Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v Košiciach
DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA VŠBM v KE A HODNOTENIE JEHO
PLNENIA ZA PRÍSLUŠNÉ HODNOTENÉ OBDOBIE
Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v Košiciach v rokoch 2006-2010.
Zdôvodnenie plnenia dlhodobého zámeru rozvoja.

1.

Dlhodobý zámer rozvoja Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach bol
v roku 2006 ( 1.10.2006) rozpracovaný na obdobie 5 rokov, pričom vedenie novo začínajúcej
školy vychádzalo z dĺžky štúdia v Ing. - II. stupni vzdelávania. Keďže vysoká škola je
nástupcom detašovaného pracoviska Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity
v Žiline bol integrovaný celý výstup 5 ročnej činností detašovaného pracoviska. Výsledky
v oblasti výchovno-vzdelávacej činností, v oblasti výskumnej činností, dlhodobej výstavby
detašovaného pracoviska a materiálneho vybavenia zabezpečili zrýchlený vývoj. Bolo to dané
aj tým, že materiálne vybavenie, didaktické vybavenie a výstavba Akademickej knižnice bolo
realizované zo zdrojov mimo Fakulty špeciálneho inžinierstva, pričom táto poskytovala
akreditáciu a v úplných začiatkoch učiteľov pre špeciálne odborné predmety. Časový
harmonogram komplexných akreditácií bol stanovený už v roku 2007, a tak vedenie VŠBM
v KE bolo oboznámené s dátumom komplexnej akreditácie v roku 2011.
Vízia a strategické smerovanie na VŠBM v KE.

2.

Na základe analýzy podkladov vstupných materiálov sa ukázalo, že vízia a strategické
smerovanie vzdelávania na VŠBM v KE by sa malo rozvetvovať do nasledujúcich okruhov:
Vzdelávanie smerom navonok:
1.
2.
3.
4.

Akreditované študijné programy pre kariérny odborný štart rast študentov,
Vzdelávacie programy s certifikátom pre ďalší kariérny odborný rast záujemcov,
Inovatívne formy vzdelávania a zefektívnenie správy a manažmentu.
Edukácia zahraničných študentov.

Vzdelávanie smerom do vnútra:
5.
6.
7.

Podpora rozvoja ľudských zdrojov pre vedu, výskum a pedagogiku VŠBM v KE,
Jazyková príprava a zdokonaľovanie vedeckých a pedagogických pracovníkov
VŠBM v KE,
Mobilita pedagógov a študentov VŠBM v KE.

Rámcové aktivity smerom navonok:
VŠBM v KE bola v roku 2006 akreditovaná jedným študijným programom v I. stupni
vzdelávania (Bc.) – „Bezpečnostný manažment“. V roku 2008, na základe žiadosti o akreditáciu
II. stupňa vzdelávania, získala VŠBM v KE II. stupeň vzdelávania (Ing.) v študijnom programe
„Bezpečnostný manažment“. Už v tomto období sa ukázali niektoré nepresnosti v názvoch
študijných programov vzhľadom k smerovaniu študijného odboru 8.3.1 „Ochrana osôb
a majetku „ a tak reakreditácia Bc. vzdelávania v roku 2009 bola už pod novým názvom ako
nový študijný program – „Riadenie bezpečnostných systémov“. Tento postup bol zopakovaný
pri úspešnej reakreditácií študijného programu v Ing. stupni vzdelávania so zmenou
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z „Bezpečnostného manažmentu“ na „Riadenie bezpečnostných systémov“. Spoločenská
potreba v oblasti bezpečnosti ako aj globalizácia a svetová ekonomická a finančná kríza, ale aj
nečakané prírodné katastrofy priniesli nové požiadavky pre vzdelávanie v oblasti
bezpečnostných vied, a tak pre komplexnú akreditáciu boli pripravené nové študijné programy:
Na I. stupni vzdelávania (Bc.):
-

Riadenie bezpečnostných systémov ekonomike,
Riadenie bezpečnosti informácií,
Riadenie bezpečnostných systémov v doprave,
Riadenie environmentálnych rizík.

