Príloha k životopisu
Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania
1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Katarína Buganová, rod. Koptáková

2.

Akademické tituly, vedecké hodnosti: Ing., PhD.

3.

Rok narodenia: 1978

4.

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom
vzdelávaní:

Vzdelanie:
2002 – 2004

1996 – 2001

Odborné stáže:
1. 4. 2003 – 30. 6. 2003

Denné doktorandské štúdium:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva,
Katedra krízového manažmentu. Dizertačná práca na tému:
Podnikateľské riziká v doprave
Dosiahnutý titul: PhD.
Inžinierske štúdium:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva,
študijný odbor: občianska bezpečnosť
Téma diplomovej práce: Analýza rizík podnikania
Dosiahnutý titul: Ing.
Technische Universität Dresden (BRD),
Marktorientierte Unternehmensführung

Lehrstuhl

für

Odborné kurzy:
11/2015
11/2015
11/2014

10/2013
12/2012

6/2012
9/2011
2/2009

Integrovaný systém manažérstva rizík podľa EN ISO 31000,
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Business Continuity Manager, ISO 22301 Accredited Traning
Organisaton (ATO), akreditovaný kurz Tayllor&Cox s.r.o. Praha
Risk manager Foundation (v rozsahu noriem ISO
31000:2009, ISO 31010:2009, ISO Guide 73:2009),
Tayllor&Cox s.r.o. Praha
Analýza a řízení rizik – management rizik, Česká společnost
pro jakost, o.s. Praha
Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa
noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001,
akreditovaný kurz TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Problematika SEVESO a závažných priemyselných havárií,
Výskumný ústav bezpečnosti práce,v.v.i., Praha
Kvalita na pracovisku, IPA Slovakia, Žilina
Kurikulum projektovej prípravy, Ústav celoživotného
vzdelávania ŽU v Žiline.
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6/2004

5.

Kurz pre budúcich podnikateľov, Vedecko-technologický
park Žilina v spolupráci s Regionálnym poradenským
a informačným centrom v Považskej Bystrici.

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti:
Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra krízového
manažmentu:
Pozícia:
2009 – súčasnosť
Odborná asistentka
2004 – 2009
Výskumná pracovníčka
Priebeh pedagogickej činnosti:
Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra krízového
manažmentu:
Podnikateľské riziká
(2016 – súčasnosť, prednášky a cvičenia)
Manažment zmeny
(2013 – súčasnosť, ½ prednášky a cvičenia)
Projektové riadenie
(2013 – súčasnosť, prednášky a cvičenia)
Marketing
(2008 – súčasnosť, cvičenia)
Analýzy podnikateľských rizík
(2007 – súčasnosť, prednášky a cvičenia)
Manažérske metódy a techniky
(2008 – 2015, cvičenia)
Riešenie krízových situácií – hospodárskych
(2003 – 2008, cvičenia)
Ekonomické analýzy
(2008 – 2009, cvičenia)
Makroekonómia
(2003 – 2004, cvičenia)
Mikroekonómia
(2003 – 2006, cvičenia)

6.

Údaje o odbornom zameraní:
Pedagogická činnosť vychádza z potrieb katedry krízového manažmentu v nadväznosti na
odbornú a výskumnú činnosť, ktorá je realizovaná na úseku teórie a praxe projektového
manažmentu, manažmentu rizika a krízového manažmentu v podnikateľskej činnosti.
V súčasnosti zabezpečuje výučbu predmetov marketing, manažment zmeny, projektové
riadenie a podnikateľské riziká (analýzy podnikateľských rizík). Pri príprave komplexnej
akreditácie v rámci študijného programu krízový manažment sa aktívne podieľala na
tvorbe študijných plánov predmetov podnikateľské riziká a projektové riadenie.
V minulosti absolvovala stáž na Technickej univerzite v Drážďanoch (Lehrstuhl für
Marktorientierte Unternehmensführung), kde sa zaoberala problematikou manažmentu
rizika v podnikoch. Podieľala na spracovaní 62 článkov vo vedeckých periodikách, z toho
11 je uverejnených v indexovaných databázach SCOPUS a WOS. Aktívne participovala
na riešení 17 vedeckých a vzdelávacích projektov, z toho v dvoch prípadoch ako zástupca
hlavného riešiteľa. Je spoluautorkou vedeckej monografie, 3 vysokoškolských učebníc
a 1 vysokoškolských skrípt. V poslednom období rozvíja spoluprácu s praxou v oblasti
manažmentu rizík malých a stredných podnikov (projekty a konzultačná činnosť). Od
roku 2007 je organizačným garantom medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí.

7.

Údaje o publikačnej činnosti:
Vysokoškolské učebnice: 3 ks
ACB Manažment rizika v podniku / Katarína Buganová [et al.]; vedecký redaktor:
Anton Osvald. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. 226 s., [18,95 AH; 19,47 VH].
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ISBN 978-80-554-0459-2. [Buganová Katarína (56%) - Hudáková Mária (36%) Strelcová Stanislava (5%) - Klučka Jozef (3%)]
ACB Manažérstvo kvality a rizika: integrácia, princípy, metódy / Mária Lusková,
Mária Hudáková, Katarína Buganová; vedecký redaktor: Anton Osvald. 1. vyd. Žilina:
Žilinská univerzita, 2013. 278 s., [AH 26,63; VH 27,19]. ISBN 978-80-554-0781-4.
[Lusková Mária (42%) - Hudáková Mária (38%) - Buganová Katarína (20%)]
ACB Metódy a techniky v procese manažmentu rizika / Mária Hudáková, Katarína
Buganová, Vladimír T. Míka; vedecký redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina:
Žilinská univerzita, 2013. 230 s., [AH 19,34; VH 19,84]. - ISBN 978-80-554-0642-8.
[Hudáková Mária (65%) - Buganová Katarína (20%) - Míka Vladimír (15%)]
Skriptá: 1ks
BCI Manažment rizika v podniku - praktikum / Katarína Buganová, Mária Hudáková,
Stanislava Strelcová. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. CD-ROM; [14,47 AH].
ISBN 978-80-554-0460-8.
[Buganová Katarína (34%) - Hudáková Mária (33%) - Strelcová Stanislava (33%)]
8. Ohlasy na vedeckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách:
Citácie v domácich publikáciách:
z toho v indexovaných publikáciách:

32
25
3

9. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:
8.3.7 občianska bezpečnosť
10. Téma habilitačnej práce:
Ďalšie perspektívy manažmentu rizika v podniku

3

