Košická a Karlovarská bezpečnostná iniciatíva
Miroslav Kelemen – Viktor Porada
Na základe dlhoročnej vedecko-výskumnej, pedagogickej, projektovej a publikačnej
spolupráci Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Vysokej školy
Karlovy Vary, o.p.s. menované inštitúcie oznamujú doterajším váženým partnerom, že
dňom 25.11.2013 vzniká špecifická medzinárodná platforma pre spoločné projekty
bezpečnostného výskumu: CSRP.
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Consortium for Security Research Projects
CSRP predstavuje expertné, profesijné a dobrovoľné združenie organizácií (univerzít,
vysokých škôl, fakúlt, katedier, ústavov, firiem, spoločností) a odborníkov, ako
medzinárodnú platformu pre posilnenie tímov bezpečnostného výskumu ochrany
a záchrany osôb, majetku a zaistenia ďalších chránených záujmov spoločnosti
a občanov, primárne v Európe.
Víziou CSRP je podnecovať spoločnú a koordinovanú reakciu členov konzorcia na
potreby bezpečnostnej praxe a výzvy v rámci Európskeho spoločenstva pre riešenie
praxeologických otázok zaistenia bezpečnosti, formou spoločných projektov
bezpečnostného výskumu.
Motívom pre aktivity konzorcia je aj koordinované posilňovanie účasti
v bezpečnostných projektoch pripravovaného programu EÚ Horizontu 2020 pre:
Bezpečné spoločnosti – Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov,
v rámci stratégie EUROPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného,
udržateľného rastu a inkluzívneho rastu. CSRP sa bude opierať najmä o základy
Vyšehradskej skupiny V-4 (Česká republika, Slovenská republika, Poľská republika,
Maďarsko), v spolupráci s ďalšími významnými partnermi z Európskej únie.
CSRP nerieši projekty obranného výskumu (obrany a vojenstva).

Hlavným poslaním CSRP je integrácia potenciálu odborníkov štátnych a privátnych
organizácií a expertov vedy, výskumu, vývoja, inovácií a bezpečnostného priemyslu
v oblasti vnútornej bezpečnosti a poriadku štátov, ochrany a záchrany občanov.
Skupinové a individuálne členstvo v CSRP vzniká a zaniká písomným prihlásením
alebo oznamom o ukončení členstva, zaslané Prezídiu CSRP. Členstvo je bezplatné.
Spoločné projekty bezpečnostného výskumu
skupinoví členovia konzorcia.

predkladajú a riešia minimálne 3

Prácu CSRP riadi Prezídium CSRP, ktoré tvorí 1 Prezident CSRP a 5 Vice-Prezidenti
CSRP. Prezídium si volia členovia CSRP pre dvojročné obdobie, elektronickým
hlasovaním (zaslaním e-mailovej správy na adresu Kancelárie CSRP), v stanovenom
období pre hlasovanie.
Prezidenta CSRP zvolia členovia Prezídia CSRP. Výkon funkcie v Prezídiu CSRP je
čestný. Agendu Prezídia CSRP zabezpečí členská organizácia konzorcia, v ktorej
pracuje prezident, v rámci virtuálnej Kancelárie CSRP na obdobie výkonu jeho
funkcie. Agenda CSRP je riešená primárne elektronickou formou.
Vzájomné stretnutia členov CSRP sa uskutočňujú spravidla na plánovaných
vedeckých konferenciách skupinových členov
CSRP (v Sekcii CSRP, alebo
plánovaným rokovaním CSRP po dobu konferencie). Pracovné stretnutia pre prípravu
nového projektu bezpečnostného výskumu predstavujú samostatné aktivity budúceho
riešiteľského kolektívu z členov CSRP.
Webové sídlo CSRP bude na internetovej stránke Vysokej školy bezpečnostného
manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk. Informácie o aktivitách a oznamy CSRP
v rámci dvojročného obdobia prezidenta CSRP budú aj na internetovej stránke členskej
organizácie, ktorá zabezpečuje prácu virtuálnej Kancelárie CSRP.
Začiatok práce CSRP:
Do 14.12.2013 predpokladáme písomne osloviť tradičných partnerov VŠBM
v Košiciach a VŠKV o.p.s., a vybraných expertov v oblasti bezpečnostného výskumu.
Do 30.12.2013 členovia prvého Prezídia CSRP elektronickým hlasovaním zvolia
Prezidenta CSRP. Členovia Prezídia volia Prezidenta CSRP na dvojročné obdobie
2014-2015. Ostatní členovia majú štatút Vice-Prezidentov CSRP v období 2014-2015.
Od 01.01.2013 plánujeme prácu prvého Prezídia CSRP v nasledovnom zložení
(pracovný návrh členov):




prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva MTF STU Bratislava






doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
prof. Dr. Zoltán Rajnai,
Head of the Doctoral School of Safety and Security Science,
Óbuda University, Hungary
Col. insp. dr. Robert Częścik, PhD.
prorektor Wyzsza Szkola Policji w Sczytnie, Poland.

Prvým spoločným projektom bezpečnostného výskumu členov CSRP
v rokoch 2014-2016 je plánovaný:
Integrovaný projekt IP 01/2014/CSRP
„Identifikácia tém medzinárodného bezpečnostného výskumu CSRP do roku 2020,
problémy terminológie, metodológie bezpečnostných vied v 21. storočí a transferu
poznatkov do bezpečnostnej praxe“
Projektový manažér integrovaného projektu:
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Ing. Ing. Viktor Porada, DrSc., VŠKV, o.p.s.
Zástupcovia projektového manažéra integrovaného projektu:
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., VŠKV, o.p.s.
prof. Ing. Květoň Holcr, DrSc., FP PEVŠ Bratislava
prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., VŠBM v Košiciach
prof. Dr. Zoltán Rajnai, Óbuda University
Col. insp. dr. Robert Częścik, PhD., WSZP w Sczytnie, Poland.
Vedúci riešiteľského kolektívu parciálnych vedeckých úloh v rámci IP 01/2014/CSRP:
Vedúci budú určení z členov CSRP, ktorí sa do integrovaného projektu prihlásia. Témy
parciálnych vedeckých úloh budú určené po dohovore s vedúci riešiteľského kolektívu
integrovaného projektu.
K dňu vzniku konzorcia CSRP 25.11.2013 sa prihlásilo 8 skupinových členov
(univerzity, vysoké školy) a 13 expertov formou individuálneho členstva, zo
Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovinska.
V najbližšom období predpokladáme účasť nových partnerov – subjekty
bezpečnostného priemyslu krajín V-4 a organizácie vedy a výskumu z Nemecka
a Holandska.

CSRP
Consortium for Security Research Projects

MEMBERSHIP APPLICATION FORM
as a member of CSRP

1. Individual membership:

Organization membership:

2. Name, Surname:……………………………………………………………………

3. Contact Adress:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………

4. E-mail Address:……………………………………………………………………...

................................................
place, date

.......................................
signature

