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 KOR/844/2015 Zavadzanová 12. februára 2015 

 
Vec 
Návrh na vymenovanie doc. Ing. Tomáša Lovečka, PhD. za profesora 

Vážená pani rektorka, 

v súlade s ustanovením § 5 ods. 5 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších 
predpisov Vám predkladám návrh na vymenovanie doc. Ing. Tomáša Lovečka, PhD. za profesora 
v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku. 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Tomáša Lovečka, PhD. bol prerokovaný vo Vedeckej rade Fakulty 
bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline dňa 28. januára 2015. Vedecká rada FBI ŽU v Žiline návrh 
na vymenovanie doc. Ing. Tomáša Lovečka, PhD. za profesora schválila. 

K návrhu na menovanie predkladám tieto doklady: 

- žiadosť o vymenovanie za profesora, 
- profesijný životopis, 
- osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa VŠ štúdia, dekrét 

docenta, 
- súhlas dotknutej osoby, 
- prehľad pedagogickej činnosti a prehľad výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti, 
- zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných 

textov, riešených výskumných úloh, citácií, ohlasov a iných foriem uznania, 
- najvýznamnejšie vedecké práce, 
- plnenie kritérií, 
- priznané právo uskutočňovať na FBI ŽU vymenúvacie  konanie v odbore 8.3.1 ochrana osôb 

a majetku, 
- zápis zo zasadnutia VR FBI ŽU – vymenovanie inauguračnej komisie a oponentov (výpis), 
- oponentské posudky, 
- vyjadrenie inauguračnej komisie, 
- oznam o konaní inauguračnej prednášky, 
- zápis z inauguračnej prednášky, 
- prezenčná listina z inauguračnej prednášky, 
- celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej j a publikačnej činnosti, 
- odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, 
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- zápis z rokovania VR FBI ŽU - rozhodnutie o návrhu na vymenovanie za profesorku (výpis), 
- návrh inauguračnej komisie na vymenovanie za profesora, 
- vymenovanie inauguračnej komisie a oponentov (dekréty). 

 
S pozdravom 
 
 

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.  v. r.  
dekan 

 
 
 
 
 
 

 


