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Č.: 85/2015 

V Žiline 28. januára 2015 

 

V Ý P I S 

 

Z Á P I S N I C A 

z rokovania Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU 

konaného dňa 28. januára 2015 

Počet členov vedeckej rady:  30 
Počet prítomných členov: 27 
Počet ospravedlnených členov:   3 

Program : 

1. Inauguračná prednáška doc. Ing. Tomáša Lovečka, PhD. 

2. Habilitačná prednáška Ing. Witalisa Pellowskeho, PhD. 

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia vedeckej rady dňa 15. 10. 2014 

4. Schválenie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach v AR 

2014/2015 

5. Schválenie členov komisie na obhajoby dizertačných prác a oponentov, ktorí nie sú 

členmi odborovej komisie 

6. Začatie habilitačného konania Ing. Dagmar Vidrikovej, PhD. 

7. Návrh na schválenie školiteľa v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku 

študijného programu bezpečnostný manažment 

Zasadnutie Vedeckej rady FBI ŽU v Žiline otvoril predseda vedeckej rady, dekan fakulty 
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. Privítal členov vedeckej rady. Skonštatoval účasť 27 členov 
vedeckej rady a neprítomnosť 3 ospravedlnených členov. Oboznámil členov vedeckej rady 
s programom rokovania. Program rokovania bol jednomyseľne schválený. 
 

 
 
2. Habilitačná prednáška Ing. Witalisa Pellowskeho, PhD. 

Spravodajca: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 

Habilitačnú prednášku otvoril prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. Privítal všetkých účastníkov 
habilitačnej prednášky Odovzdal slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing. Antonovi 
Osvaldovi, CSc., ktorý predstavil habilitačnú komisiu a oponentov. 



2 

Habilitačná komisia: 

predseda:  prof. Ing Anton Osvald, CSc. FBI ŽU v Žiline 

členovia: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. Akadémia ozbrojených síl gen.  

M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 

 prof. dr. hab. inž. Zenon Zamiar Wyzsza szkola oficerska wojsk 
ladowych im. gen. Tadeusza 
Kościuszki, Wroclaw, Poľsko 

Oponenti: prof. Ing. Milan Oravec, PhD. Strojnícka fakulta Technickej 
univerzity v Košiciach 

prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. Materiálovotechnologická fakulta 
STU Bratislava so sídlom v Trnave 

doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. FBI ŽU v Žiline 

Doc. Ing. Witalis Pellowski, PhD. nie je interným zamestnancom  FBI ŽU v Žiline, preto sa 
vyžaduje prítomnosť zástupcu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej pedagogicky pôsobí. 
Prítomný bol płk dr hab. inż.  Tomasz Smal, dekan Fakulty bezpečnostných vied Vojenskej 
akadémie pozemných síl gen. Tadeusza Kościuszki vo Wroclawi. 

Prof. Osvald informoval, že všetky úkony a termíny stanovené Vyhláškou MŠ SR 
č. 6/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov boli splnené (vymenovanie habilitačnej komisie 
a oponentov, vypracovanie oponentských posudkov, stanovisko komisie k splneniu kritérií na 
habilitácie, atd.). Oznámil, že žiadosť o začatie habilitačného konania so všetkými prílohami, 
habilitačná práca, údaje o publikačnej činnosti, prehľad vedecko-pedagogickej činnosti 
a oponentské posudky sú k dispozícii na habilitačnej prednáške a na rokovaní Vedeckej rady 
FBI ŽU v Žiline. Zoznámil prítomných so základnými osobnými údajmi  Ing. Witalisa 
Pellowskeho, PhD., s podstatnými výsledkami jeho vedeckovýskumnej, publikačnej 
a pedagogickej činnosti. Dôraz položil na vedecký profil uchádzača o habilitáciu 
a charakteristiku pracovných pozícií, ktoré zastával počas svojej pedagogickej činnosti 
na Wyzszej szkole oficerskej wojsk ladowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wroclaw, Poľsko. 
Následne vyzval menovaného, aby predniesol habilitačnú prednášku. 

