Č.: 163/2020

VÝPIS
ZÁPISNICA
z rokovania Vedeckej rady Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA
konaného dňa 22. januára 2020 v zasadacej miestnosti VR UNIZA
Počet členov vedeckej rady:
Počet prítomných členov:
Počet ospravedlnených členov:
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26
1

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Habilitačná prednáška Ing. Kataríny Kampovej, PhD.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia VR dňa 23. 10. 2019
Schválenie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach v AR
2019/2020
Schválenie členov komisií na obhajoby dizertačných prác a oponentov, ktorí nie sú členmi
odborovej komisie v AR 2019/2020
Schválenie zmeny garanta
Rôzne

1. Habilitačná prednáška Ing. Kataríny Kampovej, PhD.
Spravodajca: doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Habilitačnú prednášku otvorila predsedníčka vedeckej rady doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Privítala všetkých účastníkov habilitačnej prednášky. Odovzdala slovo predsedovi habilitačnej
komisie prof. Ing. Tomášovi Lovečkovi, PhD., ktorý predstavil habilitačnú komisiu a oponentov.
Habilitačná komisia:
predseda:
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
členovia:
doc. Mgr. Milan Adámek, PhD.
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
Oponenti:
prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Sivák, CSc., MBA

FBI UNIZA
FAI UTB v Zlíně, ČR
významný odborník v odbore, ČR
FBI UNIZA
FAI UTB ve Zlíně, ČR
bezpečnostný expert

Predseda habilitačnej komisie zoznámil prítomných so základnými osobnými údajmi
o Ing. Kataríne Kampovej, PhD., s podstatnými výsledkami jej vedeckovýskumnej, publikačnej
a pedagogickej činnosti. Dôraz položil na vedecký profil uchádzačky o habilitáciu
a charakteristiku pracovných pozícií, ktoré zastávala počas svojej pedagogickej činnosti na
Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA).
Následne vyzval menovanú, aby predniesla habilitačnú prednášku. Ing. Katarína
Kampová, PhD. predniesla pred vedeckou radou, habilitačnou komisiou, oponentmi a hosťami

habilitačnú prednášku na tému „Manažérstvo rizík v problematike ochrany osôb a majetku“
v trvaní 30 minút.
Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské posudky.
Všetci oponenti v posudkoch odporučili vedeckej rade schváliť návrh na vymenovanie
Ing. Kataríny Kampovej, PhD. za docentku. Následne Ing. Katarína Kampová, PhD. odpovedala
na otázky oponentov vznesené v oponentských posudkoch, ako aj v diskusii s nimi. Oponenti
konštatovali, že na položené otázky odpovedala pohotovo a obsahovo správne.
Predseda habilitačnej komisie otvoril rozpravu. Vo vedeckej rozprave vystúpili
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA, prof. RNDr. Iveta
Marková, PhD., prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
a doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Predseda habilitačnej komisie oboznámil členov vedeckej rady s návrhom habilitačnej
komisie, ktorá v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Vyhlášky MŠVVŠ SR
č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor, na základe predložených dokladov, kladných
oponentských posudkov habilitačnej práce, odborného posúdenia úrovne prednesenej
habilitačnej prednášky, výsledku obhajoby habilitačnej práce a v súlade s kritériami na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania titulu docent odporučila Vedeckej rade FBI UNIZA
vymenovať Ing. Katarínu Kampovú, PhD. za docentku v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania ochrana osôb a majetku
Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady:
Počet prítomných členov:
Počet oprávnených hlasovať:
Počet hlasov za:
proti:
neplatných:
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Uznesenie VR FBI UNIZA:
Vedecká rada FBI UNIZA v zmysle zákona o VŠ č. 131/2002 Z. z a Vyhlášky MŠVVŠ SR
246/2019 Z. z. § 2 rozhodla na základe návrhu habilitačnej komisie, oponentských posudkov
habilitačnej práce, hodnotenia úrovne habilitačnej prednášky, výsledku obhajoby habilitačnej
práce a v súlade s kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu docent o udelení titulu docent Ing. Kataríne Kampovej, PhD. v odbore
habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetku.
Bez ďalších uznesení.

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
predsedníčka VR FBI UNIZA

Zapísala: Katarína Zavadzanová
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