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LAUDATIO:
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., je v súčasnosti prorektorom pre medzinárodné vzťahy
a marketing Žilinskej univerzity v Žiline a docentom na Katedre krízového manažmentu
Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa problematikou
podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom
manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. Na rok 2012/2013 ho Európska komisia
vymenovala za veľvyslanca na Slovensku pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus v EÚ.
Bol a je spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných vedeckovýskumných úloh.
Najvýznamnejším bol výskumný projekt 7. Rámcového programu v oblasti Bezpečnosť,
projekt Komplexná obnova zameraná na spoločnosť – COBACORE. Absolvoval niekoľko
zahraničných pobytov a stáží (v Spojených štátoch amerických na Pittsburskej univerzite a na
Kalifornskej univerzite v Berkeley, v Holandskom kráľovstve na Tillburgskej univerzite
a Technickej univerzite v Delft, v Portugalsku a Taliansku). Publikuje na renomovaných
zahraničných konferenciách a v časopisoch, spolu je to 100 vedeckých a odborných publikácií
vrátane jednej monografie a piatich vysokoškolských učebníc. Je aktívnym členom
medzinárodných organizácií ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and
Management) so sídlom v Bruseli a členom Spoločnosti pre vedu a spoločnosť SSP (The
Society for Science and Public) so sídlom vo Washingtone, D. C., USA. Vo voľnom čase sa
venuje popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi, je predsedom občianskeho združenia
AMAVET a popritom na túto tému vydal v spoluautorstve s Gabikou Kukolovou a Andrejom
Ferkom odbornú publikáciu „Ako vyhrať vedeckú súťaž” – pre mladých vedcov a ich rodičov.
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