Profil absolventa
Absolvent je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý je schopný na základe získaných vedomostí, schopností
a zručností zabezpečiť požadovanú úroveň bezpečnosti zamestnancov podniku a obyvateľov dotknutého regiónu,
chrániť majetok a životné prostredie a plniť požiadavky na úseku bezpečnosti podniku stanovené právnymi
predpismi. Disponuje základnými vedomosťami študijného odboru občianska bezpečnosť s dôrazom na vybrané
termíny a ich definovanie a chápe súvislosti medzi nimi v kontexte priemyselnej bezpečnosti, požiarnej
bezpečnosti, environmentálnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, spoľahlivosti ľudského
faktora a ostatných disciplín súvisiacich s občianskou bezpečnosťou.
Dokáže identifikovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká, posúdiť ich akceptovateľnosť a následne riadiť
zostatkové riziká v technických ale aj v spoločenských systémoch. Má vedomosti o prístupoch a konkrétnych
nástrojoch na prevenciu vybraných rizík ohrozujúcich život a zdravie ľudí, materiálne hodnoty a životné
prostredie, ktorých zdrojom je priemyselné prostredie. Vie posúdiť výber metódy a spôsob jej využitia
v konkrétnom prostredí, dokáže identifikovať informácie a dokumentáciu, ktorú na to potrebuje a využiť
jednoduché softvérové prostriedky na zvýšenie efektívnosti svojej práce. Je schopný samostatne analyzovať stav
po vzniku krízového javu a navrhovať spôsoby riešenia vzniknutej situácie na základe spracovaných havarijných
plánov, ďalšej bezpečnostnej dokumentácie, ako aj operatívne rozhodovať podľa reálneho vývoja situácie.
Absolvent je odborne spôsobilý aplikovať integrované prístupy manažmentu rizík do riadiacich procesov
organizácie za účelom permanentného znižovania prevádzkových rizík, zvyšovania bezpečnosti všetkých
procesov a v konečnom dôsledku samotnej konkurencieschopnosti podniku. Dokáže komplexne posúdiť kritické
miesta v podniku a navrhnúť také preventívne opatrenia, ktoré zredukujú jednotlivé riziká na akceptovateľnú
úroveň v súlade so zásadou správnej hodnoty za peniaze. Ovláda metódy identifikácie, dôsledného posúdenia
a následného riadenia rizík v podniku (organizácii, prípadne inštitúcii verejnej správe) a je schopný uplatňovať
požiadavky právnych predpisov a ISO noriem na úseku bezpečnosti v reálnej praxi. Absolvent sa vie samostatne
rozhodovať v rizikových situáciách a optimálne stanovovať nápravné opatrenia v prevádzkovej sfére za účelom
zníženia predpokladaných strát do budúcnosti. Je schopný samostatne spracovať dokumentáciu na posudzovanie
rizík na úseku BOZP a požiarnej ochrany, dokáže spracovať internú dokumentáciu súvisiacu s prevenciou vzniku
krízových javov pri používaní nebezpečných látok v podniku, ako aj externé havarijné plány. V podnikateľskom
prostredí dokáže zvyšovať úroveň bezpečnosti prevádzkových procesov podniku prostredníctvom integrovaného
manažmentu rizík a tak zlepšovať bezpečnosť ľudí, ako aj ochranu majetku a životného prostredia.

