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KATEDRY A PRACOVISKÁ:
• katedra bezpečnostného manažmentu,
• katedra krízového manažmentu,
• katedra požiarneho inžinierstva,
• katedra technických vied a informatiky,
• pracovisko výskumu bezpečnosti.
ŠTÚDIUM NA FBI UNIZA
FBI UNIZA ponúka študijné programy v dennej a externej forme štúdia
vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania:
• bakalár (Bc.),
• inžinier (Ing.),
• philosophiae doctor (PhD.).
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
• bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry (Bc., Ing.),
• bezpečnostný manažment (Bc., Ing., PhD.),
• krízový manažment (Bc., Ing., PhD.),
• záchranné služby (Bc., Ing., PhD.).

FAKULTA
BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

STRUČNE O FAKULTE
Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI
UNIZA) pripravuje vysokoškolsky vzdelaných bezpečnostných expertov,
ktorí ovládajú metódy riešenia krízových javov, sú schopní identifikovať,
analyzovať a hodnotiť riziká v rôznom prostredí, riadiť preventívne činnosti
i adekvátnu reakciu. Vzdeláva krízových manažérov, pracovníkov hasičských a záchranných zložiek a odborníkov zaoberajúcich sa riadením procesov ochrany osôb a majetku. Fakulta pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania viac ako šesťdesiat rokov a vybudovala si stabilnú pozíciu
v profesionálnej bezpečnostnej komunite na Slovensku aj v zahraničí. Má
rozvinutú spoluprácu so vzdelávacími i vedeckovýskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy i podnikateľskými subjektmi, ktoré pôsobia
v dotknutej oblasti. Aktivity fakulty sú dlhodobo pozitívne hodnotené aj
v externom prostredí. V rankingu fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky
na základe porovnania ukazovateľov kvality vzdelávania a výskumu sa fakulta vo svojej skupine odborov dlhodobo nachádza na 2. mieste.

E-MAIL: sekrdek@fbi.uniza.sk
TEL.: +421 41 513 66 01

3

KATEDRA
BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU
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KATEDRA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU odborne i organizačne
garantuje prípravu študentov študijného odboru ochrana osôb a majetku
v študijnom programe bezpečnostný manažment.
Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí
bezpečnostný manažment, manažment bezpečnostných systémov, projektovanie bezpečnostných systémov, poplachové systémy, prevencia
kriminality, kriminalistika, bezpečnostné služby, ochrana proti terorizmu
a ďalšie.
Vedecká práca katedry je orientovaná na rozvoj teórie a praxe ochrany
osôb a majetku a je riešená v manažérskej, technickej a technologickej oblasti na horizontálnej a vertikálnej úrovni bezpečnosti.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT profiluje študentov v oblasti riadenia inštitucionálnych bezpečnostných štruktúr, hospodárskych a podnikateľských organizácií a v nich využívaných systémoch na
ochranu osôb a majetku. Teoretická príprava zahŕňa oblasť princípov činnosti technických prostriedkov, metódy ich projektovania a posudzovania
a ich právny rámec.
Praktická časť výučby prebieha v laboratóriu bezpečnostného manažmentu, kde si študenti prehlbujú vedomosti a získavajú zručnosti v oblasti mechanických zábranných prostriedkov, poplachových systémov a prostriedkov boja proti terorizmu.
Absolventi študijného programu bezpečnostný manažment sú spôsobilí
vykonávať profesiu bezpečnostných a riadiacich pracovníkov, špecialistov
v systéme riadenia súkromných alebo verejných organizácií zaoberajúcich
sa ochranou osôb a majetku.

www.fbi.uniza.sk/kbm/
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KATEDRA
KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
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KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU odborne i organizačne garantuje
prípravu študentov študijného odboru občianska bezpečnosť v študijnom
programe krízový manažment.
Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí krízový manažment, krízové plánovanie, manažérske metódy a techniky, manažment rizík, legislatíva krízových situácií, psychológia a ďalšie odborné
manažérske a ekonomické predmety.
Vedecká práca katedry je orientovaná na rozvoj teórie a praxe krízového
manažmentu vo verejnej správe, manažment rizík v podnikateľskom prostredí, riešenie krízových javov a objasňovanie ich ekonomických, sociálnych, psychologických a iných súvislostí.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM KRÍZOVÝ MANAŽMENT profiluje študentov v oblasti teórie krízového riadenia, navrhovania a uskutočňovania preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových javov a odstraňovania
ich negatívnych následkov. Pripravuje odborníkov na úseku krízového riadenia pre potreby verejnej správy a podnikateľských subjektov.
Praktická časť výučby prebieha v špecializovanej učebni simulácií krízových javov, kde si študenti interaktívnym spôsobom s využitím moderných
technológií prehlbujú vedomosti a získavajú zručnosti v oblasti krízového
plánovania, manažérskej štatistiky, ekonometrie, plánovania a prognostiky a ďalších oblastí krízového riadenia.
Absolventi študijného programu krízový manažment sú vysokoškolsky
vzdelaní odborníci spôsobilí vykonávať profesiu krízového manažéra. Získaním širokého spektra teoretických a praktických poznatkov nachádzajú
uplatnenie na všetkých úrovniach krízového riadenia štátnej správy, samosprávy a podnikateľského prostredia.

