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I. Základné informácie o vysokej škole 
 

Názov vysokej školy: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
 
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké 
školy ani medzi odborné vysoké školy 
 
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola 
 
Poslanie vysokej školy:  

Hlavným cieľom VŠBM je v súlade so zákonom o vysokých školách 131/2002 Z. z. 
vedecky pracovať a poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti teoretických 
a praktických vedomostí v oblasti bezpečnosti.  

Štúdium je určené pre všetkých záujemcov o vzdelanie v oblasti bezpečnosti – 
ochrany osôb a majetku -  so zameraním na manažérstvo bezpečnosti vo verejnom 
a privátnom sektore. V externej forme štúdia (dištančnom vzdelávaní) je vzdelávanie 
predurčené najmä pre  príslušníkov policajného zboru SR, colnej správy, verejnej správy, 
príslušníkov IZS, súkromných bezpečnostných služieb, ozbrojených síl SR, pracovníkov 
letísk a obecne dopravy a podobne. 

Okrem získania potrebných znalostí z legislatívy, projektovania bezpečnostných 
systémov, teórie analýzy a riadenia rizík, techniky zabezpečovacích systémov, základov 
kriminalistiky a kriminológie, základov požiarnej ochrany či bezpečnosti práce a podobne sa 
študent môže ďalej profilovať výberom skupiny povinne voliteľných predmetov 
v špecializáciách: bezpečnosť finančných operácií, kybernetická bezpečnosť,  bezpečnosť 
v doprave a ochrana osôb a majetku pred požiarmi.  

Cieľom školy v oblasti vzdelávania je poskytnúť širokej verejnosti vysokoškolské 
vzdelávanie podľa možností vo všetkých jeho troch stupňoch v súčasnom Bc. a Ing. 
akreditovanom študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“ a perspektívne aj 
v treťom –PhD.  stupni.  Okrem vysokoškolského vzdelávania VŠBM ponúka aj ďalšie 
vzdelávanie v akreditovaných štúdiách „"Manažérstvo bezpečnostných vied" a "Manažérstvo 
bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore" s trvaním  1 rok, ako je profesijné vzdelávanie 
v spolupráci so zahraničnými partnermi ako DBA – Doctor of Business Administration, MBA 
- Master of Business Administration, MSc. - Master of Science a LL.M. - Master of Laws. 
 
 
Vedenie vysokej školy: 

Rektor: Dr.h.c. prof.hc. prof. Ing. Marián Mesároš,, DrSc. MBA, LL.M – poverený funkciou 
rektora do vymenovania prof. Ing. Pavla Nečasa, PhD. za rektora prezidentom Slovenskej 
republiky. 
 
Prorektori pre:  

-  vzdelávanie  
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA LL.M. mim. prof., prvé 
funkčné obdobie, dátum vymenovania za prorektora: 10. november 2015 

- vedu, výskum a zahraničné vzťahy :  
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA,  prvé funkčné obdobie, dátum vymenovania 
za prorektora: 12. november 2015 
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Ing. Monika Blišťanová, PhD. prvé funkčné obdobie, dátum vymenovania za 
prorektora: 1.3.2017 

-  informatiku a rozvoj:  
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA, druhé funkčné obdobie, dátum vymenovania 
za prorektora: 12. septembra 2014, 

 
Kvestor vysokej školy: Ing. Bohumil Mazák 
                                     Zastupujúci kvestor: Bc. Zdenka Deylová 
 
 
Akademický senát vysokej školy:  
 
Predseda: 
Ing. Peter Palko, MBA, prvé funkčné obdobie, začiatok funkcie 22. septembra 2015, Predseda 
AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť. 
 
Predsedníctvo: 
Ing. Lucia Kováčová, PhD., prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 29. októbra 2010. 
Podpredsedníčka AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť. 
 
Členovia: 
- zamestnanecká časť :  
JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD. MBA,  ÚBM, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 22. 
septembra 2015,  
Ing. Martina Vacková, PhD., ÚHTV,  prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 5.október 2013, 
Ing. Jozefína Drotárová, PhD. ÚBM, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 5.október 2013, 
Ing. Iveta Fabiánová, LL.M. , rektorát, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 25. septembra 
2014,, 
JUDr. Štefan Jakabovič LL.M., ÚCV, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 17. októbra 
2016, 
Ing. Martin Mašľan, ÚDEB, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 22. septembra 2015, 
RNDr. Mária Kancírová, PhD. ÚHTV, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 17. októbra 
2016, 
Bc. Zdenka  Deylová, kvestorát, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 25. septembra 2014, 
 
- študentská časť:  
Bc. Dominika Mezovská, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 22. októbra 2015, 
Bc. Veronika Vargová, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 22. októbra 2015,  
Bc. Zlatica Geročová, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 5. november 2013 
Andrej Líška, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 17. októbra 2016, 
Nicole Stehlíková, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 17. októbra 2016, 
 
 
Zástupca AS VŠBM v Rade  vysokých škôl SR:  Ing. Peter Palko MBA 
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR: Nicole Stehlíková, od 8. novembra 
2016 
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Denisa Mészárosová, od 8. 
novembra 2016 
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Vedecká rada vysokej školy:  
 
Interní členovia VR: 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, LL.M. Prezident,  Predseda 
Správnej rady VŠBM, 
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M. mim. prof., prorektor pre 
vzdelávanie, 
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy, 
Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, prorektor pre informatiku a rozvoj, 
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., riaditeľ Ústavu humanitných a technologických vied, 
prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., riaditeľ Ústavu ekonomickej a dopravnej bezpečnosti, 
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD., vedúci Katedry bezpečnostného manažérstva, ÚBM, 
prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Katedra bezpečnosti v doprave, ÚEDB, 
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., Katedra bezpečnosti v doprave, ÚEDB, 
doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., MBA,  vedúci Katedry ekonomickej bezpečnosti, ÚEDB,     
Ing. Monika Blišťanová, PhD., vedúca Oddelenia vedy, zmocnenec pre akreditácie, ÚETB, 
Ing. Lucia Kováčová, PhD., zástupkyňa riaditeľa Ústavu humanitných a technologických 
vied, vedúca Katedry humanitných a technologických vied, ÚHTV 
Ing. Martina Vacková, PhD., Katedra humanitných a technologických vied, ÚHTV, 
Ing. Peter Havaj, PhD. vedúci Katedry bezpečnosti v doprave, ÚEDB, 
Ing. Peter Palko, MBA riaditeľ Ústavu bezpečnostného manažérstva 
Ing. Jozefína Drotárová, PhD. Katedra bezpečnostného manažmentu, UBM 
JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD. MBA, Ústav bezpečnostného manažérstva 
JUDr. Štefan Jakabovič, MBA, riaditeľ Ústavu celoživotného vzdelávania 
 
Externí členovia VR: 
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR, 
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši, SR, 
prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc., Spinea, Ltd., SR, 
prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice,  SR, 
doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA, mim. prof., Letecká fakulta, TU Košice 
prof. Ing. Pavel Poledňák, CSc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, dekan Fakulty 
bezpečnostního inženýrství, ČR, 
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c., brig. gen. v zál., Univerzita obrany Brno, ČR 
pplk. Ing. Štefan Galla, PhD., riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR. 
Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. dekan FPVaMV, UMB, Banská Bystrica, SR 
 
 
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:   
Doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD – predseda disciplinárnej komisie, zamestnanec VŠBM 
Ing. Lucia Kováčová, PhD. – člen disciplinárnej komisie, zamestnanec VŠBM 
Martin Petruška - člen disciplinárnej komisie, študent 
Zlatica Geročová - člen disciplinárnej komisie, študent 
Dominika Mezovská- člen disciplinárnej komisie, študent 
 
 
Súčasti vysokej školy: 
 
Fakulty: VŠBM v Košiciach nemá zriadené fakulty, 
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Ostatné súčasti vysokej školy: 
 
Ústav humanitných a technologických vied 

riaditeľ ústavu:  Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. 
zástupkyňa riaditeľa ústavu: Ing. Lucia Kováčová, PhD.  

  Katedra humanitných a technologických vied 
 Katedra telesnej výchovy a športu 

Ústav bezpečnostného manažérstva 
       riaditeľ ústavu: Ing. Peter Palko MBA 

 Katedra bezpečnostného manažérstva 
 Katedra požiarnej ochrany a súdneho inžinierstva 
 Katedra kybernetickej bezpečnosti 
 Katedra práva a prevencie kriminality 

Ústav ekonomickej  a dopravnej bezpečnosti 
       riaditeľ ústavu:   prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc. 

 Katedra bezpečnosti v doprave 
 Katedra ekonomickej bezpečnosti 

Ústav celoživotného vzdelávania 
          riaditeľ ústavu:   JUDr. Štefan Jakabovič  LL.M.      
Akademická knižnica 
Poverený vedením knižnice: Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA 
 

Redakčno-vydavateľské stredisko VŠBM v Košiciach 
Poverená vedením pracoviska: Bc. Antonina Titarekno 
 
Oddelenie vedy a výskumu,  
vedúca oddelenia: Ing. Jozefín Drotárová, PhD. 
 

Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach Kysak – Účelové pracovisko  
Poverená vedením centra: Mgr. Ladislav Kručanica. PhD. 
 
Správna rada vysokej školy: 
Členovia navrhnutí ministrom školstva: žiadny 
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy: žiadny 
Člen vymenovaný na návrh akademického senátu: žiadny 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: žiadny 
 
Správnu radu vymenoval zriaďovateľ Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s. r. o., 
Kukučínova 17, Košice v nasledovnom zložení : 
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA – predseda, 
Ing. František Kolibár  – člen 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy za 
predchádzajúci rok 

 
 
Odborná prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému: 
"Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti" 
 
Dňa 22.4.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila prednáška viceprezidenta 
Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému „Ochrana vnútorného poriadku a 
bezpečnosti“. Prednáška vychádzala z planú štúdia LL.M., avšak vzhľadom na aktuálnosť 
témy boli rady poslucháčov rozšírené aj o študentov MBA, Bc. a Ing. štúdia ako aj o 
zamestnancov VŠBM. Prednáška mala praktický a interaktívny charakter, pričom veľká časť 
stretnutia bola venovaná otázkam poslucháčov. Teoretický základ prezentácie bol dopĺňaný 
mnohými praktickými skúsenosťami prednášajúceho s vizuálnou podporou zaujímavých 
video-ukážok. Prednáška poukázala na veľké množstvo otvorených bezpečnostných otázok, 
čoho výsledkom bol prisľúb pána viceprezidenta Ábela, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej 
zaujímavej téme na pôde VŠBM. 
 
 
Udelenie ocenení pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach 
 
Pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach sa dňa 19.5.2016 sa v priestoroch 
auly akademika M. Čiča uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia Doctor honoris causa 
prezidentovi Vysokej školy manažmentu vo Varšave, Prof. dr hab. Stanisławovi 
Dawidziukovi, Dr.h.c. za jeho prínos pri rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti 
podiplomového štúdia na VŠBM.  Zároveň na základe rozhodnutia senátu Vysokej školy 
manažmentu vo Varšave bolo z rúk polskej delegácie odovzdané ocenenie Profesor honoris 
causa prezidentovi VŠBM v Košiciach,  Dr.h.c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc. MBA 
LL.M.  
Pri príležitosti tejto udalosti si oficiálne prevzal diplom Doktora vied aj rektor VŠBM v 
Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M., a to na základe úspešnej 
obhajoby doktorskej dizertačnej práce s názvom "Vybrané problémy ochrany osôb, majetku a 
ďalších chránených záujmov v sektoroch bezpečnosti" v decembri 2015. 
Za svoje snaženie pri rozvoji VŠBM v Košiciach ako aj vzájomnej spolupráce oboch 
vysokých škôl boli prezidentom VŠBM ocenení najvyšším vyznamenaním VŠBM - 
striebornou hviezdou STAR, magnificencie rektori prof. Dr.h.c. prof. Pawel Czarnecki, PhD., 
MBA (VŠM vo Varšave) a Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M. 
 
