternational
Engineering
Symposium at Bánki

Budapešť/HU

26.-27.11.2017

2

Účasť
na
dizertačnej práce

obhajobe

Zlín/CZ

29.11.2017

1

Účasť
na
dizertačnej práce

obhajobe

Zlín/CZ

29.11.2017

1
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Tab. č. 17
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry za rok 2017
Druh
mobility

Meno a priezvisko

Termín mobility

Dvořák
Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.

12.3.-15.3.2017

ERASMUS+

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych, Wroclaw

PL

Sventeková Eva,
doc. Ing., PhD.

12.3.-15.3.2017

ERASMUS+

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych, Wroclaw

PL

Kontrová
Lýdia,
PaedDr.,PhD.

11.-15.5.2017

ERASMUS+

Old Polish University, Kielce

PL

Stachová Darina,
RNDr., PhD.

11.-15.5.2017

ERASMUS+

Old Polish University, Kielce

PL

Leitner Bohuš, doc.
Ing.,PhD.

29.5.-1.6.2017

ERASMUS+

Univerzita obrany, Brno

CZ

Dvořák
Zdeněk,
prof. Ing.,PhD.

9.-13.10.2017

ERASMUS+

University of Transport,
Sofia

BG

Sventeková Eva,
doc. Ing., PhD.

9.-13.10.2017

ERASMUS+

University of Transport,
Sofia

BG

Leitner Bohuš, doc.
Ing.,PhD.

9.-13.10.2017

ERASMUS+

University of Transport,
Sofia

BG

Lusková
Ing., PhD.

9.-13.10.2017

ERASMUS+

University of Transport,
Sofia

BG

19.-23.11.2017

ERASMUS+

Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych, Wroclaw

PL

Mária,

Tomek
Miroslav,
doc. Ing., PhD.

Prijímajúca inštitúcia

Krajina pobytu

Prijatie zahraničných hostí na katedre bolo realizované hlavne v rámci programu ERASMUS+, v rámci
konferencií organizovaných na FBI UNIZA, ale aj pri príležitosti ďalších vedeckých a odborných podujatí
a pracovných stretnutí. V roku 2017 boli na katedre vykonané tieto vyžiadané prednášky:
•

mjr. Ing. Martin Benda, PhD. vyžiadaná prednáška v predmete obnova dopravných
a pozemných stavieb, Univerzita obrany, Brno, Česká republika,

•

mjr. Ing. Jan Sobotka, Ph.D. vyžiadaná prednáška v predmete pozemné stavby. Univerzita
obrany, Brno, Česká republika,

•

Ing. Simona Duchajová, vyžiadaná prednáška v predmete dopravná technika a technológia.
Dekra-poradenstvo, Bratislava,
doc. Ing. Pavel Drdla, PhD. (mobilita CEEPUS), vyžiadaná prednáška v predmete logistika.
DFJP, Univerzita Pardubice. Česká republika,

•
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•

doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD., vyžiadaná prednáška v predmete ochrana objektov KI
v sektoroch dopravy a energetiky. STU Bratislava, Stavebná fakulta,

•

doc. Ing. David Řehák, PhD. vyžiadaná prednáška v predmete ochrana objektov kritickej
infraštruktúry. FBI VŠB - TU Ostrava, Česká republika,
Ing. Martin Hromada, PhD. vyžiadaná prednáška v rámci predmetui ochrana kritickej
infraštrukútry. FAI UTB Zlín,

•
•

Ing. Peter Petrovič, vyžiadaná prednáška v rámci predmetu ochrana kritickej infraštrukútry.
Ministerstvo vnútra SR.

