
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1972 Matematika

1986 Kombinatorická 

matematika

1988 Geometria a Topológia

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

1972 - 1986

1986 - 1991

1991 - 1994

1994 - 1997

1974 - 2005

2005 - 2013

IV.c Rok / Year

1996

1986

I.1 Priezvisko / Surname Olejník

I.2 Meno / Name František

Rektor Letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

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

Policealne studium detektywow i pracovnikow ochrony

Rektor

Prorektor      

Štvorsemestrálny kurz vysokoškolskej pedagogiky

Letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

LFK v Krakove

VŠT v Košiciach

Dekan Letecká fakulta TU v Košiciach

I.7 Pracovné zaradenie / Position Ústav humanitných a technologických vied

I.8 E-mailová adresa / E-mail address františek.olejnik@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/2805

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Matematicko-fyzikálnafakulta Univerzity Komenskéhov 

Bratislave

II.4 Titul docent / Associate professor Ministerstvo národnej obrany ČSSR

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

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

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 

Research/art/teacher profile of a person 

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

Vysoká škola technická v Košiciach

Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach

Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees RNDr.,doc.,CSc.,DBA.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1949

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

Odborný asistent

Docent

II.5 Titul profesor / Professor

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

19.10.2022

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Košťová 1, 040 01 Košice
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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)

3

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

bezpečnostné vedy / Safety and 

Security Sciences

bezpečnostné vedy / Safety and 

Security Sciences

bezpečnostné vedy / Safety and 

Security Sciences

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

10

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)

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

10

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Riadenie bezpečnostných systémov

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Matematika

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

I.

V.5.c Stupeň 

/ Degree

Fyzika Riadenie bezpečnostných systémov I.

III.Aplikácia metód systémovej a operačnej analýzy Riadenie bezpečnostných systémov
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

0

0

0

0

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

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

On total matching  numbers and total covering numbers for k-uniform hypergraf / Olejník, František [Autor, 100%] . 

Math. Slovaca 34, No. 3, 319 - 328

Olejník F. - Nečas P.: Simulation Federation in Coherence with C31AF ATC ystém on CAX Platform, Sympózium C31 and Modelling and Simulation Interoperability,NATO RTA/RTO, Turecko, 2003

Olejník, F. - Nečas P.: Training and simulation under Slovak concept, Itec 2001 , Lille, France, Apríl 2001

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

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

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

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

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

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

5

4

40

4

80

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

Olejník, F. - Nečas P. : Challenges of 21st century global security: Reflected reforms, 2004, Air Force Academy of M.R.Stefanik, Košice, ISBN 80 - 7166 - 051 - 5

On edge independence numbers and edge covering numbers of k-uniform hypergraf / Olejník, František  [Autor, 100%] . 

In: Math. Slovaca 39. 1989. No 1. p. 21-28. 
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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)

9.9.2019-13.9.2019 Erasmus training 

11.10.2019-16.10.2019 Erasmus teaching

vedecká pedagogická PhD. Doc. Prof. DrSc.

Spracoval:           prof. RNDr. František Olejník, CSc., DBA Schválil:

Podpis: Podpis

Dátum: 19.10.2022 Dátum: 19.10.2022

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. - riaditeľ Ústavu 

humanitných a technologických vied

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Wyzsza Szkola Handlowa w Radomiu

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

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

ul. T. Mazowieckiego 7A, 26-600 Radom, Poland

ul. T. Mazowieckiego 7A, 26-600 Radom, PolandWyzsza Szkola Handlowa w Radomiu

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts

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

Člen Vedeckej rady VŠBM

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
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