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Údaje z profesijného životopisu  

 

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Katarína Hollá, rod. Hollá 

2. Akademické tituly, vedecké hodnosti:  Ing., PhD. 

3. Rok narodenia:  1981 

 

4. Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom 

ďalšom vzdelávaní: 

Vzdelanie 

2006 – 2009 Denné doktorandské štúdium:  

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho 

inžinierstva, Katedra krízového inžinierstva. 

Téma dizertačnej práce: Analýza rizík v technologických 

procesoch 

Dosiahnutý titul: PhD. 

2001 – 2006 Inžinierske štúdium: 

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho 

inžinierstva, študijný odbor občianska bezpečnosť – 

špeciálny manažment 

Téma diplomovej práce: Analýza prevádzkových rizík 

v Matador, a. s. Púchov 

Dosiahnutý titul: Ing. 

Odborné kurzy 

1/2014 –  3/2014 Bezpečnostný poradca ADR (preprava nebezpečných vecí 

po cestách) - odborná spôsobilosť DGSA consulting, 

Certifikát MDPaT, Slovenská republika 

8/2013 Certifikát z anglického jazyka úroveň C1 

Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL 

International, Certificate in Advanced English (C1), ÚCV 

UNIZA/Žilina/Slovakia, Cambridge/VB  

2/2012 – 3/2012 Špecialista na prevenciu závažných priemyselných 

havárií – odborná spôsobilosť, ADAPT, s. r. o, Žilina, 

Certifikát MŽP SR, Slovenska republika 

6/2012 Problematika Seveso a závažných priemyselných 

havárií, certifikát, Výskumný ústav bezpečnosti práce, 

v. v. i, Praha, Česká republika 



 

2 

 

7/2011 Risk Management Master Class course (Human factor in 

Risk management, BowTie XP Master Class), certifikát, CGE, 

Risk management solutions, Amsterdam, Holandsko 

2/2009 – 3/2009 Technik BOZP – odborná spôsobilosť EDUCO -  CONSULT, 

s. r. o , Inšpektorát práce Žilina, Slovenská republika 

11/ 2008  Certifikát „Krizový management a hospodárská opatření pro 

krizové stavy“, certifikát, Ekonomická univerzita, Inštitút 

krízového manažmentu, Praha, Česká republika 

11/2007 – 2/2008  Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu – 

Kurikulum projektovej prípravy, certifikát, ÚCV UNIZA, 

Žilina, Slovenská republika 

5. Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti: 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, katedra krízového 

manažmentu: 

marec 2015 – súčasnosť   prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing, 

september 2009 - súčasnosť odborný asistent na katedre krízového manažmentu, 

vedúca oddelenia krízového manažmentu na katedre 

krízového manažmentu. 

Priebeh pedagogickej činnosti: 

Vyučované predmety: 

 marketing  2006 -2007, cvičenia, študijný program krízový manažment, 

 krízový manažment 2007 - 2016, vybrané prednášky, cvičenia, študijný program 

záchranné služby, krízový manažment, bezpečnostný 

manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, 

 teória rizík  2008 - 2016, vybrané prednášky, cvičenia, študijný program 

záchranné služby, krízový manažment, bezpečnosť a ochrana 

kritickej infraštruktúry, 

 manažment rizík 2014 - doteraz, vybrané prednášky, cvičenia, študijný program 

záchranné služby, krízový manažment, bezpečnostný 

manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, 

 riziká priemyselných procesov  2016 -  doteraz, prednášky,  cvičenia,  študijný 

program krízový manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej 

infraštruktúry. 

Výučba v anglickom jazyku: 

 Risk Theory  

 Risk Management  

 Industrial Risks Prevention – od roku 2007 doteraz, prednášky a cvičenia pre 

zahraničných študentov v rámci programu Erasmus+  
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6. Údaje o odbornom zameraní: 

Hlavné pôsobisko je na katedre krízového manažmentu, ako v pedagogickej, tak 

i vedeckovýskumnej oblasti. Vo výučbe je zameraná na manažment rizík a prevenciu 

závažných priemyselných havárií, pričom predmety vyučuje v slovenskom i anglickom 

jazyku. V minulosti absolvovala vyzvané prednášky v Cardiffe (Cardiff University – 

IDRiM conference) a v Newcastli (Northumbria university of Newcastle – IDRiM 

conference). Prednášala  na niekoľkých zahraničných konferenciách v Japonsku, Južnej 

Kórei, Fínsku, USA, atď. 