Zahraničné mobility študentov študijného programu BOKI v roku 2017 realizované neboli.
V priebehu roka 2017 katedru navštívili ďalší hostia z viacerých univerzít a súkromných spoločností:
• Fakulta aplikované infromatiky Univerzity T.Bati Zlín (ČR),
• Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava (ČR),
• Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brne (ČR),
• VTU Todor Kableškov, Sofia (Bulharsko),
• Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati v Zlíně (ČR),
• Sřední průmyslová škoa chemická, Pardubice (ČR) a ďalšie.
Podiel na organizácii medzinárodných konferencií
Pozitívne možno hodnotiť aj podiel pracovníkov katedry na organizácii medzinárodných konferencií
a tiež členstvo pracovníkov katedry vo výboroch vedeckých, odborných konferencií a seminárov.
• Ing. Figuli, PhD sa podieľala na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie Blast protection
2017, ktorá sa konala 19. - 20. januára 2017 v Žiline.,
• Ing. Figuli, PhD. participovala tiež pri organizácii ICSMESP 2017 - International Conference on
Structural and Mechanical Engineering for Security and Prevention 2017, ktorá sa konala
14 .-16. júna 2017 v Prahe, Česká republika,
• Ing. Lucia Figuli, PhD. je členkou medzinárodného poradného panelu ISEG (International
Scientific Evaluation Group) programu NATO Science for Peace and Security,
• prof. Ing. Dvořák, PhD a doc. Ing. Leitner, PhD – členovia Vedeckého výboru Transport means
2017, Kaunas, Litva,
• doc. Ing. Leitner, PhD, doc. Sventeková, PhD. a prof. Ing. Dvořák, PhD - členovia Vedeckého
výboru konferencie RKS 2017, Žilina,
• doc. Ing. Sventeková Eva, PhD - členka vedeckého výboru konferencie Mladá veda 2017, Zlín.
Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
Za prínos a zviditeľnenie činnosti katedry je možné považovať aj členstvo pracovníkov katedry
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

Časopis

prof. Ing., PhD.

Journal of engineering management
and competitiveness

Zdeněk Dvořák

Traffic and Transportation Engineering

Krajina

ISSN

Srbská
republika

ISSN 2217-8147

USA

ISSN 2095-7564

prof. Ing., PhD.

Sborník vědeckých prací VŠB-TU
Ostrava, Řada bezpečnostní inženýrství

Česká
republika

ISSN 1804-1639

Zdeněk Dvořák

FBIM Transaction

Srbská
republika

ISSN 2334-704X

MESTE Journal

Srbská
republika

ISSN 2334-7058

Bulharsko

ISSN 1312-5486

Egypt

ISSN1687-8086

prof. Ing., PhD.
Zdeněk Dvořák

prof. Ing., PhD.
Zdeněk Dvořák,
prof. Ing., PhD.
Zdeněk Dvořák,

UNWE Yearbook

prof. Ing., PhD.
Lucia Figuli,
Ing., PhD.
Eva Sventeková

Advancements in Design and Analysis
of Protective Structures

doc. Ing., PhD.

Communications – Komunikácie
Vedecké listy Univerzity Žilina

Bohuš Leitner

Journal of Crisis Management (JCM)

doc. Ing., PhD.
Bohuš Leitner
doc. Ing., PhD.

Perners Contacts

Slovakia

ISSN 24011/2016

Egypt

ISSN 24011/2016

Česká
republika

ISSN 1801-674X
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ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Rozvoj katedry za účelom skvalitnenia jej činnosti úzko súvisí nielen s kvalitou zabezpečovaných
profilových predmetov študijného programu BOKI a predmetov všeobecného teoretického základu
všetkých študijných programov na FBI UNIZA, ale aj s ďalším rozšírením vedeckovýskumných aktivít
katedry do problematiky odolnosti kritickej infraštruktúry, posudzovania vnútro sektorových vzťahov
v rámci jednotlivých infraštruktúrnych systémov, ako aj kľúčových väzieb medzi sektormi KI. Tento cieľ
je možné dosiahnuť iba aktívnym záujmom o odbornú stránku problematiky bezpečnosti kritickej
infraštruktúry, neustálym rozširovaním a rozvojom stávajúcej spolupráce s významnými partnermi
z praxe, ako aj pracoviskami s podobnou odbornou profiláciou.
Rozvojový zámer katedry vo vzdelávacej činnosti
Hlavný cieľ katedry v oblasti vzdelávania je úspešne dokončiť prvý cyklus absolventov 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe BOKI. K tomu je bezpodmienečne nutné
pokračovať v príprave podkladov a tvorbe obsahovej náplne nových predmetov, ale aj skvalitňovaní
učebnej podpory pre už zabezpečované predmety. Dôraz bude položený na nadväznosť a obsahovú
náplň profilujúcich predmetov v študijnom programe BOKI a skvalitňovaní zabezpečovaných predmetov
v rámci 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 ďalej rozvíjať tieto 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 a univerzite,

