
Príloha k životopisu 

 

Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 

 

 

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Dagmar Vidriková 

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

3. Rok narodenia: 1979 

4. Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

- 2009: vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, udelený akademický titul - PhD., 

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva v doktorandskom 

študijnom programe bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana 

osôb a majetku, ukončené obhajobou dizertačnej práce „Využitie vybraných 

metód manažérskeho rozhodovania v riadení ľudských zdrojov súkromných 

bezpečnostných služieb“ (matričné č. 122/2009). 

- 2003: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, udelený akademický titul - Ing.,  

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Žilina, študijný odbor 3706 8 00 poštová a telekomunikačná prevádzka  

v špecializácii 3706 8 01 ekonomika pošty a telekomunikácií, ukončené 

obhajobou diplomovej práce na tému „Úloha poštovej známky pri mechanickej 

distribúcii listových zásielok“ (diplom č. B 000390). 

- 2003: Doplňujúce pedagogické štúdium, Vysvedčenie o pedagogickej 

spôsobilosti, Žilinská univerzita v Žiline, štúdium ukončené záverečnou skúškou 

z predmetov „Pedagogika“, „Psychológia“, „Didaktika odborných predmetov“ 

(číslo DPŠ/12/2003). 

- Kurzy 

2007 - 2008  Certifikát ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) 

01/2014 Certifikát Riadenie ľudských zdrojov 

01/2014 Osvedčenie pre prácu so Súpravou biometrickej identifikácie 

osôb podľa tváre 

02/2014 Certifikát pre montáž, servis a revízie zabezpečovacích systémov 

PARADOX 

02/2014 Certifikát pre montáž a servis kamerových zabezpečovacích 

systémov CCTV 

5. Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti: 

Priebeh zamestnaní 

09/2009 – súčasnosť  

Odborný asistent, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva, Katedra technických vied a informatiky 

2012 – súčasnosť  

Viceprezidentka Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti 
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09/2003 – 08/2010  

 SZČO – Živnostenské oprávnenie 

07/2004 – 12/2004 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,   

asistentka krajského riaditeľa 
 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

AR 2009/2010 – 2012/2013 

Katedra technických vied a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 

Žilinská univerzita v Žiline  

Predmety: Dopravné zabezpečenie evakuácie, Koncepčné riešenie dopravných 

projektov, Ochrana dopravných objektov, Detektívne služby, Dopravné inžinierstvo 

 

2012 – súčasnosť 

Lektor Academia Security – KBM, n. o. 

 

AR 2006/2007 – 2008/2009 

Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 

Žilinská univerzita v Žiline  

Predmety: Riadenie verejnej správy, Financovanie a účtovníctvo 

 

6. Údaje o odbornom zameraní: 

Zaoberá sa ochranou prvkov kritickej infraštruktúry, a to ako v rovine teoreticko-

právnej, tak i vedecko-výskumnej. Odbornú a výskumnú činnosť zameriava na aplikácie 

nových metód a postupov pri poskytovaní služieb súkromnej bezpečnosti. V oblasti 

aplikačného výskumu rieši otázky zvyšovania prielomovej odolnosti objektov. Svoje 

odborné zameranie smeruje do oblasti bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry 

a bezpečnosti a ochrany osôb a majetku. 

Ako spoluriešiteľka sa podieľala a súčasne sa podieľa na riešení viacerých grantových 

vedecko-výskumných projektov. 

Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov. Výsledky svojej vedeckej práce 

publikovala formou vedeckých štúdií v domácich a zahraničných vedeckých 

a odborných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných a domácich vedeckých 

konferencií (napríklad vo Švajčiarsku, Poľsku, Slovinsku, Nemecku, Lotyšsku, Litve či 

v Českej republike). Z toho sú tri publikácie vedené v databáze SCOPUS a jedna 

v databáze EBSCO. 

Je viceprezidentkou vrcholovej organizácie združujúcej prevádzkovateľov služieb 

súkromnej bezpečnosti v rámci SR – Slovenská komora súkromnej bezpečnosti. 
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7. Údaje o publikačnej činnosti: 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 
 

Vysokoškolské učebnice 

ACB 

Personálny manažment súkromných bezpečnostných služieb / Dagmar Vidriková; 

vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - 262 s., 

[18,02 AH; 18,58 VH] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0630-5 

 

Skriptá 

BCI 

Ochrana kritickej infraštruktúry I. časť / Dagmar Vidriková, Kamil Boc. - 1. vyd. - 

Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 164 s., [11,26 AH; 11,50 VH]. - ISBN 978-80-554-

0654-1 

 

BCI 

Ochrana kritickej infraštruktúry II. časť / Dagmar Vidriková, Kamil Boc. - 1. vyd. - 

Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 178 s., [12,63 AH; 13,11 VH]. - ISBN 978-80-554-

0655-8 
 

 

8. Ohlasy na vedeckú prácu: 

 

a) Citácie v domácich publikáciách 28 

b) Citácie v zahraničných publikáciách 24 

 

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

8.3.1. ochrana osôb a majetku 

10. Téma habilitačnej práce:  

Špecifikácia výberu zamestnancov do služieb súkromnej bezpečnosti 

 

 

 

 

V Žiline dňa 06.11.2014 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Vidriková, PhD., v. r. 


