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OPONENTSKÝ  POSUDOK 
na habilitačnú prácu: 

 

 

RIADENIE RIZÍK V BEZPEČNOSTNOM MANAŽMENTE 

PREVÁDZKY LETÍSK 

 

Habilitant: Ing. Peter KOŠČÁK, PhD., Ing Paed IGIP 

Oponent: doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., Žilinská univerzita 

 

 

V zmysle §1 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania 

vedecko- pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor, som 

bol listom dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Petrom 

Korbom, PhD., Ing. Paed-IGIP zo dňa 17.09.2021 menovaný za oponenta habilitačnej práce 

Ing. Petra KOŠČÁKA, PhD., Ing Paed IGIP a zároveň požiadaný o vypracovanie oponentského 

posudku k  habilitačnej práce.  

Zároveň mi bola sprístupnená uvedená habilitačná práca ako aj nasledovné materiály 

požadované Vyhláškou: 

 

 

 Návrh na habilitačné konanie. 

 Životopis. 

 Tabuľku plnenia kritérií na získanie titulu docent. 

 Prehľad publikačnej činnosti a ďalších aktivít. 

 Prehľad pedagogickej činnosti. 

 Prehľad vedeckovýskumnej činnosti. 

 Kritériá Leteckej fakulty na získanie titulu docent a profesor. 
 

 

 

a) Aktuálnosť zvolenej tematiky 

 

Habilitant si zvolil aktuálnu tému, ktorá rieši problematikou riadenia rizík v bezpečnostnom 

manažmente prevádzky letísk. Z môjho pohľadu je uvedená oblasť veľmi dôležitá z hľadiska 

potenciálu vedeckého skúmania, pretože problematika riadenia rizík v bezpečnostnom 

manažmente prevádzky letísk priamo vplýva nielen na bezpečnosť leteckej prevádzky ale aj 

v konečnom dôsledku efektívne využívanie všetkých zdrojov, ktoré s uvedeným procesom 

súvisia. Autor v práci analyzuje súčasné legislatívne požiadavky v danej oblasti, uvádza 
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a popisuje nevyhnutnosť manažmentu bezpečnosti prevádzky letísk, identifikuje bezpečnostné 

riziká a venuje sa modelovaniu v systéme riadenia rizík. 

V rámci uvedenej témy autor prezentuje možnosti a spôsoby návrhu opatrení, úkonov a 

odporúčaní pre elimináciu rizík a ohrození pri činnostiach v pozemnej obsluhe lietadiel a 

usmernenia pre prevádzkovateľov letísk v oblasti bezpečnosti letiskovej prevádzky. 

 

 

b) Cieľ práce a jeho splnenie 

 

Autor si stanovil v práci splnenie základného cieľa a to „skúmanie prevádzkovej 

bezpečnosti letísk, definovanie ohrození a rizík v prevádzke letiska a návrh možných opatrení 

k eliminácii nebezpečných situácií, incidentov a nehôd na letisku“. Z môjho pohľadu je takto 

zvolený hlavný cieľ práce nejasný a to z hľadiska možnej deklarácie jeho splnenia, pretože sa 

skladá z viacerých čiastkových úloh, ktoré nemusia byť komplexne deklarovateľné ako cieľ ale 

metódy alebo spôsoby a je zložité ho takto deklarovať ako jednoznačne splnený. 

Pre naplnenie hlavného cieľa si habilitant zvolil čiastkové ciele habilitačnej práce: 

 špecifikovať prevádzkovú bezpečnosť letiska; 

 identifikovať nebezpečenstvá a riziká spojené s letiskovou prevádzkou – pozemným 

zabezpečením leteckej dopravy; 

 charakterizovať úlohu štátu v systéme bezpečnosti leteckej dopravy; 

 analyzovať riziká v pozemnej obsluhe lietadiel, hlavne vo vybraných službách: 

o navádzaní lietadiel na stojisko, pohybe lietadiel s použitím vlastných 

motorov alebo ťahaní, 

o riadení pozemných pohybov na letisku – z toho vyplývajúci neoprávnený 

vstup na vzletovú a pristávaciu dráhu, 

o plnení lietadiel leteckými pohonnými hmotami, 

o odmrazovaní lietadiel na odbavovacej ploche, 

 na základe realizovanej analýzy vypracovať návrh odporúčaní pre zavedenie 

účinných opatrení k eliminácii rizík spojených s pozemnou obsluhou lietadiel. 