Ing. Witalis Pellowski, PhD. predniesol pred Vedeckou radou FBI ŽU v Žiline, habilitačnou 
komisiou, oponentmi a hosťami habilitačnú prednášku na tému „Spolupráca medzi 
chemickým vojskom a hasičskými jednotkami pri riešení prírodných a antropogénnych 
hrozieb“ v trvaní 25 minút.  

Priebeh habilitačnej prednášky potvrdil veľmi dobré pedagogické schopnosti habilitanta, 
ktorý preukázal svoju schopnosť vysvetliť podstatné otázky zabezpečenia úloh chemického 
vojska v prospech činnosti záchranných služieb. Habilitant v odbornej časti prednášky 
potvrdil schopnosť využiť svoje vedomosti získané štúdiom a vlastnou vedeckovýskumnou 
činnosťou, ako aj svoje pedagogické skúsenosti na formulovanie a odôvodnenie návrhov na 
zlepšenie súčasného stavu a ich využitie v rámci študijného odboru občianska bezpečnosť 

Predseda komisie vyzval oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich 
oponentských posudkov na habilitačnú prácu. Ing. Witalis Pellowski, PhD. odpovedal na 
otázky oponentov vznesené v oponentských posudkoch, ako aj v diskusii s nimi. Oponenti 
konštatovali, že odpovedal na položené otázky pohotovo a obsahovo správne. 
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Následne predseda komisie otvoril rozpravu. Konštatoval, že na rozprave sa môže 
zúčastniť každý z prítomných členov inauguračnej komisie, vedeckej rady i hostí. Vo vedeckej 
rozprave vystúpili prof. Hlavňa, doc. Maňas, doc. Míka, doc. Leitner a płk dr hab. inż.  Smal. 

Ing. Witalis Pellowski, PhD. odpovedal na otázky položené vo vedeckej rozprave 
pohotovo a v súlade s požiadavkami členov vedeckej rady, doplnil niektoré podrobnosti 
zo svojej vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti. 

Na záver predseda habilitačnej komisie poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť 
a habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce ukončil. Pozval habilitačnú komisiu 
a oponentov na spoločné rokovanie a spracovanie návrhu pre Vedeckú radu Fakulty 
bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline. 

Habilitačná komisia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Vyhlášky MŠ SR 
č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor, na základe predložených dokladov, oponentských 
posudkov habilitačnej práce, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej 
prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkovo posúdila úroveň pedagogickej, 
vedeckej a publikačnej činnosti Ing. Witalisa Pellowskeho, PhD. a odporučila Vedeckej rade 
FBI ŽU v Žiline v súlade s jej kritériami na vymenovanie docentov vymenovať ho za docenta 
v odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť. 

Bez diskusie. 

Výsledok tajného hlasovania: 

Počet členov vedeckej rady: 30 
Počet prítomných členov: 27 
Počet oprávnených hlasovať: 27 
Počet hlasov za: 21 

proti:   2 
neplatných:   4 

Bola splnená požiadavka 2/3 účasti a 50 % kladných hlasov z celkového počtu členov 
vedeckej rady. 

Funkciou skrutátorov boli poverení prof. Gozora a doc.Veľas. 

Uznesenie VR FŠI ŽU v Žiline: 

Vedecká rada FBI ŽU v Žiline podľa § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, v súlade s kritériami na vymenovanie za docenta a na základe návrhu 
habilitačnej komisie, oponentských posudkov habilitačnej práce, hodnotenia úrovne 
habilitačnej prednášky, výsledku obhajoby habilitačnej práce rozhodla o udelení titulu 
docent Ing. Witalisovi Pellowskemu, PhD. v odbore 8.3.6 záchranné služby. 

Bez ďalších uznesení. 
 
 
 
Za správnosť výpisu: Katarína Zavadzanová 


