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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.  

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: 

Poverený rektor: Dr.h.c. prof.hc. prof. Ing. Marián Mesároš,, DrSc. DBA, MSc., MBA, LL.M 
– poverený funkciou rektora  
 
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 a výskum:  
Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA, LL.M, prvé funkčné obdobie, dátum 
vymenovania za prorektora: 1.3.2017 

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

 
Kvestor vysokej školy: Ing. Zdenka Deylová MBA 
 
 
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., MSc., prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 29. októbra 2010. 
Podpredsedníčka AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť. 
 
Členovia: 
- zamestnanecká časť :  
Ing. Martina Vacková, PhD., MBA, 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, MSc., ÚEDB, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 22. septembra 
2015, 
RNDr. Mária Kancírová, PhD. ÚHTV, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 17. októbra 
2016, 
Ing. Zdenka  Deylová, MBA,  kvestorát, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 25. 
septembra 2014, 
Ing. Norbert Naď MSc., ÚBM, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 23. januára 2017, 
 
- 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. novembra 2016, 
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: 

1. Dr.h.c. prof.h.c.,prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA MSc. MBA LL.M, Prezident,  
Predseda Správnej rady VŠBM, 
2. Dr.h.c.doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., LL.M., MBA, mim.prof., prorektor pre 
vzdelávanie 
3. Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA, LL.M, prorektorka pre vedu a výskum, zmocnenec 
pre akreditácie 
4. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA MSc., prorektor pre informatiku a rozvoj, 
5. prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc. MSc., Katedra bezpečnostného manažmentu, ÚBM, 
6. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., riaditeľ Ústavu humanitných a technologických 
vied, 
7. prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Katedra bezpečnostného manažmentu, ÚBM, 
8. dr. hab. Jacek Dworzecki, PhD., Katedra bezpečnostného manažmentu, ÚBM, 
9. Ing. Peter Havaj, PhD. vedúci Katedry bezpečnosti v doprave, ÚEDB, 
10. Ing. Lucia Kováčová,PhD. MSc., zástupkyňa riaditeľa Ústavu humanitných a 
technologických vied, 
11.  Ing. Peter Palko, MBA, riaditeľ Ústavu bezpečnostného manažérstva, 
12. JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M, riaditeľ Ústavu celoživotného vzdelávania 
13.  Ing. Martina Vacková, PhD., Katedra humanitných a technických vied, ÚHTV, 

 
Externí členovia VR: 

14. prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR, 
15. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši, SR, 
16. prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice,  SR, 
17. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD,MBA, mim. prof., České vysoké učení technické Praha, 
ČR 
18. prof. Ing. Pavel Poledňák, CSc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, dekan Fakulty 
bezpečnostního inženýrství, ČR, 
19. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c., brig. gen. v zál., Univerzita obrany Brno, ČR 
20. pplk. Ing. Štefan Galla, PhD.MBA, riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu 
MV SR. 
21. Doc.PhDr.Branislav  Kováčik, PhD., UMB, FPVaMV, Banská Bystrica, SR 

 
 
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:   
Drh.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M. mim. prof.  – predseda 
disciplinárnej komisie, zamestnanec VŠBM 
Ing. Lucia Kováčová, PhD. MSc. – člen disciplinárnej komisie, zamestnanec VŠBM 
Martin Petruška - člen disciplinárnej komisie, študent 
Ing. Zlatica Geročová - člen disciplinárnej komisie, študent 
Dominika Mezovská - člen disciplinárnej komisie, študent 
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Súčasti vysokej školy: 
 
Fakulty: VŠBM v Košiciach nemá zriadené fakulty, 
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. MSc. 

  Katedra humanitných a technologických vied 
 Katedra telesnej výchovy a športu 

Ústav bezpečnostného manažérstva 
       riaditeľ ústavu: Ing. Peter Palko MBA 

 Katedra bezpečnostného manažmentu 
 Katedra kybernetickej bezpečnosti 

Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti 
       riaditeľ ústavu:   Ing. Peter Havaj PhD. 

 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 MSc. 
 

Redakčno-vydavateľské stredisko VŠBM v Košiciach 
Poverená vedením pracoviska: Bc. Antonina Titarenko 
 
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 vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: žiadny 
Členovia vymenovaní na návrh rektora vysokej školy: žiadny 
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti 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. DBA, MSc., MBA, LL.M  – predseda, 
Ing. František Kolibár, DBA, MBA  – člen 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy za 
predchádzajúci rok 

 
 
Stretnutie Roberta Kaliňáka s dobrovoľnými hasičmi košického kraja na pôde VŠBM 
Dňa 26.2.2017 sa v aule akademika Milana Čiča uskutočnilo stretnutie JUDr. Roberta 
Kaliňáka, podpredsedu vlády a ministra vnútra SR s dobrovoľnými hasičmi košického kraja k 
projektu "Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek". Samotnému 
podujatiu predchádzalo krátke uvítanie pána podpredsedu vlády členmi správnej rady VŠBM 
a funkcionármi VŠBM pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. Ing. Mariána 
Mesároša, DrSc. MBA, LL.M.  Stretnutie pána ministra s dobrovoľnými hasičmi bolo 
zahájené hlásením regionálneho predsedu DPO Košice Vendelína Fogaraša, ktorého vo 
funkcii na základe volieb, konaných 25.2.2017 čoskoro nahradí Miroslav Semanič (študent 
VŠBM 3. ročníka externej formy). Samotné rokovanie otvoril generálny sekretár DPO SR 
Vendelín Horváth, pričom okrem pána ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka privítal aj 
ďalších členov predsedníctva, medzi ktorými boli prezident DPO SR  PhDr. Ladislav Pethő, 
štátny tajomník Ministerstva obrany SR  Ing. Marián Saloň, PhD., vedúci oddelenia 
odborných služieb a oddelenie rozvojových projektov Mgr. Albert Bánovský a v 
neposlednom rade riaditeľ KR HaZZ v Košiciach. Ing. Jozef Fedorčák. Po otvorení sa slova 
ujal pán minister a v prezentácii podporenej vecným a neformálnym výkladom zhrnul 
výsledky celého projektu.  Je nutné podotknúť, že vystúpenie pána ministra okrem 
všeobecných štatistík a foto prezentácie techniky, bolo najmä orientované na fakty a 
konkrétne aktivity v košickom kraji. Zároveň pán minister prečítal najnovší zoznam 
pridelenej techniky, ktorá čoskoro dorazí do našich obcí. Aktuálnou témou bolo aj vysvetlenie 
dotačného mechanizmu určeného pre obnovu hasičských zbrojníc a s tým súvisiace podávania 
žiadostí na nasledujúce obdobie. Druhá časť stretnutia a to diskusia, nadväzovala na nastolené 
témy. Diskutéri z radou starostov a veliteľov DPO zahrnuli prednášajúceho konkrétnymi 
otázkami, s ktorými sa pán minister Kaliňák za podporí predsedníctva úspešne popasoval. Je 
nutné vyjadriť obdiv nad prehľadom pána ministra vo svojom rezorte, a to až do úrovne 
riešenia problémov jednotlivých obci. Niekoľko krát odznelo z radov účastníkov poďakovanie 
nasmerované Ministerstvu vnútra SR za podporu DHZ na Slovensku, ktorá tu už dávno 
nebola. Celkovo možno zhodnotiť stretnutie ako úspešné a vecné, pričom všetky zúčastnené 
strany si odnášali mnoho nových poznatkov. 
 
Prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela, LL.M. 
Dňa 26.4.2017 sa v aule akademika M. Čiča v rámci plánu štúdia MBA uskutočnila odborná 
prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela, LL.M. na tému Ochrana 
vnútorného poriadku a bezpečnosti. Prednášky sa okrem študentom MBA štúdia zúčastnili aj 
študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Gen. Ábel vo svojej prednáške priblížil 
poslucháčom aktuálny stav bezpečnosti nášho štátu a odprezentoval vybrané aktivity 
Policajného zboru SR, ktoré v nedávnej minulosti prebehli a reprezentujú pripravenosť našich 
bezpečnostných zložiek čeliť vnútorným a vonkajším rizikám. Zaujímavosťou boli 
prednášajúcim komentované filmové príspevky o činnosti vybraných jednotiek PZ a o 
konkrétnych udalostiach nášho spoločenského života, ktoré si vyžadovali dôkladné 
bezpečnostné plánovanie a riadenie počas ich priebehu. V tejto súvislosti sa poslucháči 
dozvedeli viac o manažérskej činnosti pri riadení bezpečnostných zložiek napr. pri 
futbalových zápasoch, demonštráciách alebo bezpečnostných opatreniach počas samitov a 
medzinárodných rokovaniach politikov v našom hlavnom meste. Rozsah a pestrosť 
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problematiky však preukázali, že bude žiadúce pokračovať aj v ďalších tematizovaných 
stretnutiach, čo prispeje previazanosti praxe s našim vzdelávaním. 
 
Súťaž "Mladý Európan 2017" 
Vo štvrtok 27.4.2017 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila súťaž študentov 
stredných škôl „Mladý Európan 2017“. Toto regionálne kolo preverilo znalosti študentov 
druhých a tretích ročníkov košických gymnázií  a stredných škôl z problematiky Európskej 
únie. Trojčlenné tímy súťažili v troch kolách a dôkladne preverili svoju pripravenosť a 
znalosti o histórii, fungovaní, princípoch a osobnostiach, ktoré sa za týmto zoskupením 
európskych štátov skrývajú. Z úporného súťaženia vyšli ako víťazi študenti Gymnázia M.R. 
Štefánika v Košiciach, ktorým touto cestou gratulujeme. 
 
ŠVOČ - Študentská vedecká a odborná činnosť 2017 
Dňa 03.05.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
uskutočnil už 10. ročník celoškolskej súťaže ŠVOČ - Študentskej vedeckej a odbornej 
činnosti. Súťaže sa zúčastnilo 17 študentov, ktorí boli zaradení do dvoch sekcií, a to:  

• Riadenie bezpečnostných systémov, 
• Projekty prevencie kriminality. 

Práce boli spracované na vysokej úrovni. Študenti dokázali obhájiť svoje teoretické aj 
praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a otázky hodnotiacej komisie zodpovedali 
v plnom rozsahu. V sekcii Riadenie bezpečnostných systémov dominovali práce so 
zameraním na informačnú bezpečnosť, ktorých význam a hodnota spočívala najmä v činnosti 
vykonanej reálne v praxi. 
 
VÍŤAZNÉ  PRÁCE: 
1. miesto: František Šingovský - Vyradenie kamerového systému z prevádzky bez fyzického 
narušenia. 
2. miesto: Bc. Dávid Kellner -  Zvýšenie zabezpečenia podnikovej (domácej) siete. 
3. miesto: Ondrej Karas -  Anti-drónové detekčné systémy využívajúce mikrofónové polia a 
akustický prejav kvadrokoptéry DJI Phantom 4. 
 
Cenu za najlepšiu elektrotechnickú prácu v školskom kole súťaže Študentská vedecká a 
odborná činnosť, ktorú udelila Slovenská elektrotechnická spoločnosť pri VŠBM v Košiciach 
získal František Šingovský - Vyradenie kamerového systému z prevádzky bez fyzického 
narušenia. Spoločnosť sa rozhodla udeliť diplom za elektrotechnické práce aj študentom 
umiestneným na druhom a treťom mieste.  
Víťazná práca Františka Šingovského sa zaoberala kamerou a prvkami, ktoré ovplyvňujú jej 
prevádzku. Teoretická časť približovala vývoj kamery od jej začiatkov až do súčasnej 
podoby. V práci bola opísaná činnosť základného prvku kamery a to CCD senzoru. Následne 
sa skúmal vplyv žiarení na senzor a na základe získaných informácií prebiehal vývoj 
zariadenia využívajúce tieto javy.  Ďalej bol v práci predvedení prototyp zariadenia 
zhotoveného na overenie teórie, že je možné eliminovať kameru špecifickým spôsobom. 
Posledná kapitola sa venovala možnostiam využitia tohto zariadenia v bezpečnostnej praxi. 
 