www.fbi.uniza.sk/kkm/
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KATEDRA
POŽIARNEHO INŽINIERSTVA
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KATEDRA POŽIARNEHO INŽINIERSTVA odborne i organizačne garantuje prípravu a vzdelávanie študentov študijného odboru záchranné služby
v študijnom programe záchranné služby.
Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí
požiarna prevencia, organizácia integrovaného záchranného systému,
manažment záchranných služieb, požiarna bezpečnosť stavieb, chémia
horenia a hasenia, hasičská technika a taktika, zisťovanie príčin požiarov,
technológia záchranných prác a ďalšie.
Vedecká práca je orientovaná na organizáciu a technické zabezpečenie
ochrany pred požiarmi, požiarne inžinierstvo, požiarnu bezpečnosť a prevenciu proti požiarom v technologických procesoch a hasičskú techniku.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM ZÁCHRANNÉ SLUŽBY profiluje študentov v oblastiach záchranných služieb, požiarnej bezpečnosti a integrovaného záchranného systému po technickej a manažérskej stránke. Teoretická príprava zahŕňa požiarnu prevenciu a represiu, taktické a operatívne aspekty
fungovania jednotlivých zložiek záchranných služieb.
Praktická časť výučby prebieha v požiarno-chemickom laboratóriu umožňujúcom testovanie reakcie výrobkov na oheň a stanovenie ďalších fyzikálno-chemických požiarnotechnických a výbušných parametrov horľavých
látok.
Absolventi študijného programu záchranné služby sú spôsobilí uplatniť sa
v hasičských a záchranných zložkách, integrovanom záchrannom systéme,
podnikoch, prevádzkach a ďalších inštitúciách s výkonom špecializovaných činností súvisiacich so záchrannými službami a požiarnou bezpečnosťou.

www.fbi.uniza.sk/kpi/
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KATEDRA
TECHNICKÝCH VIED A INFORMATIKY
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KATEDRA TECHNICKÝCH VIED A INFORMATIKY odborne i organizačne
garantuje prípravu študentov študijného odboru občianska bezpečnosť
v študijnom programe bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry.
Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patria manažment rizík kritickej infraštruktúry, riadiace informačné systémy
v kritickej infraštruktúre, energetická a dopravná infraštruktúra, krízový
manažment, ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch energetiky a dopravy, obnova dopravných a pozemných stavieb.
Vedecká práca je orientovaná na rozvoj teórie a praxe bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, predovšetkým v sektore energetiky a dopravy.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM BEZPEČNOSŤ A OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY profiluje študentov v oblastiach krízového riadenia a bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry. Teoretická príprava zahŕňa krízové
riadenie a riadenie inštitucionálnych bezpečnostných štruktúr v organizáciách v rámci sektorov kritickej infraštruktúry s dôrazom na energetiku
a dopravu.
Praktická časť výučby prebieha v laboratóriu dopravy v krízových situáciách a pracoviskách spolupracujúcich subjektov v oblasti energetiky a dopravy, kde si študenti prehlbujú vedomosti a získavajú zručnosti v oblasti
bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry.
Absolventi študijného programu bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry sú kvalifikovanými riadiacimi a výkonnými odborníkmi štátnej správy
a samosprávy, právnických osôb výrobného i nevýrobného charakteru pôsobiacimi v odbore bezpečnostné služby a v štruktúre manažérskych funkcií prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry.

www.fbi.uniza.sk/ktvi/
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VEDA
A VÝSKUM

