
prof. h. c. prof. Ing. Milan MAJERNÍK, PhD., Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 KOŠICE,  

 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

na vymenúvacie konanie  

doc. Ing. Tomáša LOVEČKA, PhD. 

za profesora 

 

K spracovaniu oponentského posudku mi bola doručená „Žiadosť o vymenovanie za 

profesora“ so všetkými predpísanými náležitosťami, prílohami a poverením k jeho 

vypracovaniu dekanom FBI ŽU. Po dôslednom preštudovaní „inauguračného spisu“ 

a vychádzajúc aj z osobného poznania doc. Lovečka, PhD., zaujímam k jeho žiadosti 

o vymenúvacie konanie za profesora nasledovné stanovisko: 

1. POSÚDENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A JEJ 

VÝSLEDKOV 

 Doc. Loveček pracuje na fakulte nepretržite od jej ukončenia v roku 2002 na Katedre 

bezpečnostného manažmentu, aj ako prodekan v rámci dvoch funkčných období. Je garantom 

1. stupňa a spolugarantom 3. stupňa ŠP BM v rámci odboru inaugurácie, spolupodieľal sa na 

tvorbe študijných programov a garantuje a vyučuje predmety štúdia z jadra znalostí odboru aj 

v anglickom jazyku. Je autorom, resp. spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc 

a vybrané témy prednášal aj na zahraničných univerzitách (Poľsko, Taliansko, Rusko, ČR, 

Portugalsko). Pracuje v OK doktorandského štúdia ako školiteľ, člen komisie pre obhajoby 

a od roku 2013 aj ako predseda v ŠO 8.3.1. Aktívny je aj v kurzoch celoživotného 

vzdelávania a popularizácie vedy a výskumu na VŠ. Toto všetko sú atribúty potvrdzujúce 

v odbore inaugurácie vyhranený pedagogický profil akceptovateľný národne aj medzinárodne 

s potenciálom ďalšieho udržateľného rozvoja aj v zaradení ako profesor.   

2. POSÚDENIE VEDECKO-VÝSKUMNÉHO PROFILU A VÝSTUPOV ČINNOSTI 

 Vysoko pozitívne hodnotím skutočnosť, že pedagogická činnosť doc. Lovečka je 

podporovaná aj výsledkami jeho vlastnej vedecko-výkumnej činnosti širšie orientovanej do 

oblasti posudzovania efektívnosti, účinnosti, spoľahlivosti a kvality systémov ochrany 

objektov aj cez zahraničné a domáce grantové projekty (doteraz 7+8). Od roku 2013 je 

členom pracovnej skupiny MO SR na prípravu metodického usmernenia pre 

prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry. Výsledky svojej vedecko-výskumnej 

činnosti priebežne publikuje v domácich aj zahraničných časopisoch evidovaných aj vo 

významných databázach (WoS, SCOPUS) s ich citovaním (celkovo 76 evidovaných citácií). 

Uznaním výstupov jeho vedecko-výskumnej činnosti je aj jeho členstvo vo vedeckých 



výboroch domácich a zahraničných konferencií a redakčných radách vedecko-odborných 

časopisov (European Journal of Security and Safety, Communication, Journal of Criminal 

Justice and Security, Krízový manažment). Svoj vedecko-odbroný profil konfrontuje 

a dolaďuje pravidelnou účasťou na domácich a zahraničných konferenciách (Kolumbia, 

Grécko, Singapur, Španielsko, Česká republika). Uvedené vedecko-výskumné a odborné 

aktivity a výstupy dokumentujú v oblasti ochrany osôb a majetku vyhranený vedecko-odborný 

profil inauguranta akceptovaný na národnej aj medzinárodnej úrovni. Zoznam pôvodných 

publikovaných vedeckých prác, odborných učebníc, riešených výskumných úloh, 

realizovaných technických projektov, citácií a ohlasov na nich, prednášok a prednáškových 

pobytov doma aj v zahraničí zakategorizovaných podľa kritérií na získanie titulu profesor na 

FBI ŽU v Žiline preukazuje ich spĺňanie a vo viacerých aj vysoké prekračovanie, čo 

v súvislosti aj s vekom inauguranta hodnotím vysoko pozitívne a vidím v nich záruku ďalšieho 

vedecko-výskumného rastu.  

3. OSOBNÉ POZNANIE INAUGURANTA 

 Mal som možnosť sledovať pedagogickú, vedecko-výskumnú a odbornú profiláciu 

doc. Lovečka prakticky od začiatku, dosiahnutie PhD., cez docentúru, oponovanie 

predkladaných výskumných projektov a obhajoby dizertačných prác v rámci OK Krízový 

manažment, Bezpečnostný manažment aj v rámci iných vedecko-výskumných 

a pedagogických aktivít, konferencií, seminárov, ich výsledkov a ohlasov. Aj na základe toho 

môžem zodpovedne prehlásiť, že spĺňa všetky kritériá, vrátane osobnostných, pre 

vymenovanie za profesora v odbore ochrana osôb a majetku. 

ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIE 

 Na základe komplexného posúdenia výstupov vedecko-výskumenej, pedagogickej 

a ostatnej činnosti uvedených v inauguračnom spise doc. Ing. Lovečka, PhD. a vychádzajúc 

z osobného poznania jeho aktivít a výstupov, môžem zodpovedne prehlásiť, že menovaný je 

vyprofilovanou vedecko-výskumnou a pedagogickou osobnosťou s vybudovanou „vlastnou 

školou ochrany osôb a majetku“ široko akceptovanou a uznávanou na Slovensku aj 

v zahraničí s potenciálom jej ďalšieho skvalitňovania a rozvoja. 

 Vychádzajúc z uvedených skutočností 

– odporúčam – 

pokračovanie vymenúvacieho konania inauguračnou prednáškou a po jej úspešnom priebehu 

– odporúčam – 

Vedeckej rade FBI ŽU v Žiline schváliť pokračovanie vymenúvacieho konania 

doc. Ing. Lovečka, PhD. za profesora v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku. 

 

V Košiciach, 20.11.2014  prof. h. c. prof. Ing. Milan MAJERNÍK, PhD.     v. r. 


