Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Research/art/teacher profile of a person

12.8.2022

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Havaj

I.2 Meno / Name

Peter

I.3 Tituly / Degrees

Ing, PhD, DBA

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1968
Vysoká škola bezbečnostného manažérstva

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Košťova 1, 040 01, Košice, SR

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

Odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

peter.havaj@vsbm.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14206

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person works at the university

9205 bezpečnostné vedy

I.11 ORCID iD 3

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
Name of the university or institution

II.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and programme

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa / First degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa / Second degree of higher
education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa / Third degree of higher education

Technická univerzita v Košiciach, detašované pracovisko
Prešov, Strojnícka fakulta, odbor - Výrobné systémy s
priemyselnými robotmi a manipulátormi.

odbor - Výrobné systémy s
priemyselnými robotmi a
manipulátormi.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta Špeciálneho Inžinierstva

II.4 Titul docent / Associate professor
II.5 Titul profesor / Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

III.b Inštitúcia / Institution

III.c Časové vymedzenie /
Duration

Vysokoškolský učiteľ

VSBM v Košiciach

2020 - súčasnosť

Vedúci Katedry bezpečnosti v doprave

VSBM v Košiciach

2015-2020

Riaditeľ Ústavu celoživotného vzdelávania,

VSBM v Košiciach

2014-2015

Poverený riaditeľ Ústavu práva a prevencie

VSBM v Košiciach

2011-2014

Vysokoškolsky učiteľ

VSBM v Košiciach

2011

Zástupca riaditeľa Okresného Riaditeľstva Policajného MV SR
zboru v Košiciach pre výkon
Zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach MV SR

2011

Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach I

207-2011

MV SR

2005-2007

Zástupca riaditeľa Úradu justičnej a kriminálnej polície MV SR
Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach II
Riaditeľ Odboru kriminálnej polície Okresného
MV SR
riaditeľstva PZ v Košiciach II
Starší referent špecialista, Oddelenia násilnej kriminality MV SR

2004-2005

: Starší referent špecialista 2. oddelenia Odboru
MV SR
organizovanej kriminality Východ , Kriminálneho úradu,
Správy kriminálnej polície Prezídia PZ Bratislava.
Starší referent špecialista Protidrogového oddelenia
MV SR
Odboru organizovanej kriminality Východ

1997

Referent Odboru ekonomickej kriminality, Správy
kriminálnej polície MV PZ SR Košice

MVSR

1993-1996

Ekonóm

firma Ján Hreško, Vyšný Hrabovec.

1999-2004
1997-1999

1996-1997
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IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností vrátane plánovaných aktivít
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills includ planned activities
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

DBA – Doctor of Business Administration

Management School GES Netvork – Paris and VSBM v Košiciach.

2019

ECDL

Elfa Consulting and Training s.r.o. Košice

2015
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current
academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
Name of the profile course

V.1.b Študijný program /
Study programme

V.1.c Stupeň /
Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of
study

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the
responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.b Stupeň /
Degree

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.2.c Študijný odbor / Field of
study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the
development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený /
Study field to which it is assigned

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)

2

8

2

8

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)
/ Dissertation (third degree)

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
/ Name of the course

V.5.b Študijný program
/ Study programme

V.5.c Stupeň
/ Degree

V.5.d Študijný odbor
/ Field of study

Telesná výchova

Riadenie bezbečnostných systémov

I.

bezpečnostné vedy / Safety and
Security Sciences

Základy elektroinžinierstva

Riadenie bezbečnostných systémov

I.

bezpečnostné vedy / Safety and
Security Sciences

Telesná príprava

Riadenie bezbečnostných systémov

II.

bezpečnostné vedy / Safety and
Security Sciences
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VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.b Za posledných šesť rokov
/ Over the last six years

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

48

11

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus /
Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

2

1

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the
research/artictic/other outputs

9

0

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

1

0

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at
the international, national level

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs
1.

Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba spoločnosti a občanov / Kelemen, Miroslav (aut) ;
Havaj, Peter (aut) - Porada, Viktor (aut). - 1. vyd. - Karlovy Vary :Vysoká škola Karlovy
Vary, o.p.s., 2011. - 124 s. - ISBN 9788087236079

2.

Poruchy správania a komunikácie - predzvesť kriminality / Havaj, Peter (aut) ; Vook, Jozef (aut) - Madej, Juraj (aut). - 1. vyd. - Bački Petrovac :Srbské rozvojové združenie, 2014. - 127 s. - ISBN
9788691625795

3.

