
Habilitačné konanie – Ing. Marek Rybakowski, PhD 
Habilitačné konanie 
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.   

 
 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko Marek Rybakowski 

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti 

Ing. PhD. 

Rok narodenia 1960 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie  
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie  prerušené 
a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky 
žiadosti 
 

24.7.2015 

Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené 
a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky 
žiadosti 

 

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademic- 
kom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní 

1979 – 1984: Mgr., Vysoká škola pedagogická v 
Zielonej Góre, Fakulta matematiky, fyziky a techniky, 
študijný odbor: Technická výchova; titul: magister 
techniky. 
1986 – 1989: Ing., Vysoká škola inžinierska v Zielonej 
Góre, Fakulta mechaniky, študijný odbor: Mechanika; 
titul: inžinier  mechaniky. 
1995: PhD., Vysoká škola polytechnická vo Vroclave 
(Politechnika Wrocławska), Inštitút Technológie 
strojov a automatizácií, odbor: Konštrukcia 
a prevádzka strojov. 
2009:  podiplomové štúdium – Mechanická fakulta 
Zelenohorskej univerzity, 
študijný odbor: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej 
činnosti (pracovisko/predmety) 

1984 – doteraz: Vysoká škola pedagogická v Zielonej 
Góre, zmenený názov na Zelenohorská univerzita – 
vysokoškolský učiteľ 
Predmety vyučované na ET-I/BOZP, 
MF UZ: 
- technológia (V/L 1984 – 1994) 
- techniky prípravy výroby (V/L 1995 –2003) 
- bezpečnosť cestnej dopravy (P/V 1999 – 2005) 
- vlastnosti materiálov (L 2004 – 2010)  
- pracovné prostredie (P/V 2001 – 2008) 
- BOZP na pracovisku (P 2009 – 2012) 
- BOZP a ergonómia v drevárskom priemysle (P/V 

2009 – 2012)  
- Legislatíva BOZP (P 2009 – 2013)  
- pracovné metódy a úlohy služby BOZP (P/2009 – 

doteraz) 
- bezpečnosť práce (P/V 2011 – 2012) 
- riadenie bezpečnosti práce (P/V 2011 – doteraz) 
- bezpečnosť práce v doprave (P 2012 – doteraz 



- príčiny nehôd pri práci a chorôb z povolania (P 2013 
– 2014) 

- základy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia (P/V 
2013 – doteraz) 

-  základy technickej bezpečnosti pri práci (P/V 2013 – 
doteraz) 

- riadenie BOZP a pracovného rizíka (P/L 2013 – 
doteraz 

 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, technická 
bezpečnosť, mechanika pracovného prostredia, 
konštrukcia a prevádzka strojov, bezpečnosť cestnej 
premávky 

Údaje o publikačnej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

1. monografia - AAB Rybakowski, Marek (50 %) – 
Stebila, Ján (50 %): School education for road safety. 
Polish – Slovakian comparative study. Vydav. Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona 
Góra 2010, 214 s. ISBN: 978-83-7481-321-1 
2. učebnica - ACA Očkajová, Alena – Stebila, Ján – 
Rajnicová, Henrieta – Gajtanská, Milada – Igaz, 
Rastislav –  Krišt'ák, Ľuboš – Kubovský, Ivan – 
Pašková, Lucia – Kvočka, Stanislav – Rybakowski, 
Marek (10 %): Pracovné prostredie a ergonómia: 
vysokoškolská učebnica. Belianum UMB v BB, FVP, 
Košice 2013. 400 s. ISBN: 978-80-557-0617-7 
3. skriptá - BCI Rybakowski, Marek (100 %): Drogowe 
wypadki przy pracy i ich opiniowanie (Road accidents 
at work and their evaluation). Vydav. Oficyna 
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona 
Góra 2011. 137 s. ISBN: 978-83-7481-400-3 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Spolu: 59 
z toho domáce: 36 
zahraničné: 23 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Téma habilitačnej práce  Bezpečná cestná preprava nebezpečného tovaru 
a bezpečnosť práce vodičov 

Údaje o oponentoch HP a členoch habilitačnej 
komisie, meno a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, pracovisko 

Predseda: 
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.              MTF STU Trnava 
Členovia: 
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.         VUT Brno  
prof. Ing,. Anton Osvald, PhD.             FBI ŽU Žilina 
Oponenti: 
prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.       FPV UMB Banská 
                                                                 Bystrica 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.                 MTF STU Trnava 
prof. dr hab.inž. Edward Kowal          Univerzita  
                                                                 Zielona Góra           
 

Oponentské posudky Oponentské posudky 

http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2015/rybakowski/oponentske_posudky_anonymizovane_1.pdf


Originál oponentských posudkov je na OVaZV. 
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti 
podľa §11  a nasl. Obč. zákonníka 

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul docent v odbore  
 

Návrh habilitačnej komisie 
Originál návrhu habilitačnej komisie je na OVaZV. 
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti 
podľa §11  a nasl. Obč. zákonníka. 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na 
udelenie titulu „docent“ alebo návrh na vymenovanie 
profesora, meno a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, vedecké hodnosti. 
Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom 
akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen 
vedeckej rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy 
uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena. 
 

 
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-
rada.html?page_id=1891 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho 
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné 
opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2  

Rozhodnutie VR MTF 
Rozhodnutie VR MTF STU je na OVaZV. Podpisy sa  
anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa §11  
a nasl. Obč. zákonníka 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 
o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina 
Originál prezenčnej listiny je na OVaZV MTF STU. 
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti 
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 10.03.2016  
VR MTF STU v tajnom hlasovaní neschválila návrh na 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a  
dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej 
práce §1 ods.14 

Habilitačná prednáška 
10.03.2016, o 13.00 hod. MTF STU, m. č. 105,  
Paulínska 16, Trnava 
Obhajoba habilitačnej práce 
10.03.2016, o 08.30 hod. MTF STU, m. č. 235 ŤL, 
Botanická 49, Trnava 

Kontaktná adresa :  Marek Rybakowski 
Institute of Safety Engineering and Work Sciences,  
Faculty of Mechanical Engineering 
University of Zielona Góra 
4 prof. Z. Szafrana str. 65 516 Zielona Góra, Poland 
m.rybakowski@iibnp.uz.zgora.pl   

 
 

http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2015/rybakowski/Stanovisko_habilitacnej_komisie_anonymizovane.pdf
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-rada.html?page_id=1891
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-rada.html?page_id=1891
http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2015/rybakowski/Rozhodnutie_VR_MTF.pdf
http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2015/rybakowski/Prezencna_listina_VR_MTF_STU100316anonymizovana.pdf

