
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1966 1972
Konštrukcia dopravných a 

manipulačných zariadení

1979 1985
Plánovanie a riadenie. 

Riadenie kvality

2002
Kvalita a bezpečnosť 

technických systémov

2020 doposiaľ

2013 2020

2006 2015

2002 2006

(1996) 2003 doposiaľ

1990 1996

2003 2019

Kurz 1992

Kurz 1992

Štátna skúška 1988

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

I.1 Priezvisko / Surname Dufinec

I.2 Meno / Name Imrich

Konateľ (IDEEX, spol. s r.o.)  IDEEX PLUS, s.r.o.

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment

III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Audítor manažérskych systémov_každoročná kalibrácia

Profesor /Prorektor pre vzdelávanie

Generálny riaditeľ

Štátna skúška z nemeckého jazyka

Enterpreneurial Management in a Free Market 

Economy

Senior Manager Programme

Východoslovenské strojárne, a.s. (VSS)

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Quality Austria Wienna

The Association of Christian Employers and Business Executive, 

Antwerpen

Ashridge Management College, United Kingdom

Štátna jazyková škola v Košiciach

III.c Časové vymedzenie / Duration

IV.c Rok / Year

Docent /50%-ný úväzok

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.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

31.8.2022

I.7 Pracovné zaradenie / Position profesor

I.8 E-mailová adresa / E-mail address imrich.dufinec@vsbm.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14212

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education
České vysoké učení technické (ČVUT) Praha

II.b Rok / Year 

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 

Research/art/teacher profile of a person 

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 https://orcid.org/0000-0002-8706-436X

III.b Inštitúcia / Institution

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (Poľsko)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees Dr.h.c, doc. Ing., CSc., MBA, DBA

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1947

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Profesor

Profesor

II.4 Titul docent / Associate professor Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

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.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace Košťova 1, 040 01 Košice

F09_SM_03
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V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

2

1

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

Bezpečnostné vedy

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

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.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

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.1.c Stupeň / 

Degree

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

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.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

8

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

18

0

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

121

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Ekonomika bezpečnostných služieb

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

III. (PhD.)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

Riadenie bezpečnostných systémov

F09_SM_03



VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

3

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2007 2015

2006 2015

2002 2006

2006 2015

ACB: Integrovaný manažérsky systém/Hrubec Jozef, Vičíková Edita, Dufinec Imrich, etc. 1.vyd. SPU Nitra 2009, 543s, ISBN 978-80-552-0231-0

ABC: Migration and immigration representing an unwanted ally of terrorism / Marián Mesároš, Imrich Dufinec. In: VUZF Review, Journal of Scientific Papers, VUZF University of 

Finance, Business and Entrepreneurship Plovdiv, Bulgaria, vol. 6, June 2021, p. 24-29, ISSN 2534-9228 (online).

Ohlas na: Inžinierstvo kvality/Dufinec Imrich. In: Aplikácia štatistickej metódy a sledovanie výstupných parametrov kvality v procese vstrekovania plastov/Kollarov, M., 

Manduľak D. TUKE, Odborný časopis fakulty výrobných procesov, Prešov, 2009, s. 40-43

Ohlas na: Inžinierstvo kvality/Dufinec Imrich. In: Safety management in the field of transport - new challenges for science, personal and property protection/Kelemen M., 

Križovský S., Souček R., Nečas P. Medzinárodná konferencia MOSARR 2009 

Školiteľ-špecialista v študijnom odbore_Ochrana osôb a majetku Žilinská univerzita

Člen komisie pre obhajoby doktorandského štúdia v odbore_Kvalita 

produkcie
Hutnícka fakulta TUKE

Školiteľ v študijnom odbore_Kvalita produkcie Strojnícka fakulta TUKE

Ohlas na: Inžinierstvo kvality/Dufinec Imrich. In: Príspevok k výučbe metrológie v systéme manažérstva kvality/Petrík Jozef. Zborník konferencie učiteľov kvality KVAPKY 04, 

Piešťany 2004

ACB: The Enterprise Security/Dufinec Imrich. 1.vyd.: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2015, 100s, ISBN 978-80-818-500-73