Možnosti súdnolekárskeho hodnotenia úrazov a jeho využitia pri interdisciplinárnom vyšetrovaní dopravných nehôd / Mandelík, Ján (aut) ; Bobrov, Nikita (aut) - Havaj, Peter (aut) - Kitka, Miroslav
(rev) - Porada, Viktor (rev) - Morochovič, Radoslav (rev) - Križovský,
Stanislav (rev). - 1. vyd. - Košice :Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2017. - 224 s. - ISBN 9788081850219

4.

The quality and the complete evidence securing during the traffic crime scene investigation and its relevance for evidence completion during the traffic accidents [textový dokument (print)]
[článok] / Havaj, Peter (Autor 100%). - angličtina // Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina (Slovensko) : Žilinská univerzita v Žiline. Vydavateľstvo EDIS. - ISSN 13354205. - ISSN (online) 2585-7878. - Roč. 20, č. 4 (2018), s. 76-81. - http://www3.uniza.sk/komunikace/archiv/2018/4/4_2018en.pdf

5.

Hypothetic Robot Desing used by Security Forces / Havaj, Peter [Autor, 100%]. – [recenzované]. – DOI 10.5604/01.3001.0015.8545
In: Kultura Bezpieczeństwa [elektronický dokument] : Nauka - Praktyka - Refleksje. – Krakov (Poľsko) : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON. – ISSN (online) 22994033. – Roč. 41, č. 41 (2022), s. 65-73 [online]

6

2

ALMANACH BOZP [textový dokument (print)] [monografia] / Havaj, Peter [Autor, 90%] ; Mazurek, Jaroslav [Autor, 10%]. – 1. vyd. – Košice (Slovensko) : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
v Košiciach, 2022. – 107 s. – [recenzované]. – ISBN 978-80-8185-048-6

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years

1.

Hypothetic Robot Desing used by Security Forces / Havaj, Peter [Autor, 100%]. – [recenzované]. – DOI 10.5604/01.3001.0015.8545
In: Kultura Bezpieczeństwa [elektronický dokument] : Nauka - Praktyka - Refleksje. – Krakov (Poľsko) : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON. – ISSN (online) 22994033. – Roč. 41, č. 41 (2022), s. 65-73 [online]

2.

The quality and the complete evidence securing during the traffic crime scene investigation and its relevance for evidence completion during the traffic accidents [textový dokument (print)]
[článok] / Havaj, Peter (Autor 100%). - angličtina // Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina (Slovensko) : Žilinská univerzita v Žiline. Vydavateľstvo EDIS. - ISSN 13354205. - ISSN (online) 2585-7878. - Roč. 20, č. 4 (2018), s. 76-81. - http://www3.uniza.sk/komunikace/archiv/2018/4/4_2018en.pdf

3.

Možnosti súdnolekárskeho hodnotenia úrazov a jeho využitia pri interdisciplinárnom vyšetrovaní dopravných nehôd / Mandelík, Ján (aut) ; Bobrov, Nikita (aut) - Havaj, Peter (aut) - Kitka, Miroslav
(rev) - Porada, Viktor (rev) - Morochovič, Radoslav (rev) - Križovský,
Stanislav (rev). - 1. vyd. - Košice :Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2017. - 224 s. - ISBN 9788081850219

4.

Operational data collection for the purposes of handling a natural disasters in Slovakia-The expample of floods : SGEM 2018, 02.07.2018-08.07.2018, Bulharsko Sofia (Bulharsko) : STEF92
Technology, 2018. - ISBN 978-619-7408-46-1. - ISSN 2367-5659, s. 589-596

5.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1.

Križovský,S; Drotárová,J.. Marginalized Roma Communities as source of Environemntal Threats. In SGEM 2015:15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference:Conference
Proceedings:Volume II STEF92 Technology, Sofia, Bulgaria, 2015, s.317-324. ISBN 978-619-7105-40-7, Scopus

2.

Kováčová, Lucia; Vacková, Martina. Dosahovanie environmentálnej bezpečnosti za účelom ochrany obyvateľstva EÚ. In Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie Vysoká škola
evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice, ČR, 2014, S. 56. ISBN 978-80-87472-72-

3.

Kováčová, Lucia; Vacková, Martina. Environmentálna bezpečnosť a jej význam v procese ochrany obyvateľov EÚ. In Bezpečnost společnosti v podmínkách evropské únie Vysoká škola evropských a
regionálních studií, České Budějovice, 2014, S. 166. ISBN 978-80-87472-72-9

4.

Blišťanová Monika; Blišťan Peter; Križovský Stanislav. Priestupky. In Mapovanie kriminality v meste Košice Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, S. 24. ISBN 978-80-89282-90-6

5.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important
research projects or art projects over the last six years

1.

Typ projektu Projekt Interreg, operačný program: INTERREG V-A
Číslo projektu SK/HU/161/4.1/187
Názov projektu Logis c Support system for ﬂood crisis management in the Hernád/Hornád catchment
Pozícia v projekte člen riešiteľského kolek vu
Doba riešenia 2017 - 2019
Finančná dotácia 791 740,10,- EUR
Stručný cieľ projektu Ochrana pred povodňami v povodí rieky Hornád na území SR a Maďarska
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2.