Aj napriek uvedenému, takto zvolená štruktúra práce je z môjho pohľadu dostačujúca, 

jednotlivé kapitoly práce predstavujú dobrý vstup na splnenie takto stanovených cieľov no 

chýba mi pevná línia logickej štruktúry medzi kapitolami, pretože nie je jasný účelový význam 

niektorých častí vo vzťahu k dosiahnutiu deklarovaných cieľov práce, napríklad časť 1.3 sa 

zaoberá teóriou modelovania v systéme riadenia rizík no bez konkrétneho deklarovaného 

relevantného aplikačného využitia pre dosiahnutie cieľov práce.  

Po preštudovaní práce aj napriek uvedenému konštatujem, že hlavný cieľ práce bol splnený 

tak, ako ho autor deklaroval. 

 

 

c) Zvolené metódy spracovania 

 

Metódy a postupy, ktorých použitie autor deklaroval pri spracovaní habilitačnej práce, 

postačujú na dosiahnutie vytýčených cieľov a sú aj prakticky zohľadnené v jednotlivých 

kapitolách. Po všeobecnom úvode do zvolenej problematiky nasleduje prvá kapitola, ktorá 

analyzuje súčasný stav riešenej problematiky, objasňuje podstatu nevyhnutnosti manažmentu 

bezpečnosti letiskovej prevádzky a identifikáciu jednotlivých ohrození. V druhej kapitole autor 

definuje stanovené ciele, metodiku práce, pracovné postupy a zvolené metódy posudzovania 

rizík. Autor si stanovil hlavný cieľ práce „skúmanie prevádzkovej bezpečnosti letísk, 
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definovanie ohrození a rizík v prevádzke letiska a návrh možných opatrení k eliminácii 

nebezpečných situácií, incidentov a nehôd na letisku.“ Z môjho pohľadu je takto definovaný 

hlavný cieľ z hľadiska koncepcie práce ako nie celkom jasný, pretože cieľom práce by nemalo 

byť „skúmanie.....“, - to môže byť určitá forma metódy na dosiahnutie stanoveného cieľa, 

taktiež  „definovanie ohrození a rizík v prevádzke letiska“ – takáto formulácia časti hlavného 

cieľa nám indikuje, ako keby v súčasnosti neboli definované ohrozenia a riziká v prevádzke 

letísk. 

Tretia kapitola popisuje možné ohrozenia v oblasti prevádzkovej bezpečnosti prevádzky 

letiska, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v prevádzke letísk, ohrozenie na letiskových 

plochách a charakterizuje ohrozenia pri vybraných činnostiach pozemnej obsluhy. Na konci 

tejto kapitoly mi však opäť chýba určitý čiastkový záver, aký účel spĺňa v rámci celej štruktúr 

práce a preto pôsobí izolovane. 

Vo štvrtej, záverečnej kapitole autor deklaruje  návrh metódy a spôsoby riadenia rizík v 

letiskovej prevádzke za účelom minimalizácie vzniku incidentov a nehôd na pohybových 

plochách letiska. V tejto kapitole  autor sumarizuje účel a prínosy, čo oceňujem. No z hľadiska 

formy spracovania odporúčaní nie je celkom jasný prínos autora v uvedenej problematike. 

Ocenil by som širšiu diskusiu v závere práce a jasné stanovenie a spôsob splnenia cieľov práce 

aj z hľadiska pedagogického a vedeckého prínosu práce. 

V závere autor síce deklaruje dosiahnutie stanovených cieľov, no nie je možné to jasne 

validovať práve pre absentujúcu záverečnú diskusiu alebo finálne podrobné zhodnotenie. Práca 

taktiež končí odstavcom deklarovaným ako citácia, čo z môjho pohľadu tiež nie je vhodný 

spôsob ukončenia práce. 

 

 

  

d) Výsledky habilitačnej práce a jej prínos 

 

Predložená habilitačná práca sa zaoberá témou týkajúcej sa manažmentu bezpečnosti 

prevádzky letiska s ohľadom na ľudské, technické a organizačné faktory. Habilitant má 

dostatočný prehľad v uvedenej problematike, opieral sa o dlhoročné vlastné praktické 

skúsenosti, musel preštudovať množstvo odborných zdrojov avšak v takto štruktúrovanej práce 

je veľmi obtiažne špecifikovať vlastný prínos habilitanta v uvedenej problematike. 