ABC: Beitrag zur Erhöhung der Qualität der Bildungsprozesse an der Hochschulen im Licht der internationalen Normen/Dufinec Imrich. In: Quality Management System of Universities 

and Quality of Education, Eotos Jóse College in Baja, Hungary, 2012, 228s, ISBN 978-963-7290-4

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

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

research/artictic/other outputs

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

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

AEC: Teoretická východiska bezpečnosti, trestní odpovědnosti a bezpečnostního vzdělávání/Slepecký Jaroslav, Dufine Imrich, etc. In: Vnitropolitické a zahraničnepolitické 

bezpečnostní aspekty státu, VŠERS České Budějovice, Česká republika, 2014, s.9-14, ISBN 978-80-87472-68-2

AED: Netradičný prístup k zlepšovaniu procesov/Dufine Imrich. In: Zborník vedeckých prác Manažérstvo bezpečnosti, VŠBM v Košiciach, 2011, s 49-55, ISBN 978-80-89282-65-5

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

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

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at 

the international, national level

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

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností/ 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities 

Člen komisie pre obhajoby doktorandského štúdia v odbore_Ochrana 

osôb a majetku
Žilinská univerzita

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

ACB: Encyklopedia Bezpieczeństwa Wewnetrznego/Misiuk Andrzej etc. ELIPSA Warszawa, Polska, 2021, p. 198-200, ISBN 978-83-8017-382-8

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

Ohlas na: Bezpečnosť produktu ako aspekt jeho kvality /Dufinec Imrich. In: Sekuritologia-Bezpieczeństwo komplexowe, MAX-DRUCK DRUKARNIA MEDYCZNA, Rzeszów, 

2010, 221, ISBN 978-83-61483-68-7 /Tyrala Pawel

Ohlas na: Optimalizácia auditu systému manažérstva kvality/Dufinec Imrich, Špak Kamil. In: Sekuritologia-Bezpieczeństwo komplexowe/Tyrala Pawel, MAX-DRUCK 

DRUKARNIA MEDYCZNA, Rzeszów, 2010, s 221, ISBN 978-83-61483-68-7

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

V2: Špeciálne vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce/Dufinec Imrich, Drotárová Jozefína, etc. In: Aktuálni otázky bezpečnostního managementu v kontextu probíhajíci pandemie 

COVID-19, VŠERS České Budějovice, 2022, s.29-36, ISBN 978-80-7556-106-0

3

9

37

F09_SM_03



2020 doposiaľ

2020 doposiaľ

2015 Doposiaľ

Člen komisie pre obhajoby doktorandského štúdia v študijnom 

odbore_Bezpečnostné vedy
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košicaich

Školiteľ v študijnom odbore_Bezpečnostné vedy Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košicaich

Garant akreditovaného vzdelávacieho kurzu IZOMETRIC IZOMETRIC, s.r.o. (Akreditácia MŠ SR)

F09_SM_03



VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

12.10.-15.10.2021 Erasmus combined mobility

1.2.-4.2.2022 Erasmus training 

2006 2020

2013 2020

2013 2020

2006 2015

2020 doposiaľ

2015 doposiaľ

2003 2019

vedecká pedagogická PhD. Doc. Prof. DrSc.

Imrich Dufinec Profesor PhD Profesor --- ---

Spracoval:           Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA, DBA Schválil:

Podpis: Podpis

Dátum: 31.8.2022 Dátum:

JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M - riaditeľ Ústavu 

bezpečnostých vied 

Recenzie VŠ publikáciíí na Slovensku (15x) Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Recenzie VŠ publikáciíí v Poľsku (5x)
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Recenzie VŠ publikáciíí v Poľsku (4x) Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (Poľsko)			

Člen Vedeckej rady Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Člen tímu medzinárodných audítorov manažérskych systémov Quality Austria, Vienna, Rakúsko

Člen Rady kvality, predseda Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Tréner akreditovaného kurzu SCC_Security Certification Contractor Quality Austria, Vienna, Rakúsko

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

Higher School of Security and Economics

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

Vysoká škola evropských a regionálnych studií

Kuklensko Schose Blvd. 13, 4004 Plovdiv, Bulgaria

Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice, CZ

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

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

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 Funkcia
Plánovaná hodnosť Graduačný plán

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts

F09_SM_03