 
Prvé udelenie ocenenia „najlepší študent“ na VŠBM v Košiciach 
 
Vedenie VŠBM v Košiciach sa rozhodlo od akademického roku 2015/2016 začať udeľovať 
ocenenia „najlepší študent“ vo forme pamätnej medaily školy. V tomto roku bolo toto 
ocenenie udelené, ako prvým našim čerstvým absolventkám, Ing. Petre Fendekovej a Ing. 
Gabriele Orinčákovej.  Podmienky udelenia nie sú presne špecifikované, avšak hlavným 
cieľom je prospechové a morálne ohodnotenie študenta za jeho snaženie a pomoc pri rozvoji 
školy. Tohtoročné adeptky na ocenenie z radov študentov dennej formy sa počas celého 
svojho akademického života na VŠBM venovali rôznym aktivitám, ako napr. brigádnická 
činnosť, verejnoprospešné aktivity, ale aj profesijnému rastu ako členky dobrovoľných 
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hasičských zborov. Popri týchto aktivitách boli zastúpené aj v rôznych združeniach, ako je 
napr. Akademický senát VŠBM vďaka ktorým mali možnosť reprezentovať našu školu na 
celoslovenských zasadnutiach a stretnutiach, čo rozšírilo ich obzor a prispelo k zviditeľneniu 
školy. V neposlednom rade ich výrazná a nezištná pomoc tkvela v reprezentácii VŠBM na 
celkovo štyroch výstavách vysokých škôl v tomto akad. roku a na vybraných stredných 
školách. Pri týchto aktivitách  a osobnom živote bolo príjemným prekvapením ich úspešné 
ukončenie inžinierskeho štúdia s váženým priemerom známok 1.0. Cieľom školy je oceniť ich 
snaženie ako celok a poukázať na fakt, že len osobné nasadenie jednotlivca a využitie 
všetkých možností a výhod, ktoré sú mu ponúkané je nástrojom na úspech v živote. Nie je 
ničím nečakaným, že po pár dňoch po zložení štátnej skúšky tieto naše absolventky 
nastupovali do trvalého pracovného pomeru v manažérskych pozíciách.  VŠBM v Košiciach 
chce teda touto cestou popriať veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote všetkým 
snaživým absolventom, ktorí sa v príklade týchto dvoch našich absolventiek našli, no a tým 
ostatným ešte nerozhodnutým, popriať veľa síl a odhodlania takéto príklady nasledovať. 
 
 
Promócie absolventov a odovzdanie ocenení 
 
V Štátnom divadle v Košiciach sa v dňoch 22. až 24. 6. 2016 uskutočnil promočný akt 
absolventov vysokoškolského štúdia za akademický rok 2015/2016. Okrem absolventov Bc. a 
Ing. štúdia si diplom prevzalo aj 72 absolventov  podiplomového štúdia MBA.  
V duchu slávnostnej atmosféry boli počas promócií absolventov odovzdane ocenenia VŠBM 
za prínos pri rozvoji školy. Striebornou hviezdou so šerpou bol ocenený člen správnej rady 
VŠBM Ing. Farntišek Kolibár, MBA ; tajomník Ústavu ekonomickej a logistickej bezpečnosti 
Ing. Michal Mašľan a v neposlednom rade viceprezident PZ SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel za 
podporu bezpečnostného vzdelávania na Slovensku. Novinkou bolo ocenenie dvoch študentov 
ocenením "Najlepší študent", o ktorých pojednáva príspevok uverejnený vyššie. 
Počas slávnostného aktu bol odovzdaný aj čestný titul Doctor honoris causa a to doc. Ing. 
Imrichovi Kissovi, CSc.  a doc. JUDr. Stanislavovi Krížovskému, PhD. MBA LL.M. mim. 
prof. ako najvyššie ocenenie ich celoživotného prínosu pre akademickú obec a to nielen v 
oblasti bezpečnosti. 
 
 
Podpísanie zmluvy o spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov 
UMB v Banskej Bystrici 
 
Dňa 29. 9. 2016 sa na pôde VŠBM uskutočnilo rokovanie a podpis zmluvy o spolupráci 
medzi VŠBM a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici zastúpenej jej dekanom doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. a 
vedúcim Katedry bezpečnostných štúdií doc. PhDr. Rastislavom Kazanským, PhD. Za VŠBM 
v Košiciach rokovanie viedol jej prezident Dr.h.c prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. 
MBA LL.M. a poverený rektor prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA. 
 
 
Rozvoj medzinárodnej spolupráce na európskej úrovni 
 
Dňa 22. októbra 2016 sa uskutočnilo vo Varšave pracovné stretnutie medzi zástupcami 
VŠBM v osobe jej prezidenta Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA 
LL.M a prorektora pre vzdelávanie Dr.h.c. prof. JUDr. Stanislava Križovského, PhD. MBA 
LL.M. a zástupcov partnerskej Vysokej školy manažérskej vo Varšave, ktorú zastupoval jej 
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rektor prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. a prof. Karol Karski. 
Témou pracovného stretnutia bol rozvoj ďalšej spolupráce na európskej úrovni.  Profesor 
Karol Karski spolupracuje s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach viac 
ako dva roky, od začiatku spolupráce s Vysokou školou manažérskou vo Varšave. 
Vyvrcholením tejto spolupráce je založenie  Poľsko-Slovenského inštitútu na VŠBM v 
Košiciach, ktoré bolo taktiež obsahom pracovného rokovania.  Cieľom inštitútu je propagácia 
kultúry, jazyka, spolupráca v oblasti bezpečnosti a iných aktivít v rámci Slovensko-Poľskej 
spolupráce na platforme EU. Profesor Karol Karski ako poslanec Európskeho Parlamentu, 
člen Prezídia Európskeho Parlamentu a Kvestor Európskeho Parlamentu je významným 
činiteľom rozvoja tejto spolupráce. Na základe tejto dlhoročnej spolupráce Vedecká rada 
VŠBM na svojom zasadnutí 10. 11. 2016 schválila udelenie titul Doctor Honoris Causa prof. 
Karolovi Karskému za významný prínos pre rozvoj a medzinárodné uznanie Vysokej školy 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 
 
 
Imatrikulácia študentov prvého ročníka a ocenenie partnerov VŠBM 
 
Dňa 11. 11. 2016 sa uskutočnil imatrikulačný akt študentov prvého ročníka dennej a externej 
formy bakalárskeho štúdia. Podujatia sa zúčastnila Vedecká rada VŠBM, ako aj mnoho 
vzácnych hostí z radov akademickej obce a bezpečnostnej praxe na Slovensku a v zahraničí. 
Slávnostnú atmosféru umocňovalo aj odovzdávanie ocenení vysokej školy pri príležitosti 10. 
výročia vzniku VŠBM, obchodným partnerom našej inštitúcie, z ktorých mnohí stáli pri 
vzniku VŠBM v Košiciach.  
 
 
10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A 
EURÓPSKA ÚNIA 
 
V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa uskutočnil už v poradí desiaty ročník medzinárodnej 
vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA. Nad 
konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič. 
Medzi čestnými hosťami bola aj Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. a 
viceprezident Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel. 
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o bezpečnostných 
výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného bezpečnostného 
prostredia. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich 
vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho stredoeurópskeho regiónu. 
Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovaniami v sekciách :  
1.  Riadenie bezpečnostných systémov a prevencia 
2.  Z národnej do európskej agendy a moderné chápanie globálnej bezpečnosti 
 
Konferencie sa zúčastnilo mnoho zástupcov akademickej obce a bezpečnostnej praxe, pričom 
už pravidelnosťou je veľký záujem účastníkov z krajín V4 a Ukrajiny. Takéto zoskupenie 
odborníkov dáva priestor pre konštruktívne jednania s cieľom jednotného rozvoja 
stredoeurópskej bezpečnosti ako celku.  
 
 
Ocenenie partnerov VŠBM a promócie prvých absolventov podiplomového štúdia 
Master of Laws - LL.M. 
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Dňa 9. decembra 2016 sa v Aule akademika Milana Čiča uskutočnil slávnostný akt 
odovzdávania čestného titulu VŠBM „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi 
našej inštitúcie prof. nadzw. dr. hab. Karolovi Karskemu, profesorovi Varšavskej univerzity, 
poslancovi Európskeho Parlamentu, členovi Prezídia Európskeho Parlamentu a kvestorovi 
Európskeho Parlamentu. Titul bol udelený za dlhoročnú pomoc pri rozvoji našej vysokej 
školy a rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskou republiku na európskej úrovni. 
Profesor Karol Karski spolupracuje s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v 
Košiciach viac ako dva roky, od začiatku spolupráce s Vysokou školou manažérskou vo 
Varšave. Vyvrcholením tejto spolupráce je založenie  Poľsko-Slovenského inštitútu na VŠBM 
v Košiciach. Cieľom inštitútu je propagácia kultúry, jazyka, spolupráca v oblasti bezpečnosti 
a iných aktivít v rámci slovensko-poľskej spolupráce na platforme EU. Profesor Karol Karski 
ako úspešný európsky politik je významným činiteľom rozvoja tejto spolupráce. 
Nemenej dôležitým bodom programu slávnosti bola aj promócia prvých 14 absolventov 
podiplomového štúdia „Masters of Law“ v skratke LL.M., ktoré sa na VŠBM uskutočňuje v 
spolupráci s Vysokou školou manažérskou  vo Varšave a „World Jurist Association“ so 
sídlom vo Washingtone (USA). 
Tretím významným bodom programu bolo udelenie pamätnej medaily rektorovi Vysokej 
školy manažérskej vo Varšave,  prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr 
h.c., za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj bezpečnostných vied a vzdelávania na Slovensku a 
pánovi Martinovi Ludrovskému za celoživotný prínos pre Slovenskú republiku v športe, za 
príkladnú reprezentáciu našej krajiny na LETNEJ PARA-LYMPIÁDE 2016 v Rio de Janeiru 
a za rozvoj bezpečnostných vied. 
 
 
Dieťa v ohrození XXV“ Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a 
rozvedených rodičov 
 
Dňa 15.12.2016 sa uskutočnil jubilejný 25. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou s 
názvom "Dieťa v ohrození XXV Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a 
rozvedených rodičov" , ktorú organizovali : Výskumný ústav detskej psychológie a 
patopsychológie  a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred 
ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej 
psychiatrie DFNsP v Bratislave a so Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie.  
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia našej školy a to Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav 
Križovský, PhD. MBA, LL.M. mim. prof. a Ing. Peter Palko, MBA. V spolupráci s Úradom 
komisára pre deti pod vedením pani komisárky Ing. Viery Tomanovej, PhD. sa uskutočnilo aj 
samostatné rokovanie našej delegácie s ministrom školstva pánom prof. Ing. Petrom 
Plavčanom, CSc. k predmetnej problematike ochrany detí. 
 