•

rozširovať/aktualizovať lekčný fond a študijné materiály pre všetky akreditované študijné
programy fakulty, hlavne pre profilujúce predmety študijného programu BOKI,

•

vypracovať kvalitnú e-learningovú podporu výučby všetkých predmetov pre študijný program
BOKI a aktualizovať existujúcu e-learningovú podporu predmetov zabezpečovaných katedrou
v prospech ostatných študijných programov na FBI UNIZA,

•

rozšíriť ponuku predmetov katedry v cudzom jazyku pre zahraničných študentov,

•

podporovať zahraničné mobility študentov a pedagógov katedry,

•

podporovať ďalšie vzdelávanie pracovníkov katedry v oblasti jazykových znalostí, 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 odborníkov z praxe do konzultačnej činnosti a pri zadávaní a spracovaní záverečných
prác, zabezpečiť účasť odborníkov z iných inštitúcií ako členov komisií pre štátne skúšky,

•

viesť študentov k aplikácii nadobudnutých teoretických znalostí k ich praktickej aplikácii, 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,
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•

témy záverečných prác študijného programu BOKI zamerať na riešenie teoretických
a praktických problémov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry v sektoroch energetika
a doprava a hlavne na ich praktickú využiteľnosť,

•

intenzívnejšie motivovať študentov k absolvovaniu odbornej praktickej stáže za účelom získania
skúseností a prehĺbenia poznatkov z oblastí a predmetov ich študovaného programu,

•

navrhnúť zoznam stredných odborných škôl z oblasti energetiky a dopravy, s ktorými je vhodné
nadviazať spoluprácu, dostať do povedomia mládeže atraktivitu problematiky ochrany kritickej
infraštruktúry a zvýšiť tak záujem o štúdium študijného programu BOKI,

•

sledovať mieru spokojnosti potenciálnych 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).
Rozvoj vedeckovýskumnej činnosti katedry musí byť založený na čo najširšom zapojení členov katedry
do podávaných projektov a možnej spolupráce so štátnymi a firemnými inštitúciami. Cieľom je zlepšenie
výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti a využitie výskumnej kapacity katedry. Pre ďalší rozvoj
katedry v oblasti vedy a výskumu bude potrebné realizovať nasledovné činnosti:
•

priebežne pripraviť a podať návrhy nových projektov v rámci domácich grantových agentúr
VEGA, KEGA a APVV a spolupodieľať sa na spracovaní a podaní fakultného projektu v rámci
európskych grantových štruktúr,

•

aktívne sa zapájať do konzorcií pre riešenie medzinárodných projektov so zameraním na oblasť
ochrany kritickej infraštruktúry a bezpečnosti infraštruktúrnych sietí všeobecne,
aktívne naďalej vyhľadávať spoluprácu s domácimi/zahraničnými inštitúciami, zaoberajúcimi sa
problémami v oblasti manažérstva bezpečnosti dôležitých infraštruktúrnych systémov,

•
•

skvalitniť prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v domácich a zahraničných
časopisoch, s dôrazom na časopisy a zborníky zaradené do databáz (napr. WoS, SCOPUS),

•

intenzívnejšie sa zapájať do riešenia prakticky orientovaných úloh 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,

•

podieľať sa na využití laboratórií v rámci Vedeckého parku UNIZA v oblasti profilácie katedry,

•

aktivizovať väčší počet študentov do ŠVOČ s ambíciou ich účasti na súťažiach v rámci iných
univerzít, prípadne v zahraničí,
zabezpečiť intenzívnejšie zapájanie študentov a doktorandov do riešenia vedeckovýskumných
úloh a vytvárať tak podmienky na zvýšenie kvality výstupov z projektov a publikačnej činnosti.