Pozvané prednášky odborníkov z praxe 
VŠBM v Košiciach aj v roku 2017 pokračuje v obohacovaní vyučovacieho procesu 
prednáškami pozvaných odborníkov z praxe, ktorí prinášajú študentom alternatívny pohľad na 
otázky modernej doby. Nastolené témy sa odrážajú od študovanej odbornosti, ale často 
obsahujú aj pridanú hodnotu vo forme skúsenosti a poznatkov, ktoré sa študent nikde 
nedočíta. V aktuálnom kole pozvaných prednášok nás navštívili : 
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Dr.h.c. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. - Aplikácia softvérov pre vyhodnocovanie bezpečnosti 
jadrových elektrárni 
pplk. JUDr. Emil Semjan, PhD. - Problematika nelegálnej migrácie 
PaedDr. Marek Kmeť - Čo očakáva zamestnávateľ od uchádzača  
Ing. Matej Styk - Bezpečnosť stavieb v praxi 
gen. JUDr. Ľubomír Ábel, LL.M. - Otázky verejného poriadku a bezpečnosti štátu 
 
Promočný akt 2017 a udelenie ocenení 
V dňoch 28.6. až 30.6.2017 sa v priestoroch Auly akademika Milana Čiča uskutočnili 
promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijnom odbore „Ochrana osôb 
a majetku“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. Počas promočného 
aktu si svoj diplom prevzali aj absolventi podiplomového profesijného štúdia MBA, ktorí v 
tomto roku ukončili štúdium v počte 52 absolventov. Súčasťou promócií bolo aj 
odovzdávanie čestného titulu „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi našej 
inštitúcie, rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave, prof. dr hab. inż. Pawłovi 
Czarneckemu, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. mult. za rozvoj medzinárodnej spolupráce a 
bezpečnostného vzdelávania v prospech VŠBM V Košiciach.  V podobnom duchu podpory 
našej inštitúcie bol na promočnom akte ocenení aj dekan Leteckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA  LL.M., ktorý si z rúk 
prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA LL.M. prevzal 
najvyššie ocenenie našej školy - striebornú hviezdu STAR.  Ako býva zvykom, aj počas 
tohtoročných promócii, bola dvakrát udelená pamätná plaketa „Najlepší študent“, ktorú 
získali Ing. Andrea Vasilňaková a Bc. Miroslav Semanič. 
 
Návšteva maďarskej policajnej delegácie 
Dňa 25.10.2017 navštívila VŠBM v Košiciach delegácia policajných dôstojníkov Maďarskej 
republiky pod vedením plk. doc. Dr. Christiána Lászla, vedúceho Katedry verejnej 
bezpečnosti Akadémie verejnej služby v Budapešti. Delegáciu sprevádzal náš dlhoročný 
spolupracovník, bývalý krajský riaditeľ PZ SR v Košiciach a aktuálny policajný pridelenec 
SR v Maďarsku gen. Juraj Bukuš. Cieľom tejto návštevy bolo získanie nových  poznatkov a 
skúsenosti o realizácii študijného programu v odbore Ochrana osôb a majetku s cieľom  
zvýšenia bezpečnosti a ochrany verejného poriadku v schengenskom priestore. 
 
Úspech v súťaži diplomových prác 
V každoročnej súťaži Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti o najlepšiu záverečnú 
prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti, sa za absolventov VŠBM akademického roku 
2016/2017 umiestnil Ing. Tomáš Stanislavský s diplomovou prácou "Snímanie a analýza 
zvuku ako možnosť rozšírenia zabezpečovacích systémov" na skvelom 2. mieste. Za 
reprezentáciu školy kvalitnou tvorivou prácou ďakujeme a k umiestneniu blahoželáme. 
 
11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A 
EURÓPSKA ÚNIA 
V dňoch 9.-10. novembra 2017 sa uskutočnil už v poradí jedenásty 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 ústavná sudkyňa JUDr. Marianna Mochnáčová, osobnosť v 
oblasti bezpečnostných vied prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c.mult., dekanka 
Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Dr.h.c. prof. PhDr. Anna 
Eliašová, PhD. a riaditeľka Úradu komisára pre deti JUDr. Daniela Lengyelová, PhD. 
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre neformálnu diskusiu o 
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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. V 
poobedňajších hodinách prvého dňa konferencie sa pokračovalo odbornými vystúpeniami 
prednášajúcich v sekciách :  

1 - Aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ 
2 - kriminologické  aspekty bezpečnosti občanov  

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. 
 
ERASMUS + formálne aj neformálne (Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport) 
Dňa 22.11.2017 sa na pôde VŠBM v Košiciach konal Informačný seminár k programu 
Erasmus+. Študenti sa mali možnosť dozvedieť základné informácie o možnostiach štúdia a 
pracovnej stáže v zahraničí. Boli oboznámení so základným postupom v prípade záujmu o 
mobilitu v rámci Erasmus+. So svojimi skúsenosťami sa podelili aj študenti VŠBM, ktorí 
jednotlivé typy mobilít absolvovali. 
Spoločnosť WorkSpace Europe, s ktorou je VŠBM v konzorciu, v zastúpení Bc. Magdalény 
Haľkovej predstavila študentom možnosti absolventskej stáže. WorkSpace Europe je 
spoločnosť zameraná na sprostredkovanie stáží čerstvým absolventom a to do jedného roka 
od ukončenia štúdia. Mgr. Hana Sulíková a Bc. Kristína Kamenická podrobne predstavili 
študentom stáž  vo firme Marc2Corporation v Prahe. Firma m2c sa zaoberá komplexným 
poskytovaním bezpečnostných služieb, čo plne korešponduje so študijným programom na 
VŠBM, ponúka tiež množstvo výhod a benefitov, čím si zabezpečuje stále zvyšujúci sa 
záujem o pracovnú či absolventskú stáž našich študentov. Spokojnosť s nimi prejavuje 
navýšením kapacít miest pre stážistov. 
Program  Erasmus+  je  zameraný  na  modernizáciu  a  zvyšovanie  kvality  vysokoškolského  
vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva 
možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. 
Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci znalostných 
aliancií. Viac informácii o Erasmus+ sa dozviete na stránke školy www.vsbm.sk alebo u pani 
Ing. Jozefíny Drotárovej, PhD., ktorá je koordinátorkou Erasmus+.  V roku 2017 vycestovalo 
na Erasmus+ mobilitu 10 študentov.  Prichádzajúcich študentov zo zahraničných univerzít 
bolo 7. Študenti môžu absolvovať v rámci programu Erasmus+ VŠBM v KE 2 typy mobilít: 

• mobilita študentov za účelom štúdia- dĺžka min. 3 mesiace, max. 12 mesiacov za stupeň 
štúdia, 

• mobilita študenta za účelom stáže, vrátane absolventov – dĺžka min. 2 mesiace, max. 12 
mesiacov za stupeň štúdia. 