 
Športové úspechy našich študentov 
 
Počas mesiaca august reprezentoval v plávaní študent Miroslav Šušnyák našu vysokú školu na 
Európskych univerzitných hrách v Rijeke, v Chorvátsku. Týchto hier sa zúčastnilo viac ako 
5800 športovcov z mnohých vysokých škôl z celej Európy. Štartoval v 5 disciplínach a to 50, 
100, 400 voľný spôsob a 50 a 100 motýlik. Vďaka dobrej príprave Miroslav v silnej 
konkurencii vybojoval 4 druhé a 1 tretie miesto.   
 
V súvislosti s národným šampionátom silných žien, ktorý sa konal v metropole východného 
Slovenska, v Košiciach,  10. septembra 2016, portál SPORT.SK napísal o našej študentke 
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Janke Vaškovej: „...Bez jediného zaváhania a s plným možným bodovým ziskom si 
vybojovala prvenstvo na majstrovstvách Slovenska a stala sa tak najsilnejšou ženou na 
Slovensku! Jej ďalší cieľ je zlato na majstrovstvách Strednej Európy, kde vlani obsadila tretie 
miesto...“ 
Z portálu TVNOVINY.SK ešte vyberáme: „ ... Aj my však máme železnú lady. Takto trénuje 
22-ročná Bardejovčanka Jana Vašková, čerstvá majsterka Slovenska v súťaži silných žien a 
rovnako majsterka sveta v silovom trojboji... Prekonala tri svetové rekordy a to v drepe, v 
tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu .... Jankine maximum v tlaku na lavičke je 120 kilogramov, 
čo je dokonca svetový rekord, teraz má naložených 90 kíl a to je pre ňu úplná malina. No a čo 
je pre Janku hračka tak to je pre mnohých život ohrozujúca situácia....“. K týmto faktom 
netreba žiaden komentár iba zagratulovať a zaželať veľa ďalších úspechov. 
 
Náš študent Richard Tury v skateboardingu zaznamenáva výrazne úspechy na domácej, ale 
hlavne medzinárodnej scéne.  
 
Dňa 21.5.2016 o 21:00 hod. sa v Košiciach konal cross beh s názvom O2 Moon Run 2016. 
Pod hlavičkou našej školy sa ho úspešne zúčastnil študent 1. ročníka Bc. štúdia Matej Lukáč. 
Vybojoval pre nás 2. miesto na 5km s krásnym časom 00:24:40 so stratou na prvého pretekára 
necelé tri minúty.  
 
 
Prezentácia vysokej školy 
 
Súčasťou života školy je aj každoročná prezentácia našej školy na výstavách o vzdelávaní. Aj 
v roku 2016 ste mali možnosť navštíviť náš stánok na viacerých podujatiach po celom 
Slovensku. Medzi stálice patrí 10. medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO 2016, 
ktorý sa konal v dňoch 29. 11. – 1. 12. 2016 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Výstavy 
sa zúčastnilo 73 vystaviteľov v sekciách: stredná škola, vysoká škola, univerzita, ponuka 
zamestnania, poradenstvo a ďalšie vzdelávanie, pričom vysokých škôl a univerzít bolo 23. Z 
celkového počtu vyše 8000 návštevníkov bolo 4 848 študentov stredných škôl.  Okrem 
východu ste náš stánok mohli nájsť aj v Nitre na podujatí Gaudeámus, konanom v dňoch 4. a 
5. 10. 2016 na výstavisku Agrokomplex. Na Veľtrhu sa návštevníkom predstavilo 235 
zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Celková 
návštevnosť IV. Ročníka veľtrhu Gaudeamus v Nitre bola 5 394 študentov. V porovnaní s 
minulým ročníkom sa návštevnosť veľtrhu zvýšila o 619 študentov. Už druhý rok 
prezentujeme ponuku štúdia aj v Bratislave, a to na výstave AKADÉMIA & VAPAC, ktorá sa 
konala v dňoch 11. – 13. októbra 2016 pod záštitou podpredsedu EÚ, ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie v priestoroch Aegon arény 
NTC v Bratislave.  Otvorenia jubilejného 20. ročníka veľtrhu sa zúčastnil aj Minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý poctil náš stánok svojou návštevou.  Na 
tomto podujatí sa predstavilo celkovo 243 vystavovateľov z Českej republiky, Dánska, 
Holandska, Kanady, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Veľkej 
Británie a USA. Počas troch dní veľtrh navštívilo 8692 návštevníkov z celého Slovenska. 
Mozaiku každoročných výstav dopĺňajú podujatia „Kam na vysokú“ - Roadshow, kde s počas 
jedného dňa prezentujeme v rôznych mestách Slovenska. Zo spektra ponúkaných miest sme 
zvolili Banskú Bystricu. Spestrením tohoto roku bola naša účasť na putovnom veľtrhu 
obrannej techniky IDEB, ktorá sa konala 10. - 12. 5.2016 na výstavisku Incheba Expo 
Bratislava.  
Na základe skúsenosti možno konštatovať, že dnešný uchádzač o štúdium je ochotný za 
ponukou aj cestovať a teda nebolo nič výnimočné stretnúť študentov z východu v Bratislave a 
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opačne. Pevne dúfame, že naša ponuka štúdia návštevníkov zaujala a navštívia našu školu 
napr. počas dní otvorených dverí, čo ich určite utvrdí v rozhodnutí o svojej budúcnosti. 
 
 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach poskytovala aj v priebehu 
roka 2016 vysokoškolské bezpečnostné vzdelávanie v študijnom odbore 8.3.1 – Ochrana osôb 
a majetku, v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, v 1. (Bc.)  a 2. (Ing.) 
stupni vzdelávania, v dennej a externej forme.  Vzdelávacím jazykom bol výlučne jazyk 
slovenský, v ktorom sú uvedené študijné programy akreditované. 

Vysoká škola nemala v priebehu roka 2016 odňaté ani pozastavené žiadne z práv 
vzdelávať podľa študijných programov, v ktorých je akreditovaná.  

Celkový počet študentov k 31.10.2016, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom 
roku 2016/2017, bol 1172. Z tohto počtu 484 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.) a 688 na 
2.stupni vzdelávania (Ing.). 

Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované v dennej a externej forme v oboch 
stupňoch. K 31.10.2016 bol celkový počet študentov v dennej forme 443 študentov 
a v externej forme 729 študentov. 

Dynamika rastu počtu študentov sa mierne odklonil od očakávaných počtov, čo bolo 
spôsobené demografickým vývojom a celkovou tendenciou odchodu slovenského študentstva 
študovať do zahraničia.  

Plánovaný počet prijatia nových študentov 1.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2016/2017 bol 60. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol 114. Počet účastníkov 
prijímacieho konania bol 114 a z nich úspešne prešlo 114 študentov. Konečný počet novo 
zapísaných študentov bol 83. Znamená to aj, že škola nenaberá študentov za každú cenu.  

V externej forme bol plánovaný počet prijatia 100 študentov. Počet prihlásených 
externých študentov bol 126. Počet účastníkov prijímacie konania bol 126 a z nich úspešne 
prešlo 126 študentov. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 106. 

Plánovaný počet prijatia nových študentov 2.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2016/2017 bol 110. Počet prihlásených študentov bol 89. Počet účastníkov prijímacieho 
konania bol 89 a z nich úspešne prešlo 89 študentov. Konečný počet novo zapísaných 
študentov bol 86. 

V externej forme bol plánovaný počet prijatia 140 študentov. Počet prihlásených 
externých študentov bol 233. Počet účastníkov prijímacieho konania bol 233 a z nich úspešne 
prešlo 233 študentov. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 218. 

 
Z pohľadu podaných prihlášok však možno konštatovať, že prihlášky na 1.stupeň 

vzdelávania pre dennú formu dosiahli plný počet predpokladu. Počet prihlášok pre externú 
formu presiahol zamýšľaný počet uchádzačov o štúdium.  

  
V akademickom roku 2015/2016 ukončilo štúdium celkovo 635 absolventov štúdia na 

1.a 2.stupni vzdelávania. Z toho počtu absolventov ukončilo štúdium 237 bakalárov a 398 
inžinierov. Zatiaľ čo v bakalárskom štúdiu bola väčšina absolventov z dennej formy štúdia, 
v inžinierskom štúdiu bol väčší počet absolventov z externej formy štúdia.  

 
V roku 2016 vysokú školu v rámci programu Erasmus+ navštívilo 23 študentov z Poľska a 1 
študent z Francúzska. V rámci programu Erasmus+ vycestovalo 15 našich študentov do 
Českej republiky, Poľska, Fínska, Bulharska a Veľkej Británie.  
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Študenti oboch stupňov vzdelávania a foriem sa, podobne ako po minulé roky, zúčastnili 
celoškolskej súťaže Študentská vedecko - odborná činnosť (ŠVOČ), ktorá bola organizovaná 
v troch kategóriách s troma ocenenými v každej z nich.  
 

Výraznú podporu venuje škola športovcom z rôznych odvetví, ktorí pri účasti na 
národných a medzinárodných športových podujatiach hája farby našej vysokej školy. 
V mnohých prípadoch ide o individuálnych športovcov na vrcholovej úrovni a škola sa 
podieľa na ich podpore ako spoločensky, tak aj finančne a to z vlastných zdrojov. 
 
Vedenie VŠBM v Košiciach sa rozhodlo od akademického roku 2015/2016 začať udeľovať 
ocenenia „najlepší študent“ vo forme pamätnej medaily školy. O prvom udelení tohto 
ocenenia je viac uvedené v časti II. 

 
 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

Ústav celoživotného vzdelávania vystupuje v pedagogickej a vedecko-výskumnej 
činnosti z pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti celoživotného vzdelávania 
a vytváraním podmienok na získanie profesijného vzdelania pre študentov, absolventov 
VŠBM ako aj širokú verejnosť. Jednou z úloh ústavu je taktiež využiť vedecký potenciál  
zamestnancov školy, ktorých má k dispozícii za účelom vedeckého napredovania a výskumu 
v problematiky  profesijných vzdelaní. 

 
Ústav celoživotného vzdelávania prierezovo pôsobí počas celého štúdia. Poskytuje študentom 
informácie v oblasti vysoko profesijných smeroch ako aj o politickom a  právnom systéme 
Slovenskej republiky.  Keďže VŠBM vychováva absolventov  pre podniky súkromného 
charakteru, ako aj štátnu správu, poskytuje im ústav vyššiu úroveň vedomosti z oblasti 
jednotlivých pozitívno-odborných disciplín, predovšetkým z pracovného, obchodného práva, 
simulácie procesov, obchodnej etiky, manažmentu a pod. 

 
Aktuálne ponúkané štúdia : 
- „Master of Business Administration“ - MBA, (partner - Poľsko, Francúzsko) 
- „Master of Laws“ - LL.M. (partner – Poľsko/USA) 
- „Master od Science – MSc.“ (partner – Francúzsko)  
-   Manažérstvo bezpečnostných vied - akreditovaný študijný program ďalšieho vzdelávania, 
-  Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore - akreditovaný študijný program 
ďalšieho vzdelávania, 
-  kurzy pracovníkov SBS podľa zákona o Súkromnej bezpečnosti 
 
Ďalším krokom pri rozširovaní ponuky profesijného vzdelávania sa na konci roku 2016 stala 
príprava štúdia DBA – Doctor of Business Administration v spolupráci so zahraničným 
partnerom ktorého otvorenie je plánované na rok 2017. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej  tvorivej činnosti 
vysokej školy  

 
V roku 2016 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva zaznamenala výrazný nárast 

v publikačnej činnosti zamestnancov a to z 54 na 80. Najvýraznejší je nárast v kategórii ADN, 
ADM  - vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS 
a to z 0 na 7. Rovnako evidujeme nárast iných publikácii z 41 na 71. Pokles publikácii 
v knižných kategóriách je spôsobený pre kategorizovaním 2 vedeckých monografií na 
samostatné kapitoly. Treba poznamenať aj skutočnosť, že počet akademických pracovníkov 
oproti roku 2015 klesol o dvoch.  
 

