Č.: 123/2017
V Žiline 25. januára 2017
VÝPIS
ZÁPISNICA
z rokovania Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA
konaného dňa 25. januára 2017
Počet členov vedeckej rady:
Počet prítomných členov:
Počet ospravedlnených členov:

27
25
2

Program :
1. Habilitačná prednáška Ing. Kataríny Buganovej, PhD.
2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia VR dňa 26. 10. 2017
3. Schválenie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach v AR
2016/2017
4. Schválenie členov komisií na obhajoby dizertačných prác a oponentov, ktorí nie sú členmi
odborovej komisie
5. Schválenie kritérií na získanie titulu docent a titulu profesor na FBI UNIZA
6. Rôzne
Zasadnutie Vedeckej rady FBI UNIZA otvoril predseda vedeckej rady, dekan fakulty
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. Privítal členov vedeckej rady. Skonštatoval účasť 25 členov
vedeckej rady a neprítomnosť 2 ospravedlnených členov.
Oboznámil členov vedeckej rady s programom rokovania. Program rokovania bol
jednomyseľne schválený.
Privítal nové členky vedeckej rady, a to prof. Ing. Janu Müllerovú, PhD., ktorá nahradila
prof. Belana a doc. Ing. Stanislavu Strelcovú, PhD., ktorá nahradila doc. Nováka.
1. Habilitačná prednáška Ing. Kataríny Buganovej, PhD.
Spravodajca: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Habilitačnú prednášku otvoril dekan FBI UNIZA prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. Privítal
všetkých účastníkov habilitačnej prednášky. Predstavil habilitačnú komisiu a oponentov.
Habilitačná komisia:
predseda: prof. Ing Ladislav Šimák, PhD.
členovia: doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.

FBI UNIZA
VŠEMVS v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta EU
Bratislava so sídlom v Košiciach

Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Fakulta manažmentu a ekonomiky
UTB Zlín, ČR
Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
VŠEMVS v Bratislave
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
FBI UNIZA

Prof. Dvořák 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.). Na habilitačnej prednáške bolo prítomných 29 účastníkov, z čoho bolo 25
členov Vedeckej rady FBI UNIZA, 2 externí členovia habilitačnej komisie, 1 externý oponent
a1 hosť. Oponent prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní
z dôvodu dôležitých pracovných povinností.
Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. zoznámil prítomných
so základnými osobnými údajmi Ing. Kataríny Buganovej, PhD., s podstatnými výsledkami jej
vedeckovýskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti. Následne vyzval menovanú, aby
predniesla habilitačnú prednášku na tému „Perspektívy rozvoja manažmentu rizika malých
a stredných podnikov v kontexte aktuálnych trendov zmien podnikateľského prostredia“
v trvaní 30 minút.
Priebeh habilitačnej prednášky potvrdil veľmi dobré pedagogické schopnosti
habilitantky, ktorá preukázala schopnosť vysvetliť podstatné otázky rozvoja manažmentu
rizika v malých a stredných podnikoch. Habilitantka v odbornej časti prednášky potvrdila
schopnosť využiť svoje vedomosti získané štúdiom a vlastnou vedeckovýskumnou činnosťou,
ako aj svoje pedagogické skúsenosti, na formulovanie a odôvodnenie návrhov na zlepšenie
súčasného stavu uplatňovania manažmentu rizika v podnikateľskom prostredí a ich využitie v
rámci študijného odboru občianska bezpečnosť.
Predseda komisie vyzval oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich
oponentských posudkov na habilitačnú prácu. Predseda habilitačnej komisie
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. prečítal oponentský posudok za neprítomného oponenta
prof. Ing. Jaroslava Belása, PhD v plnom rozsahu. Oponenti konštatovali, že na položené
otázky odpovedala pohotovo a obsahovo správne.
Následne predseda habilitačnej komisie otvoril rozpravu. Konštatoval, že na rozprave sa
môže zúčastniť každý z prítomných členov habilitačnej komisie, vedeckej rady i hostí.
V rozprave vystúpilo 8 členov vedeckej rady a habilitačnej komisie, a to prof. Majerník,
doc. Tomek, doc. Kurilovská, doc. Sivák, doc. Hrnčiar, prof. Majerčík, doc. Leitner a doc.
Klučka.
Ing. Katarína Buganová, PhD. odpovedala na otázky položené vo vedeckej rozprave
pohotovo a v súlade s požiadavkami členov vedeckej rady, doplnila niektoré podrobnosti
zo svojej vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti a popísala svoje predstavy
o svojom ďalšom pôsobení na fakulte a ďalšom rozširovaní a zdokonaľovaní poznatkov
z odboru občianska bezpečnosť.
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 FBI UNIZA.
Habilitačná komisia podľa zákona č. 1312/2002 Z. z. o vysokých školách, Vyhlášky
MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
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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. Kataríny Buganovej, PhD. a odporučila
vedeckej rade FBI UNIZA v súlade s kritériami na vymenovanie docentov vymenovať ju za
docentku v odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť.
V diskusii vystúpili:
Prof. Dvořák, ktorý vyjadril, že úspešné habilitačné konanie je významným počinom pre
každého pedagogického a vedeckého pracovníka a znamená posun pre fakultu. Vyjadril svoje
podporné stanovisko na udelenie titulu docent.
Prof. Šimák, ktorý vyslovil podporné stanovisko na udelenie titulu docent.
Doc. Hrnčiar pozitívne ohodnotil habilitačnú prednášku.
Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady:
Počet prítomných členov:
Počet oprávnených hlasovať:
Počet hlasov za:
proti:
neplatných:

27
25
25
25
0
0

Bola splnená požiadavky 2/3 účasti a 50 % kladných hlasov z celkového počtu členov
vedeckej rady.
Funkciou skrutátorov boli poverení doc. Adámek a prof. Loveček.
Uznesenie VF FBI UNIZA:
Vedecká rada FBI UNIZA v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. § 30 ods. 1 písm. f)
v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z.§ 2 ods. 2 v znení
neskorších predpisov, v súlade s kritériami na vymenovanie docent a profesor, na základe
návrhu habilitačnej komisie, oponentských posudkov habilitačnej práce, hodnotenia úrovne
habilitačnej prednášky, výsledku obhajoby habilitačnej práce rozhodla o udelení titulu
docent Ing. Kataríne Buganovej, PhD. v odbore 8.3.7 občianska bezpečnosť.
Bez ďalších uznesení.

Za správnosť výpisu: Katarína Zavadzanová v. r.
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