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Údaje z profesijného životopisu  
 
1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:  Linda Makovická Osvaldová, Osvaldová 

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

3. Rok narodenia:  1980 

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

vzdelávaní: 

1998 – 2003 Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, téma diplomovej práce: 

Retardácia smrekového dreva 

2003 – 2006 Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, denné doktorandské štúdium, 

téma dizertačnej práce: Reakcia jednotlivých častí stromu ihličnatých drevín 

na sálavé teplo 

2003 – 2006 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej  Bystrici, téma bakalárskej  

práce: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,  pracovné úrazy 

5. Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti: 

2006 – 2008 Glovis, s.r.o - automotive company, technik v oblasti požiarnej ochrany 

a bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci. 

2008 – súčasnosť Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra 

požiarneho inžinierstva, odborný asistent: 

Zabezpečované predmety: požiarna prevencia, požiarna bezpečnosť 

technologických procesov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

v záchranných službách, zisťovanie príčin požiarov, ochrana spoločnosti. 

6. Údaje o odbornom zameraní:  

Zaoberá sa problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci v záchranných zložkách 

a testovaním jednotlivých materiálov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a dopadu na 

záchranne zložky. V minulosti sa tiež venovala problematike požiarnej bezpečnosti 

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v automobilových závodoch.  

Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov (Turecko, Poľsko) Publikuje na renomovaných 

zahraničných konferenciách a časopisoch. 

Spolupracuje s praxou v oblasti BOZP a požiarnej prevencie (vypracovanie e-learnigových 

modulov na školenia  zamestnancov) .  
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Je aktívnou členkou domácich aj zahraničných organizácií: Slovenská asociácia pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi, Společná Vize: Bezpečnost 

práce na staveništi v Českej republike, American Association of international Researchers 

(AAIR) 

7. Údaje o publikačnej činnosti: 
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
456/2012 Z. z.) 

Skriptá: 

BCI Požiarna bezpečnosť technologických procesov/Linda Makovická Osvaldová, Adelaida 

Fanfarová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 263 s., [AH 6,44; VH 6,87]. - ISBN 978-

80-554-0963-4. AH-3,22 [Makovická Osvaldová Linda (50%) - Fanfarová Adelaida (50%)] 

BCI Ochrana pred požiarmi/Jozef Svetlík - Linda Makovická Osvaldová – Stanislava 

Gašpercová – Jaroslava Panáková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 193 s., [AH 

17,60; VH 18,14]. - ISBN 978-80-554-0963-4. [Svetlík Jozef (25%) - Makovická Osvaldová 

Linda (25%) –  Gašpercová Stanislava (25%) – Panáková Jaroslava(25%)] 

8. Ohlasy na vedeckú prácu: 

Citácie prác v  zahraničných publikáciách: 21, z toho indexované citácie: 9 

Citácie prác v domácich publikáciách: 21, z toho indexované citácie: 2 

9. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 8.3.6 záchranné služby 

10. Téma habilitačnej práce: Vybrané technické parametre ohrozujúce záchranné zložky pri 

požiaroch dreva.  

 
 