Vysoká škola bezpečnostného manažmentu sa v posledných rokoch významne zapojila 
do výskumu v oblasti využitia IKT v oblasti bezpečnosti a napr. pre krízový manažment, 
analýzu a monitoring bezpečnostného prostredia a pod.  Tak isto bola riešená oblasť 
bezpečnosti v modernej (aj budúcej doprave), oblasti analýzy a prevencie kriminality a 
konečne aj využitie GIS v krízovom manažmente. Samostatnou tematikou je komplexne 
chápaná problematika UAV.  Veľkým úspechom VŠBM je aj to, že po projekte FP7 sa stala 
členom širokého medzinárodného konzorcia, ktoré v súčasnosti rieši projekt v rámci výziev 
H2020-SEC. Je to projekt s akronymom TAKEDOWN, Understand the Dimensions of 
Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security 
Solutions for First-line-practitioners and Professionals. 

 
V nasledujúcej časti sú uvedené projekty riešené v roku 2016:   

 
Projekt 7. FP  EÚ 
Názov projektu: CARONTE-Creating an Agenda for Research on Transportation sEcurity 
Evidenčné číslo projektu: FP7-SEC-2013-606967 
Doba riešenia: 2014-2015 (posun začiatku, ukončenie 02/2016) 
Kategória výskumu: aplikovaný výskum 
Zodpovedný riešiteľ: Fraunhoferov výskumný ústav 
Zodpovedný riešiteľ za VŠBM : prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc..  
Riešiteľské konzorcium:  Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung 
e. V. (Germany), Institut francais des sciences et Technologies des transports, de 
ľaménagement et des réseaux (France), SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi 
István University (Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of 
Technology (Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy), VSBM 
(Slovakia). 
Zameranie: Projekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať 
výskumný program EÚ na to, aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je 
terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám (napríklad kybernetické útoky), ktoré budú 
identifikované a analyzované v rámci projektu.  
Výsledky:  Obhájené v 02/2016 
Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 7 
 
Projekt H2020 EÚ 
Názov projektu:  TAKEDOWN - Understand the Dimensions of Organised Crime and 

Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for 
First-line-practitioners and Professionals 

Evidenčné číslo projektu:  700688 
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Doba riešenia:  09/2016 – 08/2019 
Kategória výskumu: aplikovaný výskum 
Zodpovedný riešiteľ: SANYO 
Zodpovedný riešiteľ za VŠBM : prof. Ing. Pavel Nečas, CSc..  
Riešiteľské konzorcium:   Euro-Arab Foundation for Higher Studies- Spain, Institute of Law 
and Technology – Spain, Middlesex University London – UK, University of Leeds  UK, ETH 
Zurich Center for Security Studies – Switzerland, Technion Israel Institute of Technology – 
Israel, Czech Technical University – Czech Republic, Technische Universität Darmstadt – 
Germany, Agenfor Italia – Italy, Center for the Study of Demogracy – Bulgaria, PATRIR- 
PeaceAction Training and Research Institute of Romania- Romania, University of Security 
Management in Košice, Slovak Republic, Leuven Security Excellence Conzortiun VZW – 
Belgium, Agency for European Integration and Economic Development – Austria, Valencia 
City Cauncil Local Police – Spain, Police Academy in Szczytno – Poland, Cloud Security 
Allaince- USA 
Zameranie: Projekt TAKEDOWN je zameraný na výskum a návrh opatrení na zníženie stavu 

organizovaného zločinu a výmenu praktických skúseností  
Výsledky: v úvode riešenia 
Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 4 
 

 
Projekt VEGA 
Názov projektu:  Analýza možností signálovej identifikácie a paralyzovania nebezpečných - 
potenciálne teroristických malých bezposádkových prostriedkov (UAV) v špecifických 
záujmových priestoroch. 
Evidenčné číslo projektu:  1/0585/15 
Doba riešenia: 01/2015-12/2017  
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Josef Blažek, CSc.. 
Zameranie: Výskumu možností a metód identifikácie týchto prostriedkov má na báze 

počítačových modelovaní, meraní analýzy vyžarovania elektromagnetických polí 
motorov a regulátorov, akustickej emisie, tepelnej radiácie pohonov ako aj 
monitorovania riadiacich a dátových prenosov, určení vhodných senzorov veličín 
fyzikálnych polí a senzorových sietí ako aj metód digitálneho spracovania 
signálov má prispieť tento projekt. 

Výsledky: publikované v odborných a vedeckých časopisov, 5 výstupov vo WOS, Scopus 
Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 5 
 
Projekt APVV 
Názov projektu: Nízkoenergetické kozmické žiarenie, supratermálne častice a kozmické 

počasie.   
Evidenčné číslo projektu:  APVV 15/0194 
Doba riešenia: 07/2016- 06/2019 
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Karel Kudela, Dr.Sc. (SAV) 
Zodpovedný riešiteľ za VŠBM:  RNDr. Mária Kancírová, PhD. 
Zameranie: Analýza časticových družicových meraní supratermálnych prostredí.   
Výsledky: projekt v úvodnom štádiu riešenia 
Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 1 
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Na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva sa realizujú aj inštitucionálne projekty na 
podporu mladých výskumných pracovníkov z VŠBM ako aj projekty s partnerskými školami. 
Príkladom takého projektu je projekt s Vysokou školou Apeiron z Krakova z Poľska:  
 
Názov projektu:  Management of physical fitness trainig as a praxeologiocal factor of safety 

culture 
Evidenčné číslo projektu: IP/45/VŠBM/2016 
Partneri: University of Physical Education in Cracow, Faculty of Physical Education and 
Sport, Institute of Sport, POLAND a University of Public and Individual Security APEIRON 
in Cracow, Poland, Podhale State College of Applied Sciences  in Nowy Targ 
Doba riešenia: 08/2016 – 02/2017 
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  Assoc. prof. Tadeusz Ambroży, PhD. 
Zodpovedný riešiteľ za VŠBM: prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA 
Počet zamestnancov VŠBM  participujúcich na projekte: 3 
 
 

 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 
 

VŠBM v Košiciach nemá priznané práva pre habilitačné konania a pre vymenovávanie 
profesorov.   
 
 

VII. Zamestnanci vysokej školy 
 
 Vysoká škola v roku 2016 stabilizovala počet vysokoškolských učiteľov na 24. Funkčná a 
veková štruktúra vysokoškolských učiteľov je zrejmá s nižšie uvedených údajov 
 
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov : 
 

Funkcia rok 2013 rok 2014 rok 2015 Rok 2016 
Profesor 10 9 8 8 
Docent 5 6 3 3 
Odborný asistent         24 22 10 8 
Asistent  10 2 3 4 
Vedecký pracovník 0 0 0 1 

 
 
Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov : 
                     25- 29 rokov - 4 uč.                                         30-34 rokov - 4 uč.                                                                                                                    
                     35- 39 rokov - 3 uč.                                         40-44 rokov - 2 uč. 
                     45- 49 rokov -1 uč.                                         50-54 rokov – 2 uč. 
                     55 -59 rokov - 2 uč.                                         60-64 rokov -4 uč. 
                     nad 65 rokov 2 uč. 
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  V sledovanom období roku 2016 bol 4 zamestnancom priznaný titul PhD. V príprave na 
habilitačné konanie na vedecko-pedagogický titul docent sú v súčasnosti 4 vysokoškolských 
učitelia. Tretí stupeň vzdelania (PhD.) naďalej absolvujú 4 vysokoškolskí učitelia. V rámci 
pedagogického zboru sú všetci učitelia v stave prípravy na habilitáciu na vybraných vysokých 
školách v danom odbore alebo študujú PhD. v tomto alebo príbuzných odboroch.   
 Zamestnanci školy sa pravidelne zúčastňujú konferencii, domácich a zahraničných 
služobných ciest, seminárov, školení a pod.. V rámci učiteľských mobilít v akademickom 
roku 2015/2016  boli našou školou vyslaní do zahraničia desiati vysokoškolskí učitelia  
s priemernou dĺžkou pobytu viac ako 5 dní.  Nárast zaznamenal počet prichádzajúcich 
zamestnancov v rámci programu Erasmus k nám a to o 10,3% v porovnaní s minulým 
akademickým rokom. 
 Dôležitou zložkou vyučovacieho procesu sú administratívni a prevádzkoví zamestnanci. 
Celkový počet týchto pracovníkov k sledovanému obdobiu je 13 
 Z uvedeného počtu má vysokoškolské vzdelanie 11 zamestnancov. V rámci interného 
vzdelávania si zvyšuje kvalifikáciu 5  zamestnancov.  

Všetkým zamestnancom sú vytvárané vhodné materiálne a časové podmienky na 
skvalitňovanie svojej kvalifikácie. Pre zamestnancov sú vytvorené veľmi dobre pracovné 
podmienky, tak z hľadiska pracovného prostredia, ako aj z hľadiska dostupnosti k výpočtovej 
technike a iným informačným zdrojom. 
 
 

VIII. Podpora študentov 
 

Vysoká škola poskytuje v rámci zákonom stanovených podmienok sociálne štipendium 
študentom spĺňajúcim predpísané požiadavky. Škola udelila vybraným 10 % študentov 
jednorazové prospechové štipendium na základe ich študijných výsledkov. Pred začiatkom 
akademického roka je každoročne zabezpečované školou objednanie potrebných kapacít 
internátneho ubytovania u zmluvných partnerov. Škola neprevádzkuje centrálne stravovacie 
zariadenie avšak od akad. roku 2011 je v prevádzke bistro v objekte Košťova 1. 

Študenti školy majú možnosť využívať knižničné služby aj vo večerných hodinách až do 
19.00 hod., kde je im k dispozícii ako klasická študovňa tak aj PC študovňa a PC učebňa 
celkovo s 62 počítačmi s pripojením na internet, ktoré boli inovované v roku 2014. 
Akademická knižnica okrem študijnej literatúry ponuka aj aktuálnu dennú tlač a odborné 
časopisy.  

V IT oblasti majú študenti k dispozícií vlastnú wifi sieť a pre prístup k systému MAIS ako 
Pc učebne s voľným vstupom, tak aj kiosky MAIS vo vestibule objektu Košťova 1. Pre 
prevádzku systémov MAIS a LMS je k dispozícii 24 hod. e-mailová podpora študentov. 

V rámci štúdia majú študenti možnosť získať, za zvýhodnených podmienok, preukaz 
odbornej spôsobilosti typu S, ktorý im umožňuje si počas mimoškolských aktív privyrábať v 
rozmedzí činností deklarovaných v zákone v súkromnej bezpečnosti. 