Názov projektu Mapovanie rizikových oblastí v meste Košice
Pozícia v projekte člen riešiteľského kolektívu
Doba riešenia 06/2017 12/2017
Stručný cieľ projektu Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Košice prostredníctvom identifikácie rizikových zón

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností/
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia /
Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

Cena významnej inštitúcie

Medaila „ Za podporu orgánom vnútorných vecí Ukrajiny“
Rozhodnutie správy NAAK ,č. 148

8.12.2014

Členstvo v medzinárodnom výbore medzinárodnej konferencie

Medzinárodná konferencia „EUROINTEGRÁCIA 2016“ , Ľvov
Ukrajina

25.1.2016

Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie

Medzinárodná konferencia „ SECURE SLOVAKIA AND EUROPEAN
UNION“ , Košice, Slovensko

9-10.11.2017

Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie

Medzinárodná konferencia „ SECURE SLOVAKIA AND EUROPEAN
UNION“ , Košice, Slovensko

8-9.11.2018

Člen redakčnej rady zborníka z medzinárodnej konferencie Secure Slovakia in
the Euro-Atlantic region

Medzinárodná konferencia bola spolufinancovaná Sekciou verejnej
diplomacie NATO. Zborník vyšiel ako Košická bezpečnostná revue
2/2015

2015

Členstvo v medzinárodnej rade

Od 18.1.2017 člen Konzultačnej rady, Študijného odboru
„Medzinárodné vzťahy“ Wyžsej Szkoly Przedsiebiorcošci i
Administracji v Lublinie

od 18.1.2017

Člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie

SECURE SLOVAKIA AND EUROPEAN UNION“ , Košice, Slovensko

14-15.11.2019
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VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore /
Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the
given field of study
VIII.a Názov inštitúcie
/ Name of the institution

VIII.c Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu
(uviesť dátum odkedy
dokedy trval pobyt) /
Duration (indicate the
duration of stay)

VIII.b Sídlo inštitúcie
/ Address of the institution

Univerzita obrany Brno, Česká republika

Kounicova 65, 662 10 Brno-střed, Česko

30.11.0-4.12.2015

University of Public and Individual Security Apeiron, Krakov,
Poľská republika

Krupnicza 3, 31-123 Kraków, Poľsko

28.11.-2.12.2016

University of Public and Individual Security Apeiron, Krakov,
Poľská republika

Krupnicza 3, 31-123 Kraków, Poľsko

5.6.-9.6.2017

University of Public and Individual Security Apeiron, Krakov,
Poľská republika

Krupnicza 3, 31-123 Kraków, Poľsko

26.11.-30.11.2018

The College of Regional Development and Banking Institute –
AMBIS, a.s., PRAHA

Praha 8
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8 - Libeň, prac Brno

22.11.2019-29.11.2019

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné (popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract, other
(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Technické dielo: 1. PC FORTIS -BOBROV N., MANDELÍK J., MACEJ P.HAVAJ P.: Program PC Fortis ©
FORTIS predstavuje praktický využiteľný univerzálny prostriedok umožňujúci nahradiť pre potreby znalcov – analytikov dopravných nehôd lekársky slovný popis
poranení popisom poranení vyjadrenom v bodovom vyjadrení pomocou ich parametrizácie s dostatočnou vypovedacou hodnotou.

Technicke dielo : 2.PC VÝSLUCH - MANDELII.J., HAVAj.P Program „Výsluch“ je určený pre použitie pri vyšetrovaní dopravných nehôd akejkoľvek trestnej činnosti ako
metodická pomôcka pre cielené vedenie vypočúvania.

X. Členstvá v radách, výboroch/Memberships in comitees
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa členstvá v radách, výboroch a podobne
If relevant memberships in comitees atc. Are mentioned

Člen redakčnej rady, Košická bezpečnostná revue 1/2011, 2-2011, 1/2012, 2/2015
Člen vedeckej rady VŠBM, 2014-2021
Člen rady kvality VŠBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Člen rady pre akreditáciu VŠBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021 - súčasnosť

XI.Plán grauačného rastu/Further qualification growth plan
Uveďte plánované obdobie,univerzitu a krajinu, v ktorej plánujete záskať daný titul./Indicate the planned period, the university and the country in which you plan to obtain the degree

P.č.

Meno a
priezvisko

1

Ing.
Havaj
DBA

Funkcia

Peter
PhD,

Plánovaná hodnosť
vedecká pedagogická

Graduačný plán
PhD.
Doc.

Prof.

DrSc.

Doc.
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