Príloha k životopisu
Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania
1.
2.
3.
4.

Meno, priezvisko:
Jozef Svetlík
Akademické tituly, vedecké hodnosti: Ing., PhD.
Rok narodenia:
1978
Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom
vzdelávaní:
Vzdelanie
2004 – 2009
Externé doktorandské štúdium:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva,
Katedra požiarneho inžinierstva
Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky výberu hasičskej
techniky
Dosiahnutý titul: PhD.
1996 – 2001
Inžinierske štúdium:
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva,
študijný odbor občianska bezpečnosť – špeciálny manažment
Téma diplomovej práce: Možnosti nasadenia mechanizačných
prostriedkov pri odstraňovaní následkov priemyselných havárií
a snehových kalamít
Dosiahnutý titul: Ing.
Odborné stáže
2003 - 2004
Odborná prax na HS Žilina; Prevádzkovo technické oddelenie
Odborné kurzy
4/2006

1/2003

5.

Projektová škola Európskej únie; Ústav celoživotného
vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline
Základná príprava zamestnancov závodných hasičských
útvarov; Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti:
Katedra požiarneho inžinierstva, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská
univerzita v Žiline:
8/2002 – súčasnosť
odborný asistent
Priebeh pedagogickej činnosti:
od 2008 – doteraz
od 2007 – doteraz
od 2008 – doteraz
od 2008 – doteraz
od 2007 – 2008
od 2007 – do 2008
od 2007 – do 2008

Taktika vedenia zásahov (prednášky, cvičenia
Zásobovanie hasiacimi látkami (prednášky, cvičenia a lab. cvičenia)
Taktika pri zásahoch a požiaroch (prednášky, cvičenia)
Odborná prax (cvičenia)
Taktika pri požiaroch (prednášky, cvičenia)
Konštrukcia strojov (cvičenia)
Technické zabezpečenie v krízových situáciách (cvičenia)

od 2004 – doteraz;
od 2003 – do 2007
od 2003 - do 2007
od 2003 – 2007
od 2002 – do 2004
od 2002 – do 2004

Ochrana spoločnosti - IV: - Ochrana pred požiarmi
(Požiarna ochrana) (prednášky, cvičenia)
Taktika pri požiaroch a technických zásahoch I (prednášky, cvičenia)
Taktika pri požiaroch a technických zásahoch II ( prednášky, cvičenia)
Záchranárstvo (prednášky, cvičenia)
Požiarna taktika I ( prednášky, cvičenia)
Požiarna taktika II (prednášky, cvičenia)

6.

Údaje o odbornom zameraní:
Pedagogickú činnosť zabezpečuje na katedre požiarneho inžinierstva v nadväznosti na
výskumnú a projektovú činnosť. Venuje sa taktike zdolávania požiarov a zásahovej
činnosti hasičských jednotiek a zložiek integrovaného záchranného systému. V súčasnosti
zabezpečuje na katedre predmety: zásobovanie hasiacimi látkami, ochrana spoločnosti
IV. – ochrana pred požiarmi, taktika pri zásahoch a požiaroch, taktika vedenia zásahov
a odborná prax.
V minulosti absolvoval prednáškovú stáž v rámci grantu ERASMUS (ERASMUS+) vo
Varšave (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), Sofii ( Higher School of Transport)
a Velikej Gorici (University of Aplied Sciences Velika Gorica). Podieľal sa na
spracovaní 77 vedeckých a odborných prác, z toho 3 sú uvedené v indexovaných
databázach SCOPUS a 3 v databáze WOS. Aktívne participoval na riešení viac ako
15 národných a medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch. Je
spoluautorom
vedeckej
monografie,
2
odborných
knižných
publikácií
a 3 vysokoškolských skrípt. Spoluprácu s praxou zameriava na taktiku nasadenia síl
a prostriedkov pri mimoriadnych udalostiach, zásobovanie hasiacimi látkami a požiare
motorových vozidiel.

7.

Údaje o publikačnej činnosti:
Monografia: 1 ks
AAB SALIANT = Selective antibodies limited immunoassay novel technology/Anton
Osvald ... [et al.] ; scientific redactor: Miroslav Seidl. - 1. ed. - Žilina : University of
Žilina, 2014. - 121 s., [AH 6,69]. - ISBN 978-80-554-0838-5.
[Osvald Anton (17%) - Lusková Mária (17%) - Svetlík Jozef (17%) - Flachbart Jaroslav
(17%) - Vandlíčková Miroslava (16%) – Mózer Vladimír (16%)
Skriptá: 3 ks
BCI Nebezpečné látky/Dušan Janásek, Tomáš Potoček, Jozef Svetlík. - 1. vyd. - V Žiline:
Žilinská univerzita, 2004. - 123 s., AH 7,84, VH 8,24. - ISBN 80-8070-243-8.
[Janásek Dušan (34%) - Tomáš Potoček (33%) - Svetlík Jozef (33%)]
BCI Radiačná, chemická a biologická ochrana : Zbrane hromadného ničenia/ Dušan
Janásek, Jozef Svetlík. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2005. - 129 s. ISBN 80-8070-431-7.
[Janásek Dušan (50%) - Svetlík Jozef (50%)]
BCI Ochrana pred požiarmi / Jozef Svetlík ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská
univerzita, 2015. - 193 s., [AH 17,60; VH 18,14]. - ISBN 978-80-554-1080-7.
[Svetlík Jozef (25%) - Makovická Osvaldová Linda (25%) - Gašpercová Stanislava
(25%) - Panáková Jaroslava (25%)]

2

Odborná knižná publikácia: 2 ks
BAB Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy/Ladislav Šimák ... [et al.] ;
vedecký redaktor: Vladimír Gozora. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - 180 s.,
[13,33 AH; 13,80 VH]. - ISBN 978-80-554-0625-1.
[Šimák Ladislav (30%) - Dvořák Zdeněk (10%) - Gašpierik Libor (7%) - Kampová
Katarína (7%) - Reitšpís Josef (6%) - Seidl Miloslav (30%) - Svetlík Jozef (10%)]
BAB Požiarna bezpečnosť cestných tunelov/Anton Osvald, Vladimír Mózer, Jozef
Svetlík ; vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. 140 s., [AH 9,78; VH 12,21]. - ISBN 978-80-554-0950-4.
[Osvald Anton (34%) - Mózer Vladimír (33%) - Svetlík Jozef (33%)]
8. Ohlasy na vedeckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách
Citácie v domácich publikáciách
z toho v indexovaných publikáciách

13
33
0

9. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:
8.3.6 záchranné služby
10. Téma habilitačnej práce: Experimentálne skúmanie požiarov automobilov
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