Mobilitu štúdia môžu absolvovať na ktorejkoľvek zahraničnej univerzite, s ktorou má VŠBM 
v KE uzavretú bilaterálnu dohodu. Počet takýchto univerzít je v súčasnosti 43 a to v 
krajinách: Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Litva, Estónsko, Maďarsko, Fínsko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko. 
 
Návšteva delegácie VŠBM na Ukrajine 
V dňoch 12. - 14. decembra 2017 navštívila delegácia VŠBM Ukrajinu a odprezentovala na 
viacerých stredných školách, ako aj na príslušných zastupiteľstvách kompetentných organov, 
možnosti štúdia na VŠBM pre ukrajinských uchádzačov. Uvedená aktivita sa stretla s veľkým 
ohlasom a teda ďalšie návštevy sú plánované na mesiac január 2018. 
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Rokovanie s predsedom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť 
Dňa 14.12.2017 v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie delegácie VŠBM s predsedom Výboru 
Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť PhDr. Antonom Hrnkom, CSc.  Predmetom 
rokovania boli otázky bezpečnosti štátu, a s tým súvisiace systematické vzdelávanie v oblasti 
bezpečnosti. Táto rozprava nadväzovala na obsah rokovaní počas 11. ročníka medzinárodnej 
vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, ktorá sa konala v 
dňoch 09. - 10. 11. 2017 na pôde VŠBM v Košiciach. Delegácia VŠBM počas návštevy na 
znak ocenenia prínosu pána predsedu v oblasti bezpečnosti mu odovzdala pamätnú medailu 
školy.  
 
Návšteva atašé Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR na VŠBM 
Dňa 29.12.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
uskutočnilo rokovanie zástupcu Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej Republike a 
vedenia VŠBM v Košiciach. Cieľom návštevy bolo hľadanie možných foriem spolupráce s 
koncentráciou na oblasť vzdelávania. Atašé pre vzdelávanie, kultúru a šport Nikita 
GRIŠČENKO mal možnosť sa v krátkosti oboznámiť s činnosťou VŠBM a ďalšími našim 
smerovaním v oblasti vzdelávania, a to aj zahraničných študentov. Rokovanie, ktoré sa viedlo 
v družnej a konštruktívnej atmosfére bolo ukončené prehliadkou priestorov hlavnej budovy 
VŠBM - Košťova 1. Otvorené otázky ďalšej potenciálnej spolupráce s Ruskou federáciou 
budú predmetom budúcich rokovaní. 
 
 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 

a) Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach poskytuje vysokoškolské 
bezpečnostné vzdelávanie v študijnom odbore 8.3.1 – Ochrana osôb a majetku, v študijnom 
programe Riadenie bezpečnostných systémov na dvoch akreditovaných stupňoch (Bc/Ing), v 
dvoch formách vzdelávania, t. j. dennej a externej forme obidvoch stupňov. Vzdelávacím 
jazykom je jazyk slovenský. 
 

b) Celkový počet študentov k 31.10.2017, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom  
roku 2017/2018, bol 983. Z tohto počtu 485 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.) a 498 na 
2.stupni vzdelávania (Ing.). 

Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované v dennej a externej forme v oboch  
stupňoch. K 31.10.2017 bol celkový počet študentov v dennej forme 314 študentov a v 
externej forme 669 študentov.  
 

c) V  roku 2017 vysokú školu v rámci programu Erasmus+ navštívilo  3 študenti 
z Poľska, 4 študenti z Rumunska. V rámci programu Erasmus+ v roku 2017vycestovalo 13 
našich študentov do Českej republiky, Poľska. 

d) Plánovaný počet prijatia nových študentov 1.stupňa vzdelávania dennej formy na rok  
2017/2018 bol 100. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol 75. Počet účastníkov 
prijímacieho konania bol 75 a z nich úspešne prešlo 54 študentov. Konečný počet novo 
zapísaných študentov bol 54. V externej forme bol plánovaný počet prijatia 120 študentov. 
Počet prihlásených externých študentov bol 150. Počet účastníkov prijímacie konania bol 150 
a z nich úspešne prešlo 122 študentov. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 122. 
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Plánovaný počet prijatia nových študentov 2.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2017/2018 bol 150. Počet prihlásených študentov bol 63. Počet účastníkov prijímacieho 
konania bol 63 a z nich úspešne prešlo 60 študentov. Konečný počet novo zapísaných 
študentov bol 60. V externej forme bol plánovaný počet prijatia 150 študentov. Počet 
prihlásených externých študentov bol 145. Počet účastníkov prijímacieho konania bol 145 
a z nich úspešne prešlo 136 študentov. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 136. 

Na štúdium na VŠBM sa prihlásili 16 cudzinci, z toho 12 študenti sa prihlásili na 
dennú formu a 4 na externú formu, z toho zapísaných v dennej forme bolo 9 študentov 
a v externej forme 2 študent. 

Štúdium na VŠBM, v dennej a externej forme, je plne spoplatňované a povinnosť 
úhrady školného je nevyhnutnou podmienkou nástupu na štúdium, pretože škola nemá žiadne 
dotácie zo štátneho rozpočtu, takže je samofinancovateľná. Počet študentov, ktorým 
v akademickom roku 2017/2018 vznikla povinnosť uhradiť školné bol 983. Z tohto počtu bolo 
669 externých študentov, čo však nie je podstatné, lebo obidve formy sú spoplatňované.  

