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Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. pripravil 
nový študijný odbor na DF TU Zvolen 
„Požiarna ochrana“, ktorý viedol od 
roku 1998. Medzitým bol zvolený za de-
kana Drevárskej fakulty Technickej uni-
verzity Zvolen (1999 – 2001). Od roku 
2010 pôsobí na Žilinskej univerzite, na 
Fakulte bezpečnostného inžinierstva. 
Ako garant odboru „Záchranné služ-
by“ sa podieľa na vedeckom výskume 
a testovaní odolnosti dreva a drevných 
materiálov, retardácie dreva v dreve-
ných konštrukciách počas požiaru. Je 
autorom šiestich patentov z tejto oblasti.
V roku 1988 založil tradíciu konania 
medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Wood & Fire Safety“ (Drevo a proti-
požiarna bezpečnosť), ktorá sa koná 
v 4-ročných intervaloch. Konferencie 
sa na doterajších 8 ročníkoch zúčastni-
lo vyše 800 účastníkov z EÚ, aj z mimo 
európskych štátov.
Spolupracuje s viacerými univerzitami 
v SR a ČR v oblasti problematiky dre-
va a bezpečnosti stavieb, drevostavieb 
a stavebných konštrukcií z dreva. Zostal 
členom odbornej komisie na TU Zvolen 
pre študijný odbor „Ochrana osôb a ma-
jetku“ a garantom študijného programu 
„Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“.
Pre vzdelávanie študentov je autorom 
a spoluautorom štyroch vysokoškol-
ských učebníc, 11 vedeckých monogra-
fií, 4 učebných textov, 92 príspevkov na 
medzinárodných odborných konferenci-
ách. Z oblasti ochrany dreva proti ohňu 
má celkom 424 publikovaných prác, 
vrátane spoluautorstva. Rozsah publicity 

rozšíril o zverejnenie nových poznatkov. 
Zostavil publikáciu „Moderné drevostav-
by odolávajú požiaru“, ktorú vydalo vyda-
vateľstvo Trendwood – twd, spol. s r.o. 
(2013). Podieľal sa na koncepcii publi-
kácie so zameraním Prečo stavať z dre-
va: od A po Z „Moderné drevostavby“ 
(2014), kde spracoval problematiku 
„Treba sa obávať požiaru v stavbách 
z dreva?“ Pre zborník „Manažment rizík 
požiarov v prírodnom prostredí“ (2015) 
spracoval kapitolu „Požiar odhaľuje sla-
bé miesta drevostavieb“.
Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. sa podie-
ľa aj na vyškoľovaní a vzdelávaní profe-
sionálnych záchranárov a hasičov, tiež 
členov dobrovoľnej požiarnej ochrany. 
Za „Výnimočný prínos pre záchranár-
stvo“ sa v minulých dňoch stal nositeľom 
„Zlatého záchranárskeho kríža 2015“. 
Všetkých nositeľov tohto ocenenia prijal 
aj prezident SR Andrej Kiska.

Podieľa sa na vedeckom výskume 
protipožiarnej bezpečnosti drevostavieb

Na formovaní vysokoškolských odborníkov sa prof. Ing. Anton Osvald, CSc. podieľa už štyri desať-
ročia. Po ukončení štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene v roku 1975 
zostal pracovať na Drevárskej fakulte VŠLD (dnes Technickej univerzity) Zvolen. Vedeckú ašpirantúru 
obhájil v roku 1982 ako kandidát technických vied. Po habilitácii za docenta v roku 1991 v odbore 
„Ochrana dreva proti ohňu“ bol vymenovaný v roku 1997 za profesora v odbore „Drevárstvo“.
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Prof. Anton Osvald v spoločnosti prezidenta SR Andreja Kisku pri príležitosti prijatia 
nositeľov výnimočného záchranárskeho ocenenia

Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. (*1952 vo 
Zvolene)