•

Rozvojový zámer v oblasti medzinárodnej spolupráce
Prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, aktivita a účasť v medzinárodných bilaterálnych projektoch
a nadväzovanie ďalších odborných kontaktov je permanentná, dlhodobá a systematická úloha katedry.
Hlavným cieľom katedry je nielen udržanie aktuálnych kontaktov a aktivít, ale aj rozširovanie množiny
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partnerov, hlavne v oblasti integrovanej bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry. Pre jeho
naplnenie bude v ďalšom období potrebné:
•

naďalej rozvíjať a rozširovať 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,

•

zahraničnú spoluprácu katedry orientovať a využiť na zapojenie sa do európskych vzdelávacích
programov (Erasmus+, CEEPUS apod.), ale aj výskumných schém (H2020, NATO apod.),

•

pokračovať v spolupráci s partnermi z univerzitného prostredia, výskumných inštitúcií a praxe,

•

rozšíriť aktuálnu spoluprácu so spoločnosťami SEPS, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s.,
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
nadviazať kontakty aj s ďalšími kľúčovými subjektmi energetiky a dopravy, ako napr. Slovenské
elektrárne, a.s., Eustream, a.s., SPP – Infrastructure, NDS, a.s, SSC, a.s,. a pod.,

•
•

vyhľadať a osloviť zahraničné univerzity, s ktorými katedra zatiaľ nemá nadviazané kontakty
a ktoré svojim odborným zameraním tvoria potenciál na spoluprácu,

•

využívať krátkodobé prednáškové pobyty na rozvoj vzťahov a propagáciu činnosti katedry, príp.
dlhodobé zahraničné študijné pobyty zamestnancov katedry a doktorandov,

•

vytvoriť na katedre podmienky na zvyšovanie jazykových schopností zamestnancov katedry,

•

rozširovať možností výberu inštitúcií na mobility v rámci programu 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 aj
k subjektom z oblasti bezpečnosti infraštruktúrnych systémov a riadenia rizík v nich,

•

tvorbu databázy absolventov a jej aktualizáciu, podporu činnosti skupiny ALUMNI FBI UNIZA,

•

aktívnu prezentáciu výsledkov práce na facebooku fakulty a spoluúčasť na marketingových
aktivitách organizovaných fakultou a univerzitou.

V Žiline 9. februára 2018
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
vedúci katedry
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Výročná správa pracoviska výskumu bezpečnosti
PROFIL A ŠTRUKTÚRA PRACOVISKA
Pracovisko výskumu bezpečnosti (PVB) 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 výskumu, ktorý schvaľuje
dekan po prerokovaní v akademickom senáte fakulty.
Tab. č. 1
Štruktúra zamestnancov PVB
Plánovaný
počet

Reálny
stav

prof.

1

doc.

Meno, priezvisko

Poznámka

1

prof. Ing. Tomáš Loveček,
PhD.

-

1

0

-

-

výskumný
pracovník

6

3

Ing. Katarína Mäkká, PhD.
Ing. Zuzana Kurillová, PhD.
Ing. Ladislav Mariš, PhD.
Mgr. Lenka Siváková

12. 09. 2017 - 31. 12. 2017
od 01. 02. 2017
do 31. 8. 2017

výskumný
pracovník
na projekty

4

0

-

-

administratívny
pracovník

1

1

Ivana Čepčániová

od 01. 09. 2017

Štruktúra

V roku 2017 PVB prechádzalo organizačnými zmenami, a to nástupom dvoch nových výskumných
pracovníkov a odchodom dvoch výskumných pracovníkov na katedru technických vied a informatiky
a katredru bezpečnostného manažmentu. Rovnako na PVB nastúpila nová administratívna
pracovníčka.