Katedra  telesnej výchovy, v rámci svojej činnosti, ponúka študentom množstvo 
športových aktivít a k tomuto účelu prenajíma aj priestory špecializovaných športovísk. Od 
roku 2013 je k dispozícii novovybudovaná telocvičňa a posilňovňa v priestoroch katedry na 
Košťovej 1 v pracovných dňoch do 21.00 hod. Medzi najobľúbenejšie aktivity patria kurzy 
sebaobrany, ktoré sa realizujú v priestoroch katedry. 

V rámci činnosti Redakčno – vydavateľského strediska, majú jednotlivci z rady študentov 
možnosť participovať na vydávaní školského časopisu ZÓNA 10 a Košická bezpečnostná 
revue ako editori, redaktori a grafici. 
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Pre mobilitu študentov a pedagógov bolo v rámci projektu Erasmus vyhlásených niekoľko 
výziev pre krajiny EÚ a zmluvných partnerov VŠBM, pričom sa počet partnerov neustále 
rozširuje a to zväčša o západoeurópske a severoeurópske krajiny.  

Študenti majú možnosť využívať výhody a zľavy študentských preukazov ISIC (hlavne 
dopravné aplikácie pre študentskú zľavu) a s nimi spätými doplnkovými službami ako 
elektronická peňaženka, tiket portál a pod.  

 
 

IX. Podporné činnosti vysokej školy 
 
V rámci dlhodobého zámeru rozvoja školy bolo roku 2016 realizovaných niekoľko krokov 
k zvyšovaniu efektivity činnosti školy, a to: 

- zapojenie sa do rôznych výziev na predkladanie projektov pre získanie nenávratných 
príspevkov zo štrukturálnych fondov a to v oblasti vzdelávania, bezpečnosti 
a zvyšovania kvality výuky. 

- zmena hostingových a mailových služieb s cieľom zvýšiť kvalitu, bezpečnosť 
a efektivitu používania týchto prostriedkov zamestnancami, 

- migrácia serverových služieb do virtualizovaného prostredia s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť a znížiť náročnosť prevádzky týchto riešení,  

-  využívanie a rozvoj nasadenia implementovaného e-learningového systému 
LMS/WIKI v podmienkach VŠBM, 

- nasadenie nového e-learningového systému Moodle, 
- ďalší rozvoj využitia akademického informačného systému MAIS, 
- skvalitňovanie komplexnej wifi siete určenej pre študentov o ďalšie pokrytie 

signálom, 
- inovácia IKT prostriedkov infraštruktúry objektu Košťova 1 s cieľom zvýšenia 

prenosovej rýchlosti, 
- rozvoj knižničného fondu z vlastnej edície, ale aj z nákupu iných titulov hlavne 

odborného zamerania, 
- prekoncipovanie laboratórií s cieľom zefektívniť výskumný potenciál inštitúcie, 
- nákup techniky a optimalizácia vybavenia laboratórií školy pre zlepšenie podmienok 

vyučovacieho procesu a vedecko-výskumnej činnosti, 
- vylepšovanie infraštruktúry a vybavenia výcvikového strediska Kysak určeného pre 

kurzy prežitia v sťažených podmienkach, 
- rozvoj vybavenosti novo vzniknutého Dobrovoľného hasičského zboru pri VŠBM 

v Košiciach. 
V tomto smere sa teda napĺňajú rámcové úlohy dlhodobého zámeru školy v oblasti podpory 
študentov a vzdelávania.  

 
 

X. Rozvoj vysokej školy 
 

Pri snahe zachovať kontinuitu a kvalitu vedeckej práce bolo za VŠBM po roku 2015 
prihlásených viacero projektov a to konkrétne Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 
v spolupráci s partnermi z Maďarska predkladá projekt v rámci výzvy INTERREG 
SKHU/1601 s názvom Logistic support system for flood crisis management in the 
Hernád/Hornád catchment. Cieľom projektu je  tvorba databáz pre krízový manažment 
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a vytvorenie systému na podporu  logistického  plánovania v prostredí geografických 
informačných systémov.  
Ďalším, na VŠBM ako hlavným riešiteľom spracovaným medzinárodným projektom 
s konzorciom univerzít až z piatich štátov, bol vo výzve INERREG Central Europe 2016 
prihlásený projekt Security City Assessment- SeCitAss o metodike a spôsobu hodnotenie 
bezpečnosti miest a vytváranie jednotnej databázy údajov. 
Veľkým úspechom VŠBM je aj to, že po projekte FP7 sa stala členom širokého 
medzinárodného konzorcia, ktoré v súčasnosti rieši projekt v rámci výziev H2020-SEC. Je to 
projekt s akronymom TAKEDOWN, Understand the Dimensions of Organised Crime and 
Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-
practitioners and Professionals. 
 
Medzi významné položky vo vedeckej práci VŠBM patrí výskum a publikačná činnosť 
v rámci doktorandského štúdia akademických zamestnancov – doktorandov VŠBM. Títo do 
teraz musia študovať externe na iných vzdelávacích inštitúciách ako APZ Bratislava, AOS 
Liptovský Mikuláš či TU Zvolen ale tak, že ich školiteľ či školiteľ špecialista je jeden 
z profesorov VŠBM. V hodnotenom období ich študovalo celkom vo všetkých ročníkoch 
tretieho stupňa štúdia až 8, z ktorých polovica už do konca roka 2016 svoje dizertačné práce 
úspešne obhájila. 
VŠBM dbá na prepojenie výskumu a vzdelávania s praxou, príkladom tohto prepojenia je: 
- Spracovanie komplexnej bezpečnostnej analýzy objektu TV Markíza v Záhorskej Bystrici a 
Bratislave,  
- Spolupráca s mestom Košice na spracovaní analýzy pocitu bezpečia obyvateľov mesta 
v rámci Plánu rozvoja mesta do roku 2020,  
- Spracovanie bezpečnostného projektu k ochrane osobných údajov pre firmu ALFA 04 
v Bratislave, 
- Odborné školenie príslušníkov Mestskej polície Moldava nad Bodvou. 

 

XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 
Široká a kvalitná platforma VŠBM v Košiciach v oblasti medzinárodnej činnosti sa aj v roku 
2016 rozvíjala v rámci celej rady medzinárodne súčinnostných a cielene organizovaných 
aktivít, ako napr. spolupráca s akademickými, výskumnými a inými  inštitúciami v zahraničí, 
partnerstvá, konzorcia, nové uzavreté bilaterálne alebo multilaterálne dohody o spolupráci, 
spolupráca v oblasti programu Erasmus+ v pilieri zahraničného pôsobenia vedecko-
výskumných pracovníkov VŠBM v Košiciach a v pilieri študentskej mobility, ktorá výrazne 
prispieva k spoločnému európskemu chápaniu štúdia v spolupráce.  
 
VŠBM v Košiciach v období roku 2016 kooperovala v signifikantných oblastiach svojej 
činnosti najmä s nasledujúcimi organizáciami privátnej sféry, výskumnými a akademickými 
inštitúciami verejnej správy ako sú: 

• Európska obchodná spoločnosť (EBA) so sídlom v Oxforde, Veľká Británia 
• European Association for Security, Krakow, Poland 
• Consortium for Security Research Projects - CSRP 
• University of Rzeszów, Poland 
• Akadémia bezpečnosti a základov zdravia, Kyjev, Ukrajina 
• Vysoká škola Karlovy Vary, ČR 
• Vysoká škola bezpečnosti a ochrany vo Varšave, Poľsko 
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• Miskolc University, Hungary 
• Bay Zoltán Foundation for Applied Research Institute for Logistics and Production 

Systems,  Miskolc, Hungary 
• Vysoká škola evropských a regionálních studií , o.s.p. České Budějovice, ČR 
• VŠB-Technická univerzita Ostrava, ČR 
• Univerzita obrany v Brne, ČR 
• Óbuda University Budapest, Hungary 
• State University of New York, Institute of Technology (SUNY IT) v Utica, USA 
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR 
• Wyzsza szkola Zarzadzania Marketingowego i Jezyków Obcích w Katowicach, Poľsko 
• Boleslaw Markovski Higher School of Commerce in Kielce, Poľsko 

 
Rok 2016 bol pre VŠBM, ako člena Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu 
(ZBOP) významný z hľadiska realizovanej účasti VŠBM na medzinárodnom veľtrhu obrannej 
a bezpečnostnej techniky IDEB 2016 v Bratislave. Podobným úspechom bolo aj pokračovanie 
v plodnej spolupráci s Wyžszou Szkolou Menedžerstva w Warszwie na základe ktorej je 
možné pri VŠBM študovať a získať titul MBA a plánovaný titul „Doctor of Business 
Administration“ (DBA). 
V rámci aktívnej spolupráci bola so zahraničnými partnermi vyriešená a zmluvne potvrdená aj 
možnosť štúdia a získania titulu „Masters of Laws“ (LL.M), „Master of Science“ (MSc.) 
 
V rámci najvýznamnejších medzinárodných aktivít vysokej školy v roku 2016 bolo primárne 
úsilie vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov VŠBM v Košiciach sústredené 
primárne na: 

• Organizáciu a zabezpečenie 10. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné 
Slovensko a Európska Únia“ v priestoroch VŠBM v Košiciach, konané v mesiaci 
november 2016. 

• Členstvo a spoluprácu s redakčnými radami vedeckých časopisov v zahraničí (Veľká 
Británia, Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Estónsko).  

• Realizáciu a podporu mobility študentov a vysokoškolských učiteľov v rámci programu 
ERASMUS +, ako vysielajúca a prijímajúca inštitúcia. Portfólio pre študijné pobyty 
študentov a prednáškové pobyty učiteľov bolo rozšírene na krajiny ako sú Estónsko, 
Fínsko, Slovinsko, Maďarsko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a 
Holandsko.   

• Participáciu prominentných profesorov VŠBM v Košiciach v rôznych formátoch vo 
významných vedecko-vzdelávacích inštitúciách v rámci Európskych štruktúr. Prof. 
Blažek je stálym členom odborovej rady doktorandského štúdia na EF ČVUT Praha a 
viacnásobným oponentom habilitačných či dizertačných prác v ČR, prof. Nečas je 
členom vedeckej rady Univerzity Tomáše Bati v Zlíně, Česká republika, členom vedeckej 
rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a členom vedeckej rady Európskej 
bezpečnostnej a obrannej akadémie v Bruseli. Celkovo profesori VŠBM v Košiciach sú 
členovia vo viacerých odborových, odborných a špecializovaných komisiách, participujú 
ako školitelia alebo odborní školitelia vo výchove nových doktorandov v rámci 
Slovenskej republiky ako aj v členských štátoch Európskej Únie, sú členovia 
habilitačných a inauguračných komisií na známych Univerzitách v štátoch Vyšehradskej 
štvorky. 

• Členstvo vo vedeckých výboroch významných medzinárodných konferencií v zahraničí, 
aktívnu účasť na konferenciách, resp. v rámci vyzvaných prednášok, ako aj účasť v 
medzinárodných projektoch a riešiteľských tímoch programu Horizont 2020, Danube 
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Transnational Programme a v iných zahraničných konzorciách a vedecko-výskumných 
tímoch členských štátov Európskej únie. 