 

 

e) Pripomienky k habilitačnej práci 

 

Habilitačná práca Ing. Petra KOŠČÁKA, PhD., Ing Paed IGIP je po stránke odbornej aj 

jazykovej na dostačujúcej úrovni. Práca však obsahuje množstvo jazykových, štylistických 

a definičných nedostatkov, ktoré uvádzam formou konkrétnych pripomienok a prosím o ich 

objasnenie pri obhajobe. Autor taktiež používa rôzne umelecké jazykové prostriedky, ktoré by 

sa v takomto type prác nemali nachádzať (napr. prirovnania a metafory – Staré príslovie 

hovorí...), autor  používa rôzne formáty odrážok v kapitolách, autor používa nejasné slovné 

spojenia a formulácie (drahými lietadlami, v hornej časti organizácie...). K práci mám 

nasledovné pripomienky: 

 

Str. 3 abstrakt Slovenčina 

Predložená habilitačná práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania nebezpečenstiev a 

rizík v pozemnom zabezpečení leteckej dopravy na letisku, ich analýzou a riadením. N 
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Str 4 Abstrakt Angličtina  

The presented habilitation thesis deals with the issue of recognition of hazards and risks in the 

ground security of air transport at the airport, their analysis and management. Based on the 

analysis of the current state of the problem, it clarifies the essence of the need for airport 

security management and the identification of individual threats. It describes the basics of 

verifying the level of safety, the safety culture and the role of the state in the air safety 

system.  

Keywords 

risk management, ground security of air transport, safety culture, ground movement control, 

elimination of threats, ground handling of aircraft 

Habilitant nerozlišuje pojmy bezpečnosť (safety) a bezpečnostná ochrana (security).  

 

Str. 14 

Letisko – plocha, stavba, prostredie, kde sa zväčša začína a končí komerčný let. 

Definícia L-14: 

Vymedzená plocha na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia) určená buď 

úplne, alebo sčasti na odlety, prílety a pozemné pohyby lietadiel. 

Čo potom v prípade, ak na letisku nie je obchodná doprava?  

 

Str. 15 

Podľa hlásených udalostí na 10 000 operácií (vzlety a pristátia)? – zlá formulácia, opravte 

tvrdenie 

 

Str. 17 

V závislosti na príslušnej perspektíve môže ... čechizmus ... správne „od“  

SMS je priamo prepojený s prevádzkou a je zároveň súčasťou podnikateľskej kultúry, 

pracovných postupov a metód ... – nemá byť správne podnikovej? 

 

Str. 19  

(ICAO Doc 9859 - Safety Management Manual SMM). ... aký je prístup EASA – ktorý je 

záväzný? 

 

Str. 30 

Dokážte tvrdenie (tvrdenie bez zdroja): „Pred niekoľkými rokmi sa objavila štatistika, ktorá 

uvádza, že v ktoromkoľvek danom čase je takmer milión ľudí účastný leteckej dopravy. 

Očakáva sa, že tento počet sa v ďalšom desaťročí zvýši na dva milióny.“ 

 

Str. 31 

preklep - Riadne riadenie bezpečnosti letectva si vyžaduje dobré softvérové nástroje a 

vyškolený personál. 

 

Str. 33 

nesprávna formulácia – „ Dokumentácia ukladá všetky údaje týkajúce sa hlásených 

nebezpečenstiev” 

 

Neurčitkové tvrdenie – “Tvrdí sa, že jednotlivec kladie dôraz na bezpečnosť v dôsledku 

svojej motivačnej konštrukcie.” 
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Str. 39, obr. 7  

Slovné spojenie „iba kultúra“ pravdepodobne vychádza z originálu „just culture“, potom sa 

to prekladá ako „kultúra spravodlivosti“ 

 

Str. 43 

Národný bezpečnostný program uvedený ako zdroj [33] je z roku 2011, neexistuje novší?; 

odkaz na referenciu je nefunkčný 

Ministerstvo dopravy a výstavby: Národný bezpečnostný program civilného letectva 

Slovenskej republiky. 2011. Dostupné na: 

file:///C:/Users/Peto/AppData/Local/Temp/SSP_Slovenska_republika-1.pd 

 

Str. 44 Obr. 9  

Bezpečnostné modely – ako sa líšia uvedené modely?, v texte nie je odkaz na obrázok.  

 

Str. 48. 