Na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v roku 2017 nebol otvorený študijný 
program 3. stupňa vzdelávania, z dôvodu prebiehajúceho akreditačného procesu.  

 
e) V akademickom roku 2016/2017 štúdium celkovo 526 absolventov, z čoho 372 bolo 

absolventov druhého stupňa Ing.  a 154 absolventov prvého stupňa Bc. Z uvedeného 
celkového počtu absolventov bolo 214 absolventov dennej formy štúdia a 307 absolventov 
externej formy štúdia. (tabuľka T2). 

 
f) V roku 2017 sa študenti oboch stupňov vzdelávania a foriem sa podobne ako po 

minulé roky, zúčastnili celoškolskej súťaže Študentská vedecko - odborná činnosť (ŠVOČ 
2017), ktorá bola organizovaná v dvoch kategóriách: „Riadenie bezpečnostných systémov“ a 
„Projekty prevencie kriminality“ s troma ocenenými študentami. Vybraná práca tiež získala 
cenu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v KE. 
 

g) Vedenie VŠBM v Košiciach sa rozhodlo od akademického roka 2015/2016 udeľovať   
ocenenie „najlepší študent“ na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, vo 
forme pamätnej medaily školy. V AR ocenenie bolo udelené  absolventom štúdia na VŠBM 
v KE : Ing. Andrea Vasilňaková, Bc. Miroslav Semanič. 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií vystupuje v pedagogickej a 
vedecko-výskumnej činnosti z pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti 
celoživotného vzdelávania a vytváraním podmienok na získanie profesijného vzdelania pre 
širokú verejnosť a to aj medzinárodne, napr. formou v odbornej praxi akceptovaného štúdia 
„Master of Business Administration“ – MBA“ , „Master of Laws - LL.M“a  Doctor of 
Business Administration – DBA“ v rozsahu zahraničnej akreditácie partnera a dohody VŠBM 
v Košiciach a Wyžšej Szkoly Menedžerskej w Warszawie.  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a IPE Management School - Paris 
(Francúzsko) na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie partnera 
ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ: „Master of 
Science in Management, specialisation Strategic management“- „MSc.“ 
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V akademickom roku 2016/2017 sa týchto kurzov zúčastnilo spolu 66 záujemcov. 
Podiplomové štúdium MBA absolvovalo 34 záujemcov, LL.M. absolvovalo 7 záujemcov, 
DBA absolvovalo 11 záujemcov a MSc absolvovalo 14 záujemcov. 

V  roku 2017 sa škola zapájala do mimoškolských vzdelávacích aktivít svojich zmluvných 
partnerov PATRON, s.r.o. v oblastí vzdelávania pracovníkov SBS. Účasť VŠBM bola 
v poskytovaní odborníkov na uvedené aktivity zmluvných partnerov, pričom lektori preberali 
získané skúseností z praxe do predmetov akreditovaného študijného programu. 
 
 

V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej  tvorivej činnosti 
vysokej školy  

 
V roku 2017 boli na pôde VŠBM v KE riešené 2 medzinárodné projekty, jeden so začiatkom 
v roku 2017 a jeden pokračujúci. Z národných projektov bol v roku 2017 ukončovaný projekt 
VEGA a boli riešené 2 projekty  podporené ministerstvami SR. V roku 2017 bol zazmluvnený 
aj následný projekt k projektu Mapovanie kriminality v meste Košice z roku 2013 s názvom 
Mapovanie rizikových zón v meste Košice s riešením v roku 2018. 
 
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.   

Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 5 
 

Projekt MINISTERSTVO VNÚTRA 
Názov projektu:  Tvorba a testovanie prezentácií projektov prevencie kriminality súvisiacej s 
nelegálnou migráciou 
Evidenčné číslo projektu: MV SR/2016   
Doba riešenia:   03/2017- 12/2017 
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  Dr.h.c. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA , LL.M. 
Zameranie: Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok a  následná tvorba a  testovanie 

programov/projektov/prezentácií,  prevencie kriminality súvisiacich s nelegálnou 
migráciou. Výsledky sa prejavia v príprave projektov prevencie, ktoré budú schopné 
osloviť cieľovú skupinu a zároveň budú reflektovať na aktuálny stav a vývoj 
kriminality. Ďalším cieľom projektu bolo zistiť postoj cieľovej skupiny k problematike 
nelegálnej migrácie a jej názory na možné riziká nelegálnej migrácie v súvislosti s 
páchaním trestnej činnosti, vrátane terorizmu a tiež na potrebu pomoci utečencom pri 
ich príchode na územie SR. 
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Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 7 
Počet aktívne participujúcich študentov: 50 

 
Projekt MINISTERSTVO OBRANY 
Názov projektu:  Pozemná a vzdušná protidronová obrana v zložitých podmienkach detekcie a 
eliminácie dronov 
Evidenčné číslo projektu: SEMI 123-23/2017 
Doba riešenia: 10/2017-09/2019  
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Josef Blažek, CSc.. 
Zameranie:  Projekt je zameraný na analýzu súčasného stavu protidronovej obrany, systémov 

identifikácie a eliminácie dronov so zameraním  najmä na kategóriu malých UAV v 
podmienkach zložitého prostredia  - teritórií a na následný návrh možnej koncepcie 
pozemnej protidronovej obrany    

Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 6 
 

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 
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  

Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 4 
 
Projekt  INTERREG SKHU 
Názov projektu: FLOODRESC- Logistic support system for flood crisis management in the 

Hernád/Hornád catchment 
Evidenčné číslo projektu:   SKHU/1601 
Doba riešenia:  11/2017 – 10/2019 
Kategória výskumu: aplikovaný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  Miskolci Egyetem 
Zodpovedný riešiteľ za VŠBM : prof. Ing. Josef Blažek, CSc. 
Riešiteľské konzorcium:   Holocén Természetvédelmi Egyesület, Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Technická univerzita v Košiciach, F BERG 
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Zameranie: Projekt je pokračovaním projektu FLOODLOG na povodí rieky Horornád. 
Cieľom projektu je podpora logistického plánovania zvládania povodní na základe 
spracovania mapových podkladov v prostredí GIS. 

Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 7 
 

 

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 2017 stabilizovala počet vysokoškolských učiteľov na 23. 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 rok 2017 
Profesor 10 9 8 8 8 
Docent 5 6 3 3 3 
Odborný asistent   24 22 10 8 8 
Asistent  10 2 3 4 3 
Vedecký pracovník 0 0 0 1 1 

 
 
Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov : 
                     25- 29 rokov - 0 uč.                                         30-34 rokov - 4 uč.                                                                                                                    
                     35- 39 rokov - 2 uč.                                         40-44 rokov - 2 uč. 
                     45- 49 rokov -1 uč.                                         50-54 rokov – 2 uč. 
                     55 -59 rokov - 1 uč.                                         60-64 rokov - 5 uč. 
                     nad 65 rokov 6 uč. 
 
  V sledovanom období roku 2017 bol sú v príprave na habilitačné konanie na vedecko-
pedagogický titul docent 4 vysokoškolský 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 
2016/2017 boli našou školou vyslaní do zahraničia 15 vysokoškolskí učitelia  s priemernou 
dĺžkou pobytu viac ako 5 dní.  Nárast zaznamenal počet prichádzajúcich zamestnancov v 
rámci programu Erasmus k nám a to o 62,5 % 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 9 zamestnancov. V rámci interného 
vzdelávania si zvyšuje kvalifikáciu 7 zamestnancov.  
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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 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. V rámci duálneho 
vzdelávania majú možnosť študenti sa zamestnať v dcérskej spoločnosti SBS Patron 
Internacionál s.r.o. 

 
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 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. 

 
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.  

 
Škola podporuje materiálne aj finančne svojich študentov, ktorí prevádzkujú profesionálne 

alebo amatérsky vybraný šport, a pri tom reprezentujú našu inštitúciu doma a v zahraničí. 
O ich výsledkoch sa pravidelne referuje v školskom časopise ZÓNA 10 a na prezentáciách 
školy. 
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IX. Podporné činnosti vysokej školy 
 
V rámci dlhodobého zámeru rozvoja školy bolo v roku 2017 realizovaných niekoľko krokov 
k zvyšovaniu efektivity činnosti školy, a to: 

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

- inovácia hardvérového a softvérového prostredia pre prevádzkovania služieb pre 
študentov, 

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

- rozvoj využitia akademického informačného systému MAIS v duchu implementácie 
s inými informačnými systémami, 

- ďalšie skvalitňovanie komplexnej wifi siete určenej pre študentov, výuku 
a pedagógov, 

- inovácia sieťových komponentov pre gigabitové prostredie, 
- rozširovanie sieťového úložiska pre potreby pedagógov a výukového procesu,  
- rozvoj knižničného fondu z vlastnej edície, ale aj z nákupu iných titulov hlavne 

odborného zamerania, 
- prekoncipovanie laboratórií a ďalšie dovybavenie s cieľom zefektívniť výskumný 

potenciál inštitúcie, 
- dobudovanie multimediálnej učebne pre potreby výuky a vedeckého výskumu, 
- rozšírenie spoločenských priestorov v blízkosti bistra pre potreby študentov 

a návštevníkov školy,  
- integrácia copy-centra do priestorov akademickej knižnice, 
- vybudovanie ubytovacích kapacít pre pedagógov a hosti v priestoroch objektu 

Košťova 1, 
- vybudovanie vnútorného televízneho okruhu pre informačnú podporu študentov 

a prezentáciu aktivít školy,  
- 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 bola v roku 2016/2017 úspešne 
získaná podpora pre projekty vo výskumnej oblasti projekty v rámci schém H2020, VEGA, 
Interreg HU-SK a s podporou Ministerstva obrany SR (tabuľka T19). V oblasti 
nevýskumných projektov sa podarilo získať podporu pre projekt MV SR k téme prevencie 
kriminality súvisiacej s nelegálnou migráciou. (tabuľka T20). 
 
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 aktuálne na AOS M.R. 
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Štefánika v Liptovskom Mikuláši ale tak, že ich školiteľ či školiteľ špecialista je jeden 
z profesorov VŠBM. V hodnotenom období ich študovali celkom vo všetkých ročníkoch 
tretieho stupňa štúdia štyria pedagógovia. 
 
VŠBM dbá na prepojenie výskumu a vzdelávania s praxou, príkladom tohto prepojenia je: 
- pokračujúca spolupráca s mestom Košice na spracovaní analýzy pocitu bezpečia obyvateľov 
mesta v rámci Plánu rozvoja mesta do roku 2020,  
- odborné školenie príslušníkov Mestskej polície z viacerých miest Slovenska, 
- spolupráca s Letiskom Košice a inými firmami v oblasti odborného duálneho vzdelávania. 
-a pod. 
 
V rámci rozvoja školy bola dominantná snaha už z predošlého hodnotiaceho obdobia 
o nastolenie stavu plnenia kritérií pre získanie akreditácie tretieho stupňa vysokoškolského 
vzdelávania. Toto plnenie kritérií sa na základe predkladaného samohodnotenia podarilo 
splniť. Samohodnotenie ku komplexnej akreditácii 2017 bolo predložené v riadnom termíne 
podľa harmonogramu komplexných akreditácii.  

 

XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 
Široká a kvalitná platforma VŠBM v Košiciach v oblasti medzinárodnej činnosti sa aj v roku 
2017 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 2017 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 
• 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 
• European Academy of Forensic Science 
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• The New York Academy of Sciences, Serving Science, Technology and Society Worldwide  
Since 1817, USA 

• IELA (International e-Learning Association) 

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, LL.M a titul 
„Doctor of Business Administration“ (DBA). 
V rámci aktívnej spolupráce so zahraničným partnerom IPE Management School - Paris 
(Francúzsko) bolo koncom roku 2017 zahájené štúdium „Master of Science“ (MSc.). 
 
V rámci najvýznamnejších medzinárodných aktivít vysokej školy v roku 2017 bolo primárne 
úsilie vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov VŠBM v Košiciach sústredené 
primárne na: 

• Organizáciu a zabezpečenie 11. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné 
Slovensko a Európska Únia“ v priestoroch VŠBM v Košiciach, konané v mesiaci 
november 2017. 

• 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.  

• 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, 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. 

• Aktívna spolupráca v rôznych oblastiach sa realizuje aj prostredí Ruska a Ukrajiny, ako 
aj iných východných štátov sveta. 