 

XII. Systém kvality 
 

a) Manažment VŠBM 
VŠBM v priebehu roku 2016 udržiavala a zlepšovala svoj vybudovaný a rakúskou 
certifikačnou spoločnosťou Quality Austria certifikovaný manažérsky systém kvality. 
Politika kvality, implementovaná do jednotlivých procesov riadenia, realizačných 
procesov a predovšetkým tých, ktoré sa týkajú vzdelávania na VŠBM, ostala v zásade 
bez zmien, pretože bola v poslednej fáze trojročného certifikačného cyklu. Stratégia 
realizácie svojej politiky kvality a ciele kvality na rok 2016 boli orientované na ich 
dosahovanie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality. „Príručka 
kvality“ obsahuje mapu všetkých procesov VŠBM, z ktorých tie rozhodujúce, sú 
procesy týkajúce sa vzdelávania na VŠBM. Celá dokumentácia certifikovaného 
systému manažérstva kvality VŠBM je spracovaná v súlade s Európskou smernicou 
IWA 2/2007 na implementáciu ISO 9001 do vysokoškolských vzdelávacích 
inštitúcií, je v zhode s Európskou smernicou pre riadenie kvality na vysokých školách 
(ESG, časť 1.1-1.7) a tvorí tzv. Vnútorný systém  zabezpečovania kvality VŠBM 
(Politika kvality  a postupy), v zhode s § 87a, ods. 5 a 6, a-f,  zákona o vysokých 
školách. Ústredným motívom je hodnotenie a kvalita vzdelávania, kvalitný študent 
a kvalitný pedagóg. V tomto smere prebehli v uvedenom období reálne zmeny 
v dokumentácii a to riadeným postupom, popísaným v príručke kvality.  

Ciele kvality na rok 2016 boli k 31.12.2016 v zásade splnené a ich plnenie bolo 
predmetom kontrolného auditu zo strany interných auditov. Zároveň boli pripravované 
ciele na rok 2017 a úlohy pre úspešnú recertifikáciu systému začiatkom roka 2018. 

Škola funguje prostredníctvom samofinancovania a jej nástrojom je rozpočtový 
plán zabezpečovaný rektorom a kvestorom školy. Plánované náklady na realizáciu 
jednotlivých procesov, ktoré sú súčasťou mapy procesov VŠBM v rámci Príručky 
kvality, sú plánovanými nákladmi finančného riadenia školy. Celkové hospodárske 
výsledky sú predmetom rokovania a záverov Správnej rady školy. Čerpanie nákladov 
týkajúcich sa infraštruktúry, rozvoja knižničného fondu a prostredia určeného na 
realizáciu vzdelávacích procesov sú súčasťou finančného riadenia školy s osobitným 
dohľadom zo strany rektora. Dosahované výsledky v tejto oblasti sú súčasťou 
hodnotenia akreditačných kritérií zo strany vedenia školy v rámci záverov Kolégia 
rektora a Akreditačnej komisie, pričom neboli konštatované nedostatky, resp. nezhody 
voči požiadavkám.  
 

b) Vzdelávanie 
Na úrovni kolégia rektora a na úrovni pracovného aktívu všetkých pedagógov 

školy sú pravidelne prerokovávané výsledky vzdelávania za jednotlivé semestre.  
Študentská obec má k dispozícii viacero možnosti na vyjadrenie svojej 

spokojnosti. Deje sa to prostredníctvom otvorených a uzavretých sociálnych sieti, 
ktoré sú podľa dostupnosti monitorované a vyhodnocované až po úroveň rektora, 
pokiaľ si to informácia vyžaduje. Výsledkom sú opatrenia smerujúce na tútorov 
jednotlivých skupín, priamo na učiteľov, resp. na riaditeľov ústavov, ktoré poskytujú 
výučbu. Na škole pôsobilo v akademickom roku 2015/2016 13 tútorov, určených pre 
koncipované ročníky a skupiny v ročníkoch. V súlade so systémom manažérstva 
kvality tútori poskytujú pravidelné mesačné hlásenia o prerokovaných problémoch 
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prorektorovi pre vzdelávanie na študijné oddelenie. Informácie slúžia pre prijímanie 
nápravných opatrení smerom k organizácii cez register nápravných a preventívnych 
opatrení. Za výsledky práce tútorov sú hodnotení priamo rektorom školy.  

Priebežne výsledky tútorov viedli k prehodnotenie graduačných plánov 
a k novej metodike hodnotenia pedagogicko – vedeckej činnosti so zmenami vo 
formulároch F093_PR4 a F094_PR4 v systéme manažérstva kvality vzdelávacích 
procesov. Neopomenuteľným nástrojom sú anonymné ankety medzi študentmi, 
vyhodnocované v rámci požiadavky ISO 9001/IWA 2. Z vyhodnotenia analýzy 
odpovedí študentov a absolventov VŠBM v Košiciach sú v ďalšej časti vybraté len tie 
najdôležitejšie čiastkové závery, celý prieskum je v dokumentácii projektu na 
Oddelení vedy.  

Kvalitu vzdelania na VŠBM v Košiciach hodnotí 78,83 % ako „veľmi dobre“ a 
„dobre“; 21,17 % ako „nie veľmi dobre“ a „zle“. Tieto výsledky v zásade korelujú 
s odpoveďami na otázku pripravenosti na výkon povolania. Negatívne odpovede môžu 
súvisieť s tým, že študentom VŠBM sú poskytované len teoretické vedomosti 
a praktická stránka chýba. 

Názor, že VŠBM v Košiciach pripravilo svojich absolventov na výkon 
povolania veľmi dobre má 12,41% respondentov, dobre 57,66%, nie veľmi dobre 
26,64% a zle 3,28% absolventov. Tieto odpovede by si vyžadovali samostatný hlbší 
prieskum a následnú analýzu. V zásade 70,07 % absolventov vyslovilo názor, že boli 
veľmi dobre a dobre pripravení na výkon povolania.  

Jednoznačne najčastejšími odpoveďami na otázku, ktorá stránka vzdelávania 
zaostala boli praktické cvičenia a prax priamo v podniku, kedy 29,17% respondentov 
by uvítalo prax, stáže, získavanie certifikátov vo firmách a spoločnostiach. Uvítali by 
tiež rozhovory s odborníkmi z praxe, laboratórne cvičenia v oblasti projektovania 
bezpečnostných systémov a pod..  

 
 

c) Tvorivá činnosť 
Súčasťou certifikovaného systému manažérstva kvality, ktorý predstavuje vnútorný 
systém kvality je mapa procesov, v ktorej má osobitné miesto manažérstvo ľudských 
zdrojov, potrebných na realizáciu vzdelávacích procesov. K tomu patrí graduačný plán 
každého vedeckopedagogického pracovníka školy (vysokoškolský učiteľ) pre 
sledovanie jeho osobného rastu a inštitucionálneho plnenia požiadaviek kladených na 
vysokú školu. V rámci graduačných plánov sa cez mobilitu ERASMUS zúčastnilo 
niekoľko učiteľov zahraničných stáží, kde prezentovali svoje doterajšie skúsenosti 
a nadobudli nové, s cieľom zvýšiť kvalitu vlastnej výskumnej a pedagogickej činnosti.  

 
 

XIII. Kontaktné údaje 
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
Kukučínova 17, 040 01 Košice 
Tel./fax: 055/7201071 
e-mail: vsbm@vsbm.sk 
IČO : 355 777 20 
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XIV. Sumár 
 

Hlavným cieľom VŠBM je v súlade so zákonom o vysokých školách 131/2002 Z. z. 
vedecky pracovať a poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v študijnom programe „Riadenie 
bezpečnostných systémov“. Okrem vysokoškolského vzdelávania VŠBM ponúka aj ďalšie 
vzdelávanie v akreditovaných štúdiách „"Manažérstvo bezpečnostných vied" a "Manažérstvo 
bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore" s trvaním  1 rok, ako je profesijné vzdelávanie 
v spolupráci so zahraničnými partnermi ako DBA – Doctor of Business Administration, MBA 
- Master of Business Administration, MSc. - Master of Science a LL.M. - Master of Laws. 

 
 

Udalosti roka: 
Dňa 22.4.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila prednáška 

viceprezidenta Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému „Ochrana 
vnútorného poriadku a bezpečnosti“. Prednáška vychádzala z planú štúdia LL.M., avšak 
vzhľadom na aktuálnosť témy boli rady poslucháčov rozšírené aj o študentov MBA, Bc. a Ing. 
štúdia ako aj o zamestnancov VŠBM. 

Pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach sa dňa 19.5.2016 sa v 
priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia Doctor 
honoris causa prezidentovi Vysokej školy manažmentu vo Varšave, Prof. dr hab. Stanisławovi 
Dawidziukovi, Dr.h.c. za jeho prínos pri rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti 
podiplomového štúdia na VŠBM.  Pri príležitosti tejto udalosti si oficiálne prevzal diplom 
Doktora vied aj rektor VŠBM v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA 
LL.M. 

Vedenie VŠBM v Košiciach sa rozhodlo od akademického roku 2015/2016 začať 
udeľovať ocenenia „najlepší študent“ vo forme pamätnej medaily školy. V tomto roku bolo 
toto ocenenie udelené, ako prvým našim čerstvým absolventkám, Ing. Petre Fendekovej a Ing. 
Gabriele Orinčákovej.  Podmienky udelenia nie sú presne špecifikované, avšak hlavným 
cieľom je prospechové a morálne ohodnotenie študenta za jeho snaženie a pomoc pri rozvoji 
školy. 

Dňa 29.9.2016 sa na pôde VŠBM uskutočnilo rokovanie a podpis zmluvy o spolupráci 
medzi VŠBM a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. 

V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa uskutočnil už v poradí desiaty ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA 
ÚNIA. Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf 
Urbanovič. Medzi čestnými hosťami bola aj Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. a 
viceprezident Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel. 

Dňa 9. decembra 2016 sa v Aule akademika Milana Čiča uskutočnil slávnostný akt 
odovzdávania čestného titulu VŠBM „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi 
našej inštitúcie prof. nadzw. dr. hab. Karolovi Karskemu, profesorovi Varšavskej univerzity, 
poslancovi Európskeho Parlamentu, členovi Prezídia Európskeho Parlamentu a kvestorovi 
Európskeho Parlamentu. Titul bol udelený za dlhoročnú pomoc pri rozvoji našej vysokej 
školy a rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskou republiku na európskej úrovni. 

 
Celkový počet študentov k 31.10.2016, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom 

roku 2016/2017, bol 1172. Z tohto počtu 484 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.) a 688 na 
2.stupni vzdelávania (Ing.). 
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Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované v dennej a externej forme v oboch 
stupňoch. K 31.10.2016 bol celkový počet študentov v dennej forme 443 študentov 
a v externej forme 729 študentov. 

V akademickom roku 2015/2016 ukončilo štúdium celkovo 635 absolventov štúdia na 
1.a 2.stupni vzdelávania. Z toho počtu absolventov ukončilo štúdium 237 bakalárov a 398 
inžinierov. Zatiaľ čo v bakalárskom štúdiu bola väčšina absolventov z dennej formy štúdia, 
v inžinierskom štúdiu bol väčší počet absolventov z externej formy štúdia.  

- „Master of Business Administration“ - MBA, (partner - Poľsko, Francúzsko) 
- „Master of Laws“ - LL.M. (partner – Poľsko/USA) 
- „Master od Science – MSc.“ (partner – Francúzsko)  
-   Manažérstvo bezpečnostných vied - akreditovaný študijný program ďalšieho 
vzdelávania, 
-  Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore - akreditovaný študijný 
program ďalšieho vzdelávania, 
-  kurzy pracovníkov SBS podľa zákona o Súkromnej bezpečnosti 

Ďalším krokom pri rozširovaní ponuky profesijného vzdelávania sa na konci roku 2016 stala 
príprava štúdia DBA – Doctor of Business Administration v spolupráci so zahraničným 
partnerom ktorého otvorenie je plánované na rok 2017. 

