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Informačný list pre predmet 

TEORETICKÉ A PRÁVNE ASPEKTY RIADENIA ZÁCHRANNÝCH 

ČINNOSTÍ 

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene 

Fakulta: Drevárska fakulta 

Kód predmetu: TPARZ-D 

Názov predmetu: Teoretické a právne aspekty riadenia záchranných činností 
 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

prednáška 2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda) 

26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda) 

 
Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester 

štúdia: 

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť – doktorandský (profilový, externá) 

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť – doktorandský (profilový, denná) 

Stupeň štúdia: 3. 

Podmieňujúce predmety: žiadne 
 

 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Študentovi sa započítajú kredity po získaní minimálne 60 bodov z celkového počtu 100 bodov za hodnotenie pred- 

metu. Hodnotenie predmetu: priebežne 20 bodov za spracovanie písomného projektu a 20 bodov za spracovanie 

prezentácie na základe literárnej rešerše k problematike riešenej v súvislosti s témou dizertačnej práce, na skúške 60 

bodov za ústnu odpoveď. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 75 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E 

najmenej 60 bodov. 

 
 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti po absolvovaní predmetu budú schopní aplikovať základné princípy teórie riadenia vrátane ich právnych 

aspektov na problematiku riadenia záchranných činností. Absolventi budú tiež vedieť analyzovať a hodnotiť jednotlivé  čiastkové 

riadiace procesy, resp. manažérske funkcie, ktoré majú bezprostredný vzťah k aktivitám v rámci riadenia  záchranných 

činností s dôrazom na ich právnu podstatu. 

 

 
Stručná osnova predmetu: 

Obsah predmetu zahrňuje problematiku teoretických aspektov plánovania, organizovania a operatívneho riadenia 

záchranných činností. Pozornosť je venovaná aj rozhodovacím procesov s dôrazom na kvantitatívne metódy rozho- 

dovania. Samostatnú časť tvoria právne aspekty riadiacich činností v oblasti realizácie práva. 
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Plánované vzdelávacie aktivity: Denná forma štúdia 

Priama výučba 

- účasť na prednáškach – 26 hodín 

- konzultácie – 

24 hodín 

Nepriama 

výučba 

- samoštúdium, príprava na prednášky – 50 hodín 

- vypracovanie seminárnej práce – 45 hodín 

- príprava na skúšku – 30 hodín 

 
Externá forma 

štúdia Priama 

výučba 

- účasť na prednáškach – 26 hodín 

- konzultácie – 

24 hodín 

Nepriama 

výučba 

- samoštúdium, príprava na prednášky – 50 hodín 

- vypracovanie seminárnej práce – 45 hodín 

- príprava na skúšku – 30 hodín 
 
 

Odporúčaná literatúra: 

Základné: 

KOLENKA, I. – ŠULEK, R. Riadenie podniku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. 124s. ISBN 

80-228- 1444-X. 

SEDLÁK, M. Manažment. 4. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2009. 434s. ISBN 978-80-8078-283-2. 

SLÁVIK, Š. Strategický manažment. 2. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 403s. ISBN 978-80-89393-08-4. 

OTTOVÁ, E. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej Fakulty Univerzity Komenského, 

2004. 226s. ISBN 80-7160-187-x. 

Odporúčaná: 

MORSCHETT, D. – SCHRAMM-KLEIN, H. – ZENTES, J. Strategic international management : text and cases. 2. vyd. 

Wiesbaden: Gabler Verlag, 2010. 470s. ISBN 978-3-8349-2535-0. 

TIDD, J. a kol. From knowledge management to strategic competence : assessing technological, market and 

organi- sational innovation. 3. vyd. London: Imperial College Press, 2012. 418s. ISBN 978-1-84816-883-1, 1-

84816-883-7. 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná 

  na absolvovanie predmetu: slovenčina, angličtina

 

Poznámky: 
 

Hodnotenie predmetov: 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

 

Vyučujúci: doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. (cvičiaci, 

prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - 

slovenčina 

 

Dátum poslednej zmeny: 20. 11. 2022 

Schválil: doc. Mgr. Ing. Rastislav Šulek, PhD. a garant 

príslušného študijného  programu
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