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DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA VŠBM v KOŠICIACH 

na roky 2011 – 2017  

  

Aktuálny dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v KE je vypracovaný na roky 2011 -2017  a 

bude každoročne aktualizovaný na základe hodnotenia jeho plnenia v uplynulom roku, ďalej 

na základe ďalších potrieb, ktoré vyplývajú z nových skutočností týkajúcich sa zaisťovania 

vysokej úrovne bezpečnostného vzdelávania a výskumu.   

Dlhodobý zámer vychádza z dynamického vývoja bezpečnostných vied  na základe 

aktuálnych udalostí ako sú ekonomická kríza, finančná kríza, environmentálne katastrofy , 

terorizmus a celkový vývoj národnej a medzinárodnej bezpečností.   

  

Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v KE vychádza predovšetkým:  

- z koncepcie dlhodobého rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre 21. storočie, ktorú 

schválila vláda SR v roku 2002,  

- zo zákona o vysokých školách a jeho novelizácií,  

- zo zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácií štátnej podpory výskumu  a vývoja a o 

doplnení zákona č. 575/2001 Zb.z. o organizácií činností vlády a  organizácií 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,  

- z vládneho dokumentu „ Politika informatizácie spoločnosti v SR“ ,  

- zo stratégií rozvoja slovenskej spoločnosti – úplná verzia – február 2010  

- z programu regionálneho rozvoja a odporúčaní európskej komisie,  

- z rozvoja mesta Košice a Košice okolie.  

  

Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v KE  slúži ako otvorený dokument stanovujúci 

strategické ciele v pedagogickej, vedeckej, výskumnej, vývojovej a podnikateľskej činnosti 

pri zohľadnení jej organizačného , finančného a investičného zabezpečenia. V súlade s 

príslušnými ustanoveniami zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov je každoročne aktualizovaný.   

  

Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v KE  vypracováva vedenie VŠBM v KE na čele s jej 

rektorom, prerokováva ho Kolégium rektora a schvaľuje Vedecká rada VŠBM v KE. K 

dlhodobému zámeru sa v podmienkach VŠBM v KE Správna rada vyjadruje, pretože 

predsedom Správnej rady je súčasný rektor VŠBM v KE. Aktualizáciu dlhodobého zámeru 

prejednáva Vedecká rada a Správna rada VŠBM v KE a schvaľuje ho Akademický senát 

vysokej školy. Aktualizácia dlhodobého zámeru je zverejňovaná na webových stránkach 

vysokej školy v časti „Dokumenty“.  

  

Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v KE sa opiera o skvalitnenie výstupov vzdelávania, 

vedy, výskumu a inovácie v národnej a medzinárodnej dimenzii. Zahrňuje najmä tieto zásadné 

smery rozvoja VŠBM v KE:  

- pre oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti,  

- pre oblasť výskumnej činností, zahraničnej spolupráce a kooperácie v bezpečnostnej 

edukácii,  

- pre oblasť výstavby, technického rozvoja a investícií, -  pre oblasť vyhodnocovania 

a aktualizácie dlhodobého zámeru,  
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- pre oblasť podpory medzinárodnej mobility.  

  

   

 

Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v Košiciach  na roky 2011 -2017  

  

2011 -   úspešné ukončenie komplexnej akreditácie 12/2011,  

- otvorenie štúdia v III. stupni PhD. „Ochrana osôb a majetku“,  

  

2012 -  výber potenciálnych partnerov pre prípravu zahraničných študentov ,    

- budovanie manažérstva kvality na VŠBM v KE, zavedenie ISO                                     

manažérstva kvality  

- žiadosť o zriadenie znaleckého VŠBM v KE,  

- rozvoj informatizácie vysokej školy implementáciou nových 

informačných systémov s cieľom štandardizovať procesy v súlade s ISO 

manažérstva kvality a požiadavkami pre rozvoj podľa odporúčaní 

Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu.  

                

2013 -  žiadosť a otvorenie štúdia v III. stupni PhD. „Ochrana osôb a majetku“,  

- príprava spoločných študijných programov so zahraničnými partnermi,                                     

podpora medzinárodnej mobility  

- splniť podmienky a získať ERASMUS UNIVERSITY CHARTER pre              

ďalšie 5-ročné obdobie,  

- prispôsobovanie sa požiadavkám informačného prostredia vysokého 

školstva s dôrazom na systémy centrálnych registrov a ich nových 

verzií.  

  

2014 -  žiadosť o akreditáciu nových študijných programov v odbore 8.3.1, rozšírenie 

ponuky študijných programov pre študentov  

- žiadosť o akreditáciu habilitačného konania a vymenúvania za   

  profesorov v študijnom odbore 8.3.1 „Ochrana osôb a majetku“,  

- nové akademické obdobie vedenia VŠBM v KE,  

  

2015 – 2016 -          príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu na rok 2017,  

  

2017   -          proces komplexnej akreditácie  

- rozdelenie bezfakultnej vysokej školy na 2 fakulty  

- projektová príprava (výstavba) nového učebného bloku na ul. Košťova   

                                  1.  

- posilnenie medzinárodnej mobility študentov (SR, zahraniční študenti)                                    

a vysokoškolských učiteľov.  
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