PRACOVISKO VÝSKUMU BEZPEČNOSTI
Pracovisko sa podieľa na príprave a riešení výskumných, rozvojových a vzdelávacích
domácich a zahraničných projektov zameraných na základné oblasti výskumu
fakulty - zdokonaľovanie krízového a bezpečnostného manažmentu vo verejnej správe
a podnikateľských subjektoch, zvyšovanie úrovne protipožiarnej bezpečnosti a komplexné zabezpečovanie ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia.
Úlohou pracoviska je vyhľadávanie grantových výziev a možností partnerstiev, poskytovanie a prezentovanie základných informácií o možnostiach zapájania sa katedier fakulty do projektovej činnosti a podieľanie sa na projektovom riadení prípravy projektov
a ich následnom riešení.
LABORATÓRIUM VÝSKUMU SYSTÉMOV OCHRANY OBJEKTOV
KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Laboratórium umožňuje vytvárať polygóny ochranných systémov na experimentálny
výskum odolnosti, účinnosti a spoľahlivosti prvkov poplachových systémov a mechanických zábranných prostriedkov za účelom získavania vstupných dát simulačných nástrojov, určených na kvantitatívne hodnotenie úrovne ochrany strategických objektov
štátu.
Laboratórium umožňuje meranie a hodnotenie:
pravdepodobností detekcie narušiteľa poplachovými systémami (elektrické
zabezpečovacie systémy, kamerové bezpečnostné systémy, systémy kontroly
vstupov, elektrické požiarne signalizácie, poplachové prenosové systémy),
prielomových odolností mechanických zábranných prostriedkov (otvorové výplne,
uzamykacie systémy, úschovné objekty),
spoľahlivosti riadiacich a poplachových systémov v závislosti na zmene prevádzkových podmienok.
LABORATÓRIUM MODELOVANIA A SIMULÁCIE KRÍZOVÝCH JAVOV PRE ZVÝŠENIE
EFEKTÍVNOSTI ROZHODOVANIA
Laboratórium umožňuje efektívnu a komplexnú prípravu odborníkov krízového riadenia na riešenie krízových javov prostredníctvom využívania simulačných technológií.
Je jedinečným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike a v Európskej únii.
Laboratórium je určené na zvyšovanie efektívnosti rozhodovania v procese využívania
inteligentných systémov, umožňuje simulovať rôzne druhy krízových javov v
spoločenskom, technickom, technologickom, ale aj v prírodnom prostredí.
Optimálne riešenie mimoriadnych udalostí si vyžaduje pripraviť krízové scenáre, ktoré simulujú negatívne účinky krízových javov na procesy a umožňujú
plánovať preventívne opatrenia a pripravovať sily, prostriedky a zdroje na ich
riešenie. Navrhované opatrenia je možné vďaka simulačným technológiám
verifikovať, optimalizovať a následne priebežne zdokonaľovať preventívne
opatrenia.
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ĎALŠIE
DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE

UBYTOVANIE
Ubytovacie
zariadenia
univerzity
majú
kapacitu
približne 4500 ubytovacích miest, sú kompletne zrekonštruované
a patria medzi najkvalitnejšie vysokoškolské internáty na Slovensku.
V areáli ubytovacích zariadení sa nachádzajú študentské bufety, kinosála
na premietanie filmov, prednášky a možnosť divadelných vystúpení, študentské informačné centrum, študovne, televízne miestnosti, COPY centrum, práčovne, kuchynky, FIT centrum, horolezecká stena, ambulancie
všeobecného a zubného lekára a pod. Všetky izby majú internetovú prípojku s wifi.
Bližšie informácie na: http://vd.internaty.sk/
STRAVOVANIE
Študenti univerzity majú možnosť stravovať sa v menze a bufetoch, ktoré
sú súčasťou areálu ubytovacích zariadení alebo areálov fakúlt. Stravníci
majú možnosť výberu stravy zo zostaveného týždenného jedálneho lístka
s ponukou ôsmich až desiatich jedál. Objednávanie a výdaj stravy je podporený informačným systémom KREDIT 7.
Bližšie informácie na: http://novamenza.sk/
ŠPORT
Študenti univerzity môžu v rámci výučby i voľnočasových aktivít využiť bohatú ponuku športových aktivít:
• indoorové aktivity (23 športov),
• outdoorové aktivity (rafting, cykloturistika, lyžovanie, windsurfing),
• vysokoškolské športové súťaže.
Telovýchovné a športové zariadenia univerzity:
• posilňovne,
• viacúčelové a aerobic sály,
• squashové ihrisko,
• telocvične,
• sála pre stolný tenis,
• bolderingová stena,
• telocvičňa pre bojové športy,
• regeneračný komplex (fínska sauna, infra sauna),
• ihrisko na ricochet,
• tenisové kurty, atletická dráha, futbalové ihrisko.
Bližšie informácie na: http://utv.uniza.sk/
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ČO ZAUJÍMAVÉ
U NÁS MÔŽETE VIDIEŤ A ROBIŤ
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FBI UNIZA každoročne organizuje niekoľko sprievodných akcií a aktivít pre študentov
a verejnosť. Deň otvorených dverí je najväčšou propagačnou aktivitou fakulty určenou
nielen pre záujemcov o vysokoškolské štúdium na FBI UNIZA, ale aj verejnosť.

Pracovné príležitosti, stáže a študijné pobyty sú prezentované prostredníctvom
Firemných dní a Dňa mobility na fakulte.

Ostatné akcie ako Tímový záchranár, Kvapka krvi, Ples študentov FBI, Noc výskumníka
sú medzi členmi akademickej obce mimoriadne obľúbené.
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