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Primárnou pôsobnosťou a úlohou PVB nie je vzdelávacia činnosť, avšak zamestnanci PVB sa podieľajú
aj na vzdelávacích činnostiach ostatných pracovísk/katedier (viď. výročné správy katedier).
Mgr. Siváková zabezpečovala predmet 9BD003 matematika 1. Ing. Kurillová organizovala 2-dňový
seminár v dňoch 16. - 17. októbra 2017 organizovaný Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci projektu
č. 004ŽU-2/2016 „Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline
prostredníctvom internacionalizácie". Hlavnými cieľmi kurzu bol rozvoj schopností a zručností
doktorandov pripravovať projekty medzinárodnej spolupráce.
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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. pracoviská Vedeckého parku
UNIZA, Výskumného centra UNIZA a odboru prípravy a realizácie projektov UNIZA).
Z pohľadu riešenia projektov sa PVB podieľalo na riešení fakultných medzinárodných výskumných
(RAIN, MoTiV, ERAdiate), ako aj vzdelávacích projektov (KFORCE). PVB sa významným spôsobom
podieľalo na fakultných aktivitách Vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (napr. budovanie
polygónu SafeCity od spoločnosti Huawei).
Kompletný zoznam riešených a podaných projektov v roku 2017, kde PVB vystupuje ako koordinátor,
je uvedený v tabuľkách 2 a 3.
PVB sa taktiež podieľalo na príprave a riešení viac ako 20 národných a medzinárodných výskumných
a vzdelávacích projektoch fakulty (viď. výročné správy katedier).
Publikačná činnosť zamestnancov PVB 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 2017
Názov projektu

Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období

Finančné
prostriedky

Zodpovedný
riešiteľ/

Eur

koordinátor

Viď. výročná
správa EF
UNIZA

Projektový
manažér za FBI

Riešitelia FBI

Dado (EF
UNIZA)

Loveček

Loveček,

Loveček

Kurillová

Mózer

Siváková, Loveček

Loveček

Leitner, Dvořák, Ristvej,
Sventeková, Mariš

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

Príprava medzinárodných
projektov a vytvorenie
ERAchair tímu

770145

MoTiV - Mobility and Time Value

Príprava projektu
a vedeckého tímu,
spustenie projektu,
konceptuálna analýza

Náklady
financované
koordinátorom
projektu

Lugano (UVP
UNIZA)

573942EPP-12016-1RSEPPKA2CBHE-JP

Knowledge for Resilient Society (KFORCE)

Technická podpora
projektu, terminologický
slovník

Náklady
financované
koordinátorom
projektu

Laban
UNS)

VI201520
19049

Dynamické hodnocení odolnosti
souvztažných subsystémů kritické
infrastruktury

Vedecké konferenčné
a časopisecké príspevky na
tému odolnosti a robustnosti prvkov kritickej
infraštruktúry

Náklady
financované
koordinátorom
projektu

FP7
ERAChair
- PilotCall
2013
621386

(AC

Hromada
(FAI UTB)

Ristvej
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Číslo
projektu

Tab. č. 3
Prehľad podaných vedeckých a odborných koordinačných úloh PVB v roku 2017
Doba
riešenia

Grantová
agentúra

Názov projektu

Cieľ projektu

Hlavné výstupy
projektu

APVV 170643

20182021

APVV

Behaviorálny turniket BehaTurn

Vytvorenie
softvérového
riešenia na
zabránenie krádeže
identity autorizovanej
osoby pomocou
inteligentného
monitorovania s
využitím CCTV
kamier.

Software,
metodológia

786319
(internal
reference
number:
SEP21045062
2)

20182021

H2020,
SEC-12FCT20162017

BehaVer – Overovanie
vzorcov správania pre
prevenciu fyzického
vniknutia pomocou
krádeže identity

Vytvoriť rámec
BehaVer, ktorý
umožní zabrániť
fyzickému prenikaniu
neoprávnených osôb
využívajúcich krádež
identity v súvislosti
s bojom proti zločinu
a terorizmu
v Európe.