• 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. 

 

XII. Systém kvality 
 

VŠBM má zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 
9001:2015, do ktorého boli implementované Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie 
kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). Vnútorný systém kvality 
na VŠBM   je podľa § 15 ods. 1 písm. l) zákona v spojení s čl. 32a bod 2 písm. d) Štatútu 
VŠBM, ktorým sa upravuje systém priameho merania a hodnotenia kvality vzdelávania na 
VŠBM. 

Hlavný vzdelávací proces od prijímacieho pohovoru až po promócie je manažérsky 
zabezpečovaný dokumentovanými postupmi, monitorovaním procesov a pravidelnou 
previerkou ich dodržiavania prostredníctvom interných auditov. Výsledky auditu pokračujú 
procesmi trvalého zlepšovania monitorovaných procesov. Podpornými procesmi hlavného 
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vzdelávacieho procesu sú procesy riadenia lekčného fondu, t.j. prípravou a riadením 
spôsobilosti pedagogického zboru a akademickej knižnice, vrátane služieb, ktoré študentom 
poskytujú. Podobne, ako hlavné procesy podliehajú aj pomocné procesy internému auditu. 
Každý proces, týkajúci sa zabezpečovania požiadaviek na úspešné absolvovanie štúdia je 
merateľný a sú nastavené kritéria úspešnosti nielen procesu samotného, ale aj jeho výsledkov. 
Kritéria selektívneho výberu podľa výsledkov sú časťou dokumentovaných postupov, od 
prijímacieho pohovoru počnúc, cez priebežné hodnotenie výsledkov štúdia, až po záverečnú 
prácu a záverečné skúšky, ako súčasť študijného poriadku, naviazaného na systém 
manažérstva kvality. Takto zabezpečený systém vytvára dobré predpoklady, aby do ďalšieho 
postupového ročníka, resp. semestra nepostúpil študent, ktorý nezískal v priebehu 
vzdelávacieho procesu také vedomosti a zručnosti, ktoré by charakterizovali jeho profil na 
príslušnej štandardnej úrovni. 

VŠBM Košice má v rámci systému manažérstva kvality vypracovaný systém spätnej 
väzby sledovania spokojnosti zadávateľa spoločenskej objednávky na uplatnenie absolventa 
školy, v zhode  s predpokladmi očakávanej úrovne absolventa a jeho uplatnenia v praxi. 

VŠBM má jasne formulované ciele VSK a nástroje na ich dosiahnutie. Tieto ciele sú 
adekvátne poslaniu VŠBM, sú transparentné, verejne dostupné, realistické, stimulujúce 
rozvoj, obsahujú spätno- väzbový mechanizmus umožňujúci vstupy hlavných skupín 
účastníkov života VŠBM  vnútri aj vonku. 

Zámery Politiky kvality sú vrcholovým manažmentom rozpracované do Cieľov kvality 
(viď. príloha č.3 PK Ciele kvality)a podporných úloh pre dosiahnutie cieľov s určením 
termínov a zodpovedností. Ciele kvality vydáva Rektor VŠBM na každý kalendárny rok. 
Plnenie úloh potrebných na dosiahnutie cieľov kvality je dokumentované zápismi z porád na 
úrovni vedenia VŠBM, resp. Kolégia rektora, podľa potreby. 

Plnenie cieľov kvality je vyhodnocované 1x ročne (vo februári) ZMK v Správe 
z preskúmania manažmentom (viď. príloha č.6 F070_PR20 Správa z preskúmania 
manažmentom). 

Ciele kvality určujú základné úlohy VŠBM pre zabezpečenie nepretržitého cyklu 
zlepšovania realizačných procesov výučby a celkovej kvality produktu VŠBM, pre úspešné 
obstátie v konkurencie schopnosti. 

Ciele kvality sú spracované pre celú VŠBM, pričom sú v nich zahrnuté konkrétne úlohy 
pre jednotlivé organizačné zložky a ústavy VŠBM, podľa potreby. Ciele kvality na príslušné 
obdobie je riadeným záznamom QMS (podľa kap. 4.2.4 Riadenie záznamov, Proces PR17).  

Dokumentované postupy sú upravené v internom predpise – Príručke kvality č. PK 1 2011 
a Smernici pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania SM 04 PR 09 2013.   
Zber a spracovanie údajov z monitoringu a hodnotenia  sa realizuje  pomocou príslušných 
interných formulárov (F45-2_PR4-4, F45-1_PR4-4), dotazníkov na prieskum názorov 
študentov a zamestnancov. Verejnosti je VSK sprístupnený na webovej stránke a portáloch 
vysokej školy. Systém kvality a jeho súčasti sú navzájom prepojené a sprístupnené členom 
akademickej obce a zamestnancom na intranete.  

 
 
a) Manažment vysokej školy – Zodpovednosť za jednotlivé procesy je popísaná  

v Príručke kvality (PK) a v jednotlivých smerniciach VŠBM (SM).Každý proces má svojho 
vlastníka, ktorý je zodpovedný za jeho zavedenie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie. Vlastník 
procesu je (spravidla vedúci organizačného útvaru) zodpovedný za efektívnosť príslušného 
procesu a za meranie a zvyšovanie jeho efektívnosti. Týmto vlastníkom môže byť osoba 
riadiaca prácu, ktorá tvorí väčšiu časť procesu alebo osoba, ktorá riadi dodávky vstupov do 
procesu. Úloha vlastníka procesu nie je v riadení každodenných rutinných činností, ale 
spočíva v zabezpečovaní manažérskych činností, nevyhnutných pre efektívnosť a výkonnosť 
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procesu. Organizačná štruktúra VŠBM znázorňuje vnútorné rozdelenie a usporiadanie VŠBM. 
Uvádza funkčné závislosti, t.j. podriadenosť, nadriadenosť a naznačuje systém komunikácie. 
Organizačná štruktúra VŠBM je súčasťou Organizačného poriadku č. POR_01_PR20_2011. 
Štruktúra a organizácia sledujú mapu procesov a maticu zodpovednosti uvedené na str. 11-13 
tejto Príručky kvality. 
Právomoci a zodpovednosti sú, okrem Príručky kvality, uvedené v jednotlivých smerniciach, 
dokumentovaných postupoch realizácie procesu, na ktoré sa prípadne príručka odvoláva .  
Rektor VŠBM vymenoval člena vrcholového manažmentu VŠBM za zmocnenca pre kvalitu 
(ZMK), ktorý bez ohľadu na svoju  profesijnú zodpovednosť má právomoc a zodpovednosť 
za: 
• vypracovanie, zavádzanie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie procesov potrebných pre 

QMS, 
• oboznamovanie vrcholového manažmentu s výkonnosťou QMS a akoukoľvek potrebou 

zlepšenia, 
• zvyšovanie povedomia o požiadavkách zákazníkov, zainteresovaných strán a celej 

VŠBM, 
• styk s externými stranami v oblastiach týkajúcich sa QMS. 