Podieľala sa na spracovaní 82 vedeckých a odborných prác, z toho 12 je uvedených 

v indexovaných databázach SCOPUS a 3 vo Web of Science. Aktívne participovala na 

riešení viac ako 16 národných a medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch 

(3 z nich viedla ako zodpovedná riešiteľka). Je hlavnou autorkou vedeckej monografie, 

4 vysokoškolských učebníc, 1 vysokoškolských skrípt a ďalších odborných publikácií. 

V praxi sa venuje predovšetkým aplikácii manažmentu rizík v odlišných sférach 

a prostrediach (výučba na kurze technikov BOZP, kurz Krízový manažment pre MPSVaR) 

s dôrazom na prevenciu závažných priemyselných havárií. Externe spolupracuje s firmou 

kde vykonáva prax na úseku BOZP, PZS a ADR. Bola súčasťou pracovnej skupiny na 

prípravu nového zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií.  

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti aplikuje priamo do praxe, napr. vytvorený 

komplexný model na posudzovanie rizík (APVV 0043-10 MOPORI) využívajú niektoré 

podniky v Slovenskej republike. 

 

7. Údaje o publikačnej činnosti: 

Monografia: 1 ks 

AAB 

Prevencia závažných priemyselných havárií / Katarína Hollá ... [et al.] ; vedecký 

redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 145 s., [AH 8,878; 

VH 9,29] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0786-9  

[Spoluautori: Kampová, Katarína ; Šimák, Ladislav ; Polorecká, Mária ; Míka, Vladimír] 

[Hollá Katarína (40%) - Kampová Katarína (35%) - Šimák Ladislav (12%) - Polorecká 

Mária (7%) - Míka Vladimír (6%)] 

Vysokoškolské učebnice: 4ks 

ACB 

Manažment sociálnych rizík / Katarína Kampová, Katarína Hollá ; vedecký redaktor: 

Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 108 s., [7,82 AH; 8,21 VH]: 

obr., tab. - ISBN 978-80-554-0754-8 [Kampová Katarína (50%) - Hollá Katarína (50%)] 

ACB 

Crisis management in public administration : crisis management I. - theory of crisis 

management / Ladislav Šimák, Katarína Hollá, Jozef Ristvej ; vedecký redaktor: Miloslav 

Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 213 s., [13,96 AH; 14,45 VH]: obr., 
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tab. - ISBN 978-80-554-0651-0 [Šimák Ladislav (65%) - Hollá Katarína (25%) - Ristvej 

Jozef (10%)] 

ACB 

Risk assessment of industrial processes / Katarína Zánická Hollá, Jozef Ristvej, Ladislav 

Šimák ; scientific editor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - 154 

s., [AH 11,74; VH 12,19] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0462-2[Hollá Katarína (40%) - 

Ristvej Jozef (30%) - Šimák Ladislav (30%)] 

ACB 

Posudzovanie rizík priemyselných procesov / Katarína Zánická Hollá, Jozef Ristvej, 

Ladislav Šimák ; vedecký redaktor: Pavel Poledňák. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 

2010. - 148 s., AH 8,9 (EKONÓMIA). - ISBN 978-80-8078-344-0. [Hollá Katarína (35%) 

- Ristvej Jozef (35%) - Šimák Ladislav (30%)] 

Kapitola v zahraničnej monografii: 

ABC 

Risk assessment in accident prevention considering uncertainty and human factor 

influence [Posudzovanie rizík v rámci prevencie priemyselných havárií berúc v úvahu 

vplyv neurčitosti a ľudského faktora] / Katarína Zánická Hollá.  

In: Nuclear power - control, reliability and human factors. - Rijeka, Croatia: InTech, 2011. 

- ISBN 978-953-307-599-0. - S. 407-428. 

[Hollá Katarína (100%)] (6000 stiahnutí) 

 

8. Ohlasy na vedeckú prácu: 

Citácie v zahraničných publikáciách: 20 

Citácie v domácich publikáciách: 19 

z toho v indexovaných publikáciách 12 

 

9. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:  

8.3.7 občianska bezpečnosť 

 

10. Téma habilitačnej práce: 

Špecifiká a perspektívy manažmentu rizík na úseku prevencie závažných priemyselných 

havárií  

 

 