Software,
metodológia, elearningový kurz

Koordinátor
projektu

koordinátor

Projektový
manažér za
FBI

Kamencay

Kurillová

EF UNIZA

Kurillová

Kurillová

FBI UNIZA

Zodpovedný
riešiteľ/
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Číslo
projektu

2017 2020

COST

LeMa4.0 - Low Energy
Machine Learning for
Industry 4.0
Applications

785699

2017 2020

H2020
SME
Instrumen
t – 1 –
20162017

BeeSafe - emergency
platform for the
personal security of
employees

APVV-170014

2018 2021

APVV

Smart tunel:
telematická podpora pri
mimoriadnych
udalostiach v
dopravnom tuneli

Strategicky posilniť
výskumnú a
inovačnú kapacitu
Žilinskej univerzity
(UNIZA) v oblasti
strojového učenia
(machine learning)
s využitím odborných
poznatkov
medzinárodne
významných
výskumných tímov
na Queen Mary
University v Londýne
a Politecnico di
Torino.
BeeSafe - Sofvérový
nástroj na prevenciu
násilných činov proti
zamestnancom
verejného sektora
pomocou..
Hlavným cieľom
projektu je zvýšenie
bezpečnosti
účastníkov cestnej
premávky
(používateľov tunela)
v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti,

Zvýšenie úrovne
výskumu na
UNIZA.

Buzna

Kurillová

UNIZA

Mobilná aplikácia
BeeSafe

Ing. Jana
Hmírová, PhD.

Kurillová

BeeSafe

návrh
dynamického
(systémovo/scen
árovo
orientovaného)
systému na
hodnotenie rizika

Pirník

Siváková

EF UNIZA
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809873
(internal
reference
number:
SEP21048052
0)

Twinning
810714

2018 2021

EU
Commissi
on

Twinning pre
samoevakuáciu

Zdieľanie excelentnej
vedy.

Zvýšenie kvality
vedeckej činnosti
FBI UNIZA.

Benedik

Siváková

FBI UNIZA

V4
21730224

2018 2019

Internatio
nal
Visegrad
fund

Virtuálne centrum na
simuláciu krízových
javov v regióne V4

Zvýšiť pripravenosť
partnerských
inštitúcií v krajinách
V4, zlepšiť
schopnosť riešiť
krízové situácie
pomocou už
existujúcich
softvérových
nástrojov alebo
vytvoriť viac
efektívne korporátne
nástroje.

Virtuálne centrum
na simuláciu
krízových javov v
regióne V4

Loveček

Siváková

FBI UNIZA

SK-AT20170007

2018 2019

APVV

Lyapunovova stabilita v
hypoplastických
modeloch

Výskum je zameraný
na skúmanie
dynamického
správania sa
stabilných systémov
v zmysle Lyapunova.

Teoretické a
numerické
skúmanie
nelineárnych
systémov
hypoplastických

Loveček

Siváková

FBI UNIZA
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zníženie rizika
zranenia, prípadne
straty na životoch
a škodách na
majetku.

V4
21710438

2018 2019

Africa
Climate
Change
Fund

2018 2019

Internatio
nal
Visegrad
fund

Modul na riadenie
katastrof v oblasti
energie, vody a chorôb:
Analýza
technoekonomickej
realizovateľnosti.

Testovanie vývoja
prototypov troch
mobilných modulov,
ktoré môžu
poskytovať
monitorovanie pitnej
vody, elektriny
a choroby vidieckym
a izolovaným/
marginalizovaným
komunitám v Južnej
Afrike.

Analýza
technoekonomick
ej
realizovateľnosti.

Dr.
Roman
Tandlich

Siváková

Rhodes University

Virtuálne centrum na
simuláciu krízových
javov v regióne V4

Zvýšiť pripravenosť
partnerských
inštitúcií v krajinách
V4, zlepšiť
schopnosť riešiť
krízové situácie
pomocou už

Virtuálne centrum
na simuláciu
krízových javov v
regióne V4.

Loveček

Siváková

FBI UNIZA
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modelov
popisujúcich
trenie v
granulovaných
materiáloch ako
sú nesúdržné
pôdy a narušené
sklané výplne
(štrk).