 
V rámci najvýznamnejších medzinárodných aktivít vysokej školy v roku 2016 bolo primárne 
úsilie vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov VŠBM v Košiciach sústredené 
primárne na: 

 Organizáciu a zabezpečenie 10. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné 
Slovensko a Európska Únia. 

 Členstvo a spoluprácu s redakčnými radami vedeckých časopisov v zahraničí  
 Realizáciu a podporu mobility študentov a vysokoškolských učiteľov v rámci 

programu ERASMUS + 
 Participáciu prominentných profesorov VŠBM v Košiciach v rôznych formátoch vo 

významných vedecko-vzdelávacích inštitúciách v rámci Európskych štruktúr. 
 Členstvo vo vedeckých výboroch významných medzinárodných konferencií 

v zahraničí, aktívnu účasť na konferenciách, resp. v rámci vyzvaných prednášok, ako 
aj účasť v medzinárodných projektoch a riešiteľských tímoch programu Horizont 
2020, Danube Transnational Programme a v iných zahraničných konzorciách 
a vedecko-výskumných tímoch členských štátov Európskej únie. 

V roku 2016 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva zaznamenala výrazný nárast 
v publikačnej činnosti zamestnancov a to z 54 na 80. Najvýraznejší je nárast v kategórii ADN, 
ADM  - vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS 
a to z 0 na 7. Veľkým úspechom VŠBM je aj to, že po projekte FP7 sa stala členom širokého 
medzinárodného konzorcia, ktoré v súčasnosti rieši projekt v rámci výziev H2020-SEC. 

 
VŠBM v priebehu roku 2016 udržiavala a zlepšovala svoj vybudovaný a rakúskou 

certifikačnou spoločnosťou Quality Austria certifikovaný manažérsky systém kvality. Celá 
dokumentácia certifikovaného systému manažérstva kvality VŠBM je spracovaná v súlade 
s Európskou smernicou IWA 2/2007 na implementáciu ISO 9001 do vysokoškolských 
vzdelávacích inštitúcií, je v zhode s Európskou smernicou pre riadenie kvality na vysokých 
školách (ESG, časť 1.1-1.7) a tvorí tzv. Vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠBM 
(Politika kvality  a postupy), v zhode s § 87a, ods. 5 a 6, a-f,  zákona o vysokých školách.  
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občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy

fakulta1 1 192 55 11 6 277 73 4 1 484 135
2 239 70 1 1 446 120 2 1 688 192

1+2 0 0
3 0 0

431 125 12 7 723 193 6 2 1172 327

1 192 55 11 6 277 73 4 1 484 135

2 239 70 1 1 446 120 2 1 688 192

1+2 0 0

3 0 0

431 125 12 7 723 193 6 2 1172 327

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2016
Denná forma Externá forma

spolu vysoká škola 

spolu podľa 

stupňov

spolu fakulta 1

Vysoká škola
Stupeň                        

štúdia



Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 203 242 445 664 871 1147

2 240 395 491 646 722 586

1+2

3

Spolu 443 637 936 1310 1593 1733

Stupeň 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 281 328 405 446 503 726

2 448 404 439 687 849 732

1+2

3

Spolu 729 732 844 1133 1352 1458

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 2011

1 484 570 850 1110 1374 1873

2 688 799 930 1333 1571 1318

1+2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

Spolu 1172 1369 1780 2443 2945 3191

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Denná forma

Externá forma

V dennej aj v externej forme spolu



obča

nia 

SR

z 

toho 

ženy

cudz

inci

z 

toho 

ženy

obča

nia 

SR

z 

toho 

ženy

cudz

inci

z 

toho 

ženy spolu

z 

toho 

ženy

fakulta1 1 104 30 1 1 132 33 237 64

2 226 60 172 56 398 116

1+2 0 0

3 0 0

330 90 1 1 304 89 0 0 635 180

Spolu podľa stupňov 1 104 30 1 1 132 33 237 64

2 226 60 172 56 398 116

1+2 0 0

3 0 0

330 90 1 1 304 89 0 0 635 180

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Spolu vysoká škola 

Spolu fakulta 1

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v 

akademickom roku 2015/2016
Denná forma Externá forma Spolu

Vysoká škola
Stupeň 

štúdia



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
ekologické a environmentálne 

vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 60 114 114 85 84 1,9 0,7 1,0 1,4

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 60 114 114 85 84 1,9 0,7 1,0 1,4

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 

stupni v roku 2016



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 100 126 126 106 106 1,3 0,8 1,0 1,1

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 100 126 126 106 106 1,3 0,8 1,0 1,1

Externá forma



Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Podskupina študijných odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 11 11 10 10 4,6 4,6 5,2 5,3

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 11 11 10 10 4,6 4,6 5,2 5,3



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2016
Denná forma



osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 110 89 89 87 87 0,8 1,0 1,0 0,8

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 110 89 89 87 87 0,8 1,0 1,0 0,8



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 6 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

Externá forma



dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 140 233 233 218 218 1,7 0,9 1,0 1,6

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 140 239 233 218 218 1,7 0,9 1,0 1,6



Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



nelekárske zdravotnícke 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 232 232 228 228 72,0 72,0 74,8 74,8

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 232 232 228 228 70,7 72,0 74,8 74,8



Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí

Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 8 8 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 1 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0



nelekárske zdravotnícke 1 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 1 1 0 0 0,3 0,3 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 11 11 8 8 3,4 3,4 2,6 2,6



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

Denná forma

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2016



nelekárske zdravotnícke 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

Externá forma



nelekárske zdravotnícke 

vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0



Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0

spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0

ekonómia a manažment 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a 

environmentálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí



farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0

obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0

matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 

informačné a komunikačné 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým 

vznikla v ak. 

roku 

2015/2016 

povinnosť 

uhradiť školné

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

v externej 

forme

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za prekročenie 

štandardnej 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné

ktorým bolo 

školné znížené

ktorým bolo 

školné 

odpustené

Denná forma 1 242 2

2 395

1+2

3

Spolu denná forma 637 0 0 2 0 0 0 0

Externá forma 1 328 328 4

2 404 404 2

1+2

3

Spolu externá forma 732 732 0 6 0 0 0 0

obe formy spolu 1 570 328 0 6 0 0 0 0

2 799 404 0 2 0 0 0 0

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 1369 732 0 8 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2015/2016)
Počty študentov

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného

Počet 

žiadostí o 

odpusteni

e 

školného



Podskupina 

študijných 

odborov

Stupeň 

dosiahnutéh

o vzdelania

Forma 

štúdia

2015 / 

2016

2014 / 

2015

2013 / 

2014

2012 / 

2013

2011 / 

2012

2010 / 

2011

bezpečnostné 

služby I. Denná 0,0 0,0 65,2 81,3 82,9 83,8

bezpečnostné 

služby II. Denná 0,0 97,0 98,4 97,9 97,9 98,4

bezpečnostné 

služby I. Externá 0,0 0,0 79,9 86,0 79,6 76,3

bezpečnostné 

služby II. Externá 0,0 91,8 96,6 98,2 96,6 97,2

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2016



V roku 2015/2016

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

10 2 34 23 14 91

Spolu 10 2 34 0 0 23 14 91 0 0

V roku 2014/2015

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

4 1 16 19 10 85

Spolu 4 1 16 0 0 19 10 85 0 0

Rozdiel 2015 a 2014 6 1 18 0 0 4 4 6 0 0

Rozdiel v % 150,0 100,0 112,5 0,0 0,0 21,1 40,0 7,1 0,0 0,0

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2015/2016 a porovnanie s 

akademickým rokom 2014/2015

Fakulta
z toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných 

z toho ženy

Počet osobomesiacov, prijatých študentovFyzický počet 

vyslaných 

študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Fakulta z toho ženy
z toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných Fyzický počet 

vyslaných 

študentov



P.č.

Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 

začiatku 

konania

Dátum 

predloženia 

ministrovi

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie)

Inauguračné konanie

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2016

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016

Počet inak skončených konaní

 - zamietnutie

 - stiahnutie

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2016



P.č.
Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum začiatku 

konania

Dátum udelenia 

titulu

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie)

Habilitačné konanie

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2016

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2016

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2016

Počet inak skončených konaní

 - zamietnutie

 - stiahnutie

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2016



Funkcia

Počet 

výberových 

konaní

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na obsadenie 

pozície

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú

Počet konaní 

bez 

uzatvorenia 

zmluvy

Počet konaní, 

do ktorých sa 

neprihlásil 

žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde 

bol prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 

opätovne obsadil to 

isté miesto

Profesora 0 0 0 0 0 0 0 0

Docenta 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Zamestnanec
Fyzický 

počet

Prepočítaný 

počet

VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0

Ostatní 0 0
Spolu 0 0

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2016



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2016

Fakulta Spolu

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

z toho 

ženy

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

24 2 2 0 15 5 7 0 0 0 5 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Spolu 24 2 2 0 15 5 7 0 0 0 5 2

Podiel v % 100 8,3 8,3 0,0 62,5 20,8 29,2 0,0 0,0 0,0 71,4 28,6

Spolu v roku 

2015 24 2,0 0,0 0,0 11,0 11,0 5,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0

Podiel v % 

2015 100 2,6 0 0 45,8 45,8 20,8 0 0 0 42,9 57,1

Rozdiel 2016 - 

2015 0 0 2 0 4 -6 2 0 0 0 2 -2

Rozdiel v % 

2016 - 2015 0,0 5,7 8,3 0,0 16,7 -25,0 8,4 0,0 0,0 0,0 28,5 -28,5

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2015/2016

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

20 6 80 32 9 142

Spolu 20 6 80 0 0 32 9 142 0 0

V roku 2014/2015

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

3 0 15 29 8 145

Spolu 3 0 15 0 0 29 8 145 0 0

rozdiel 17 6 65 0 0 3 1 -3 0 0

rozdiel v % 566,7 0,0 433,3 0,0 0,0 10,3 12,5 -2,1 0,0 0,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2015/2016 a porovnanie s akademickým rokom 

2014/2015

Fakulta

Fyzický 

počet 

vyslaných 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancovFyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fakulta z toho ženy

Počet osobodní vyslaných zamestnancov

z toho ženy

Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov



Záverečná 

práca

Počet 

predložených 

záverečných 

prác

z toho 

počet prác 

predložený

ch ženami

Počet 

obhájených 

prác

z toho 

počet 

prác 

predlože

ných 

ženami

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác

z toho ženy

Fyzický 

počet 

vedúcich 

záverečnýc

h prác bez 

PhD.

z toho 

ženy

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe)

z toho ženy

Bakalárska 249 64 244 62 38 12 31 10 18 4

Diplomová 408 116 404 110 57 13 10 3 10 3

Dizertačná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rigorózna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 657 180 648 172 95 41 7

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v 

roku 2016



V roku 2016

Kategória

fakulta

AAA, 

AAB,

 ABA, ABB

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, 

EAI, CAA, 

CAB, EAJ

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD

ADM, 

ADN, 

AEM, AEN

BDM, 

BDN, CBA, 

CBB

Ostatné Spolu

VŠBM v KE 1 0 0 1 7 0 71 80

Spolu 1 0 0 1 0 0 7 0 71 80

V roku 2015

Kategória

fakulta

AAA, 

AAB,

 ABA, ABB

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, 

EAI, CAA, 

CAB, EAJ

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu

VŠBM v KE 2 11 0 0 0 0 0 0 41 54

Spolu 2 11 0 0 0 0 41 54

Rozdiel -1 -11 0 1 0 0 30 26

Rozdiel v % -50,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 48,1

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2016 a porovnanie s rokom 2015



V roku 2016

Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2015

Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

Rozdiel 0 0 0

Rozdiel v % 0,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2016 

a porovnanie s rokom 2015



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov denná slovenský Bc.