Všetky tieto aktivity boli splnené úspešnou reakreditáciou II. stupňa vzdelávania (Ing.)
v júni 2010 a prípravou nových študijných programov pre komplexnú akreditáciu v I.,II. a III.
stupni vzdelávania v rámci komplexnej akreditácie.
Vzdelávacie programy s certifikátom pre ďalší kariérny odborný rast záujemcov.
Forma vzdelávania klasickým kurzom bola zabezpečovaná zmluvnými partnermi
VŠBM v KE za intenzívnej vzdelávacej podpory VŠBM v KE, pričom bola organizovaná aj
prostredníctvom pedagógov VŠBM v KE formou riešenia úloh projektov aplikovaného
výskumu.
Rámcové aktivity:
-

vzdelávacie kurzy VŠBM v KE – PATRON Internacionál (bezpečnostné kurzy),
vzdelávacie kurzy VŠBM v KE - CIS s certifikátom ( Certifikation and Internation
Security Servis Wien, zmluvný partner VŠBM v KE – zmluva,
vypracovanie projektov pre ochranu osobných údajov v spolupráci VŠBM v KE
s firmou BIS s.r.o. Košice, zmluvný partner VŠBM v KE,
vzdelávacie kurzy VŠBM v KE a IDEEX s certifikátom,
- manažérstvo kvality podľa noriem radu ISO 9001
- environmentálne manažérstvo podľa noriem radu ISO 1400+

Ďalšie úspešné aktivity:
Podpora ľudských zdrojov pre vedu, výskum a pedagogiku VŠBM v KE.
Forma vzdelávania plánovaná a riadená „Plánom riadenia ľudských zdrojov“ VŠBM
v KE klasickými formami vzdelávania od úrovne bakalár až po inžinier bola
zabezpečovaná vlastnými, ako aj externými vzdelávacími aktivitami. Udržiavacie kurzy
rozširovania nových poznatkov ( napr. BOZP, kvalita....) bez vysvedčenia boli
zabezpečované zmluvnými partnermi za intenzívnej vzdelávacej podpory pedagógov
VŠBM v KE, ktorí boli zároveň spolu s partnermi riešiteľmi úloh projektov aplikovaného
výskumu VŠBM v KE.
Rámcové aktivity:
cieľavedomé zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania pedagógov VŠBM
v KE,
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-

podpora celoživotného vzdelávania v jednotlivých sektoroch s akcentom
bezpečnosti,
aktívne zapájanie sa pedagógov VŠBM v KE do procesov učiaceho sa regiónu
a vytváranie sieti v celoživotnom vzdelávaní,
podpora kariérneho rastu vedeckých a pedagogických pracovníkov VŠBM v KE,
rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom celoživotného vzdelávania,
podpora diverzifikácie foriem financovania celoživotného vzdelávania VŠBM
v KE.

Jazyková príprava a zdokonaľovanie vedeckých a pedagogických pracovníkov VŠBM
v KE.
V rámci študijných programov prípravy študentov v I. a II. stupni vzdelávania je vo
výberových predmetoch zahrnutý anglický a ruský jazyk. V rámci vnútorných
pedagogických kapacít Ústavu humanitných a technologických vied – Katedra jazykov boli
podľa záujmu organizované jazykové kurzy pre pokročilých na základe osobného výberu.
Mobilita pedagógov a študentov VŠBM v KE:
Forma vzdelávania plánovaná a riadená PLÁNOM RIADENIA ĽUDSKÝCH
ZDROJOV VŠBM v KE sa riadila klasickými formami mobility v súlade s prijatým
projektom mobility financovanou finančnými zdrojmi VŠBM v KE, ako aj podpísaním
zmluvy Subject: Institutional Profile – Change of data, EUC reference number : 253419IC-1-2009-1-SK- ERASMUS-EUC-1, (viď. príloha č.1) slúžila na:
-

aktívne zapájanie sa do medzinárodných projektov mobility pedagógov a študentov,
osobná výmena pedagógov a študentov v rámci stáži u zmluvných partnerov VŠBM
v KE v zahraničí.

Táto činnosť je preukázateľná plánom činnosti – ERASMUS.
Ďalšie aktivity dlhodobého zámeru rozvoja VŠBM v KE pre oblasť materiálneho
vybavenia a podpory pedagogického zabezpečenia boli splnené na štandardnej úrovni
vysokoškolského vzdelávania a sú uvedené v druhej časti spisu - Žiadosť o akreditáciu
študijných programov. Vedenie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
dlhodobý plán rozvoja v rokoch 2006 -2010 považuje za splnený, čo potvrdzuje aj obsah
samohodnotenia tejto žiadosti o komplexnú akreditáciu pre zaradenie VŠBM v KE - ako
vysokú školu.
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Príloha 1 ) – Dokumentácia k členstvu VŠBM v programe Erasmus
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DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA VŠBM v KE PRE 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,
pre oblasť podpory medzinárodnej mobility.
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Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v KE pre 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

-

2014

-

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.
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.

-

Správna rada VŠBM v Košiciach
Vedecká rada VŠBM v Košiciach
Akademický senát VŠBM v Košiciach
01.01.2011
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