VEGA
1/0628/18

2017 2020

APVV

Minimalizácia miery
subjektívnosti odhadov
expertov
v bezpečnostnej praxi
s využitím
kvantitatívnych
a kvalitatívnych metód

Hlavným cieľom
projektu je
minimalizovať mieru
subjektívnosti pri
tvorbe odhadov
expertov v
bezpečnostnej praxi
a umožniť
objektivizovať ich
rozhodovanie za
neistoty alebo
neurčitosti.

Vedecká štúdia

Loveček

Siváková

FBI UNIZA
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existujúcich
softvérových
nástrojov alebo
vytvoriť viac
efektívne korporátne
nástroje.
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Tab. č. 4
Prehľad publikačných aktivít 2017
Kategória

Bibliografický odkaz

AFC

Modelling and simulation of crisis phenomena as a new tool for research and training
in visegrad countries/ Siváková Lenka, Loveček Tomáš. In: Structural and mechanical
engineering for security and prevention. - [S.l.]: Trans Tech Publications, 2017. - ISBN
978-3-0357-1236-0. - S. 346-352.
- (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826). Článok je zaradený
v databáze Scopus.

AAA

Risk management of small and medium enterprises / Ladislav Šimák ... [et al.]. - 1. vyd.
- Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. - 516 s. : obr., tab. - ISBN 978-3-00-058222-6
[Spoluautori: Loveček, Tomáš ; Hudáková, Monika ; Klučka, Jozef ; Strelcová,
Stanislava ; Hudáková, Mária ; Buganová, Katarína ; Kelíšek, Alexander ; Kohla,
Andreas ]

AFC

Determining the resilience of transport critical infrastructure element: use case / T.
Loveček ... [et al.]. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21th international
scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part III. - ISSN
1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 824-828.
[Spoluautori: Sventeková, Eva ; Mariš, Ladislav ; Řehák, David ]

AFD

Simulation of possible assault vectors in an attack using a real-life waterworks object
as a use case / Anton Šiser, Tomáš Loveček, Ladislav Mariš. In: Procedia Engineering
[elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 794-798. - Popis
urobený 20.11.2017.Článok je zaradený v databáze Web of Science a Scopus.

AFC

Use Case of Waterwork Physical Protection System Robustness Evaluation as a Part
of Slovak Critical Infrastructure / Tomáš Loveček ... [et al.]. In: ICCST 2017
[elektronický zdroj] : the 51th annual international Carnahan conference on security
technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2017. - ISBN 978-1-5386-1585-0. - CD-ROM,
[5] s. [Spoluautori: Mariš, Ladislav ; Šiser Anton]
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Pracovisko výskumu bezpečnosti spolupracovalo v roku 2017 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 2017 realizované v rámci prebiehajúcich projektov.
Zamestnanci pracoviska sa primeraným spôsobom zúčastňujú na príprave priebehu fakultných
medzinárodných konferencií. Prof. Loveček je členom redakčných rád časopisov Krízový manažment,
Komunikácie, European Journal of Security and Safety a Bezpečnostní teorie a praxe.

ROZVOJOVÉ ZÁMERY PRACOVISKA
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa bude naďalej orientovať na prípravu návrhov nových výskumných
projektov pre potreby fakulty a univerzity (v roku 2018 má PVB v pláne podať dva projekty H2020
Secure Societies v pozícií koordinátora). V oblasti realizácie projektov bude napĺňať svoje poslanie
smerom ku koordinácii odborných aktivít a komunikácii smerom k partnerom v riešených projektoch.
V medzinárodnej spolupráci chceme ďalej budovať dobré meno pracoviska, aby zahraniční partneri mali
záujem o spoluprácu s nami. Smerovanie zahraničnej spolupráce je otvorené na všetky svetové strany
s prioritou na výskumné aktivity v oblasti bezpečnosti. Snahou pracoviska je integrácia výskumných
pracovníkov fakulty na jedno miesto a prípadné doplnenie pracoviska o ďalších zamestnancov.
V Žiline 6. februára 2018
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD
vedúci pracoviska
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Výročnú správu FBI UNIZA za rok 2017 prerokovalo a schválilo kolégium dekana dňa 10. 4. .2018
a akademický senát fakulty dňa 17. 5. 2018

V Žiline 17. 5. 2018
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
dekan
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