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov externá slovenský Bc.

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov denná slovenský Ing.

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov externá slovenský Ing.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných

 k 1.9.2016



Spojený 1. a 2. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

3. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu



Pozastavené práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum 

pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum odňatia 

práva alebo 

skončenia 

platnosti

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 

práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2016



Fakulta Odbor

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2016



Pozastavené práva

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2016



P. č. Fakulta

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ)

Grant 

(G)/obj

ednávk

a (O)

Domá

ce 

(D)/za

hranič

né (Z)

Číslo/

identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 

Obdobie 

riešenia 

projektu (od - 

do)

Objem 

dotácie/finanč

ných 

prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 

1.1. do 31.12.

v eur

v kategórii BV

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. do 

31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a doplňujúce 

informácie

1 7FP G Z

CARONTE FP7-

SEC-2013-606967

prof. Ing. Ľudovít 

Naď, CSc.

Creating an 

Agenda for 

Research on 

Transportation 

Seccurity

09/2014

04/2016

40909,54 0

2 H2020 G Z 700688

prof. Ing. Pavel 

Nečas, PhD.

TAKEDOWN - 

Understand the 

Dimensions of 

Organised Crime 

and Terrorist 

Networks for 

Developing 

Effective and 

Efficient Security 

Solutions for First-

line-practitioners 

and Professionals

09/2016            

08/2019 19350

3
INTERREG- 

DANUBE REGION G Z

11_PA05_C1

prof. Ing. Pavel Nečas, 

PhD.

DELOG-LOOD - 

Decision support 

tool for logistic 

operations of 

flood 

management

 04/2015        

12/2015 4765,99

4 APVV G D 

APVV/15/0194

RNDr. Mária 

Kancírová, PhD.

Nízkoenergetické 

kozmické 

žiarenie, 

supratermálne 

častice 

a kozmické 

06/2016             

05/2019 6000 0

v partnerstve so 

SAV 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2016



5 VEGA G D 

VEGA /1/0585/15

 prof. Ing. Josef 

Blažek, CSc.

Analýza možností 

signálovej 

identifikácie a 

paralyzovania 

nebezpečných - 

potenciálne 

teroristických 

malých 

bezposádkových 

prostriedkov 

(UAV) v 

špecifických 

záujmových 

priestoroch

2015               

2017  0

 hradený z 

vlastných 

zdrojov



P. 

č.
Fakulta

Poskytovate

ľ finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávate

ľ)

Grant 

(G)/ob

jedná

vka 

(O)

Dom

áce 

(D)/z

ahra

ničn

é (Z)

Číslo/

identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do)

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 

VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. do 

31.12.

v eur

v kategórii BV

Objem 

dotácie/finančnýc

h prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a 

doplňujúce 

informácie

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2016



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2016
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Číslo 
riadku Dotácia Bežné dotácie

1 Dotácia poskytnutá z MŠVVaŠ SR  [R2+R3+R4] 139 354

2    Motivačné štipendiá 39 354

3    Sociálne štipendiá 100 000

4.    Iná dotácia 0

Schválil:         Dr.h.c, prof.h.c. prof.Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, LL.M
Tel. kontakt:  055/7201076

Tabuľka č.1: Príjmy z dotácií  zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté v rámci 
dotačnej zmluvy v roku 2016 (v Eur)  

Názov  vysokej školy: 

Vypracoval:   Andrea Turcsányiová



Číslo riadku Položka 2016

1 Tržby za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60) 1 533 245
z toho:

2 - Tržby za vlastné výrobky (účet 601) 
3 - Tržby z predaja služieb (účet 602) 1 533 245
4 -Tržby za tovar  (účet 604)
5 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (účtová skupina 61)
6 Aktivácia (účtová skupina 62)
7 Iné výnosy  z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64) 
8 Zúčtovanie niektorých položiek  z hospodárskej činnosti (účtovná skupina 65)
9 Finančné výnosy (účtová skupina 66) 22

10 Mimoriadné výnosy (účtová skupina 67)
11 Prevodové účty (účtová skupina 68)
12 Spolu [R1+ SUM(R5:R11)] 1 533 267

Schválil:              Dr.h.c, prof.h.c. prof.Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, LL.M

Tabuľka č. 2: Výnosy súkromnej vysokej školy (v Eur)

Názov súkromnej vysokej školy:

Vypracoval:        Ing. Bohmil Mazák
Tel. kontakt:       0557201076



Číslo 
riadku Položka 2016

1 Spotrebované nákupy (účtová skupina 50) 191 803
2 Spotreba materiálu (účet 501) 122 367

z toho:
3 - knihy, časopisy a noviny  18 044
4 - kancelárske potreby a materiál   10 015
5 - papier  4 050
6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu   8 003
7 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  
8 - DHM - nábytok 
9 Spotreba energie (účet 502) 69 436

10 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503)
11 Predaný tovar (účet 504) 
12 Služby (účtová skupina 51) 254 848
13 Opravy a udržiavanie (účet 511) 399
14 Cestovné (účet 512) [SUM(R15:R16)] 17 371
15 - domáce cestovné  11 514
16 - zahraničné cestovné  5 857
17 Náklady na reprezentáciu (účet 513)
18 Ostatné služby (účet 518) 219 707

z toho:
19 - prenájom priestorov  6 000
20 - prenájom zariadení 
21 - drobný nehmotný majetok  
22 Osobné náklady (účtová skupina 52)

z toho:
23 -Mzdové náklady (účet 521)  563 726

   z toho:
24     - MZDY 555 711
25     - OON 8 015
26 -Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 187 407
27 -Zákonné sociálne náklady (účet 527) 32 302
28 -Ostatné sociálne náklady (účet 528)  
29 Dane a poplatky (účtová skupina  53) 7 097
30 Iné náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 54) 9 121

z toho:
31 -Dary (účet 543) 
32 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (účet 548) 9 121
33 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (účtová skupina 55)

z toho:
34 -Odpisy DNM a DHM  (účet 551)
35 Finančné náklady (účtová skupina 56) 117 064
36 Mimoriadné  náklady (účtová skupina 58)
37 Dane z príjmov a prevodové účty (účtová skupina 59)
38 Spolu [R1+R12+R22+SUM(R29:R30) +R33+SUM(R35:R37)] 579 933

Tabuľka č. 3: Náklady súkromnej vysokej školy (v Eur)

Názov súkromnej vysokej školy:

Vypracoval:    Ing. Bohumil Mazák 
Tel. kontakt:   0557201076
Schválil:          Dr.h.c, prof.h.c. prof.Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, LL.M



Finančné 
prostriedky

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne 
štipendium

Finančné 
prostriedky

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne štipendium 

A B C D

1 Výdavky na sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok 235 725 X 127 220 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1) X 1303 X 710

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá  2) X 259 X 154

4 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  [R4_SC = 
R6_SA]                         211624 X 175899 X

5 Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR k 
31.12. 200 000 X 100 000 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         175899 X 148679 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac  [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 180,9094398 X 179,1830986 X

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium 
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový fyzický počet študentov, ktorým bolo v príslušnom kalendárnom roku poskytnuté sociálne štipendium bez ohľadu na počet mesiacov. 

Vypracoval:   Andrea Turcsányiová
Tel. kontakt:  055/7201076
Schválil:          Dr.h.c, prof.h.c. prof.Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, LL.M

Tabuľka č. 4: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) 
za roky 2015 a 2016 (v Eur)

2015 2016

PoložkaČíslo 
riadku

Názov súkromnej vysokej školy: uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 1



Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium 

Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium

A B C D

1 Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu 
[R2+R5+R8+R11+R14] 0 0 0 0

2 - prospechové [R3+R4] 0 0 0 0
3   - poskytnuté jednorázovo
4   - poskytované mesačne 1)

5 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7] 0 0 0 0
6   - poskytnuté jednorázovo
7   - poskytované mesačne 1)

8 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo výskume a vývoji [R9+R10] 0 0 0 0
9   - poskytnuté jednorázovo

10   - poskytované mesačne 1)

11 - za umeleckú alebo športovú činnosť [R12+R13]                                                       0 0 0 0
12   - poskytnuté jednorázovo
13   - poskytované mesačne 1)

14 - na sociálnu podporu [R15+R16] 0 0 0 0
15   - poskytnuté jednorázovo
16   - poskytované mesačne 1)

17 Počet študentov poberajúcich  štipendiá z vlastných zdrojov 2) X X

2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom roku poskytované štipendium .
Do tabuľky sa uvádzajú aj motivačné štipendiá doktorandov, nie však "normálne" štipendiá doktorandov podľa platovej tabuľky!!

Tabuľka č. 5: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2015 a 2016 

Číslo 
riadku Položka

2015 2016

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované štipendium 

Názov súkromnej vysokej školy:  
Názov fakulty:  uvádzajú sa len štipendiá vyplatené z vlastných zdrojov, v CRŠ kód 9



Číslo 
riadku Položka

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. a)

(kód v CRŠ: 19)2)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. b)
(kódy v  CRŠ: 4, 5, 6, 

7, 8)3)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. a)

(kód v CRŠ: 19)2)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. b)

(kódy v  CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8)3)

A B C D

1 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné 
štipendiá k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka          0 0 0 0

2 Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v 
kalendárnom roku  45 500 350 0 39 354

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 45 500 350 0 39 354

4
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. 
kalendárneho roka1)   [R1+R2-R3]                       

0 0 0 0

5 Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 1) 123 3 0 102

 Schválil:        Dr.h.c, prof.h.c. prof.Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, LL.M

Tabuľka č. 6: Motivačné štipendiá  v rokoch 2015 a 2016
(v zmysle § 96a  zákona )  
Názov súkromnej vysokej školy:  

1) v riadku 5 sa uvedie celkový fyzický počet študentov (pričom 1 študent sa počíta za 1 fyzickú osobu), ktorým bolo vyplatené motivačné štipendium v kalendárnom roku 

2016

 Vypracoval:  Andrea Turcsányiová
 Tel. kontakt: 055/7201076

2) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. a) (kód CRŠ 19)
3) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. b) (kódy v  CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8)

2015



Číslo 
riadku Položka 2015 2016

A B
1 Výnosy zo školného  [R2+R3] 1 402 869 1 531 605
2 - výnosy zo školného za štúdium v dennej forme štúdia 684 512 767 304
3 - výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia 718 357 764 301
4 Priemerné školné 824
5 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R6:R10)] 1 720 1 640
6 - za prijímacie konanie 1 720 1 640
7 - za rigorózne konanie 
8 - za vydanie diplomu  za rigorozne konanie
9 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií 

10 - ostatné výnosy

Tabuľka č.7: Výnosy  zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom  
v rokoch 2015 a 2016 (v Eur)

Názov súkromnej vysokej školy: 

 Vypracoval:  Ing. Bohumil Mazák 
 Tel. kontakt: 0557201076 
 Schválil:        Dr.h.c, prof.h.c. prof.Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, LL.M