K dosiahnutiu hlavného cieľa práce boli vytýčené nasledovné čiastkové ciele: 



špecifikovať prevádzkovú bezpečnosť letiska;  

identifikovať nebezpečenstvá a riziká spojené s letiskovou prevádzkou – pozemným zabezpečením leteckej 
dopravy;  

charakterizovať úlohu štátu v systéme bezpečnosti leteckej dopravy;  

analyzovať riziká v pozemnej obsluhe lietadiel, hlavne vo vybraných službách:  
navádzaní lietadiel na stojisko, pohybe lietadiel s použitím vlastných motorov alebo ťahaní,  

riadení pozemných pohybov na letisku - z toho vyplývajúci neoprávnený vstup na vzletovú a pristávaciu 
dráhu,  

plnení lietadiel leteckými pohonnými hmotami,  

odmrazovaní lietadiel na odbavovacej ploche,  
na základe realizovanej analýzy vypracovať návrh odporúčaní pre zavedenie účinných opatrení k eliminácii 
rizík spojených s pozemnou obsluhou lietadiel.  

 

Na základe čoho sa rozhodol práve pre tieto ciele? 

 

Str. 57  

Habilitant niekde uvádza slovenské výrazy, ktoré sa bežne nepoužívajú „iba kultúra“ inde 

zasa anglické výrazy aj keď existujú slovenské ekvivalenty: Cabin service; Catering service; 

Ramp service. 

 

Str. 60 

Uvádzané údaje často nie sú referencované, nie je uvádzaný zdroj: Odhaduje sa, že na celom 

svete sa každoročne vyskytuje 27 000 nehôd a incidentov na pohybových plochách - 

jeden na 1000 lietadlových pohybov. 

Str. 62  

file:///C:/Users/Peto/AppData/Local/Temp/SSP_Slovenska_republika-1.pd
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V texte nie sú uvádzané odkazy na publikované obrázky: Obr. 16 Hlavné oblasti poškodenia 

lietadla u Obr. 16 nie je uvedený rok ku ktorému sú údaje vzťahované  

 

Str. 63 Obr. 17 ... detto 

 

Str. 78  

Je však potrebné poznamenať, že prevádzka na letiskách EASA MS sa za posledné desaťročie 

výrazne zvýšila - to je koľko %? 

V práci sa vyskytuje množstvo preklepov napr. str. 79 EASA Annual Ssafety Review 2020 ;  

 

Str. 80 príčinoz  

 

Str. 83 – 86  

Návrhy opatrení na zvýšenie bezpečnosti sú formálne vágne formulované bez 

predchádzajúceho jasne definovaného analytického vstupu, z môjho pohľadu nie sú 

inovatívne. (ak áno, môžete vysvetliť v čom?) 

 

Str. 91  

Odlišné formátovanie odstavcov (riadkovanie) 

 

Str. 91 – 98  

Obrázky  nie sú spomenuté a objasnené účelovo v texte  

 

Str, 104.  

„Systematický, prehľadný a rozsiahly proces kontroly rizík.“ – prosím vysvetliť tvrdenie 

 

Str. 105.  

„Zamestnanci pracujúci v bezpečnom prostredí dodržiavajú stanovené bezpečnostné postupy 

a zúčastňujú sa na bezpečnostných činnostiach, ak sa domnievajú, že toto správanie povedie k 

hodnotnému výsledku.“ – prosím vysvetlite tvrdenie 

 

 

 

f) Otázky na obhajobu a do diskusie 

 

1. Môžete prosím jasne definovať prínosy práce v pedagogickej a vedeckej oblasti 

a prepojiť ich so štruktúrou práce? 
 

 

g) Záver 
 

Habilitačná práca Ing. Petra Koščáka, PhD., Ing.Paed.IGIP. má dostačujúcu odbornú 

úroveň a po preštudovaní a komplexnom zhodnotení všetkých predkladaných dokumentov 

k habilitácii preto konštatujem, že splnil požiadavky na vymenovanie za docenta v zmysle 

§1 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko- 

pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor.  
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Na uvedenom základe môžem odporučiť, aby práca bola prijatá k habilitačnému 

konaniu a po jej úspešnom obhájení v rámci diskusie a zodpovedaní všetkých otázok 

a pripomienok bola menovanému udelená vedecko-pedagogická hodnosť 

 

„docent“ 
v odbore Doprava. 

 

 

V Žiline, 22.12.2021 

 

 

 

 

 

 

       doc. Ing. Martin Bugaj, PhD. 

 