 
Výkonný manažment VŠBM (rektor, prorektori, kvestor a riaditelia ústavov) zabezpečuje 
minimálne raz ročne preskúmanie QMS v rozsahu popísanom v kap. 5.6 PK Preskúmanie 
manažmentom,  z ktorého vyplývajú podnety pre zlepšovanie a zvyšovanie výkonnosti QMS. 
Na úrovni vysokej školy nesie zodpovednosť za kvalitu vzdelávania rektor. 
Rektora v oblasti vzdelávania zastupuje prorektor pre vzdelávanie, ktorý najmä: 
a) metodicky riadi riaditeľov ústavov v procese vzdelávania, 
b) koordinuje vzdelávaciu činnosť v rámci vysokej školy, 
c) koordinuje proces tvorby a schvaľovania študijných programov, 
d) koordinuje prácu externých hodnotiteľov. 
 Prorektor pre vzdelávanie zvoláva Radu kvality VŠBM formou porád. Na poradách sa najmä, 
a) tvorí celková koncepcia zabezpečovania kvality vzdelávania v rámci vysokej školy, 
b) navrhujú kritériá kvality vzdelávania, 
c) pripravujú riadiace pokyny pre ústavy, 
d) pripravujú strategické materiály, ktoré sú predkladané na prerokovanie a schvaľovanie do 
grémií vysokej školy, 
e) zaujímajú stanoviská ku všetkým materiálom týkajúcich sa vnútorného systému kvality a 
materiálom vyžadujúcich rozhodnutie rektora vo vzťahu k vnútornému systému kvality, 
f) koordinuje rozpracovanie dlhodobého zámeru rozvoja VŠBM a politiky kvality VŠBM do 
merateľných dlhodobých a operatívnych (ročných) cieľov vnútorného systému kvality 
VŠBM, 
g) priebežne hodnotia výsledky monitorovania v oblasti zabezpečovania kvality vzhľadom na 
plnenie prijatých cieľov a prijímajú stanoviská v prípade ich neplnenia, 
h) pripravujú výročné správy o kvalite vzdelávacej činnosti, predkladané na prerokovanie 
vedeniu VŠBM.  
 Na úrovni študijného programu nesie zodpovednosť za kvalitu vzdelávania garant študijného 
programu. 
 Na úrovni pracovísk (ústav, katedra) nesie zodpovednosť za kvalitu vzdelávania vedúci 
príslušného pracoviska. 
 Na úrovni študijného predmetu nesie zodpovednosť za kvalitu vzdelávania zodpovedný 
učiteľ za príslušný predmet. 
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b) Vzdelávanie - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach poskytuje  
vysokoškolské bezpečnostné vzdelávanie v študijnom odbore 8.3.1 – Ochrana osôb a majetku, 
v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov na dvoch akreditovaných stupňoch 
(Bc/Ing), v dvoch formách vzdelávania, t.j. dennej a externej forme obidvoch stupňov.  

Z vyhodnotenia a analýzy odpovedí študentov a absolventov VŠBM v Košiciach sú 
v ďalšom vybraté len tie najdôležitejšie čiastkové závery, celý prieskum je v dokumentácii 
projektu na vedeckej skupine VŠBM: 

Kvalitu vzdelania na VŠBM v Košiciach hodnotí 78,83 % študentov  „veľmi dobre“ a 
„dobre“; 21,17 % ako „nie veľmi dobre“ a „zle“. Tieto výsledky v zásade korelujú 
s odpoveďami na otázku č.4 – pripravenosť na výkon povolania. Negatívne odpovede môžu 
súvisieť s tým, že študentom VŠBM sú poskytované len teoretické vedomosti a praktická 
stránka chýba (pozri otázka 5). 
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 bolo pripravených pre 
výkon povolania 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..  
V tejto súvislosti 16,54% respondentov by doplnilo do študijného programu v rámci jeho 
skvalitnenia praktické cvičenia najmä k predmetom: Mechanické zabezpečovacie systémy; 
Elektronické zabezpečovacie systémy; Systémy obvodovej ochrany, ale i o predmet 
Súkromná bezpečnosť či Projektovanie bezpečnostných systémov.  
Absolventi vyjadrili tiež potrebu špecializácií v rámci študijného odboru, či sprísnenie 
požiadaviek a hodnotenia študentov. Špecializácie už boli na škole zavedené možnosťou 
výberu sady povinne voliteľných predmetov (bezpečnosť financií, informácií a dopravy).  
Podľa vyjadrenia absolventov by sa 68,61 % z nich  znova rozhodli pre štúdium na VŠBM 
v Košiciach. Tento výsledok pravdepodobne súvisí s otázkou č. 4, v ktorej sa respondenti 
kladne vyjadrili k pripravenosti na výkon povolania po ukončení štúdia na VŠBM.   
S výsledkami dotazníka sa vedenie VŠBM a všetci pedagogickí zamestnanci seriózne 
zapodievali a hľadali sa účinné riešenia ako zlepšiť stav  Napríklad od času realizácie 
dotazníka sa zvýšil počet exkurzií a praktických zamestnaní, študenti sú na cvičenia delení do 
viacerých skupín, zvýšilo sa využívanie počítačových učební a laboratória GIS a postupne sú 
modernizované a dopĺňané laboratóriá viacerých odborných predmetov, 

 
c)  Tvorivá činnosť – V štruktúre školy došlo k významnému oddeleniu riadiacej,  

personálnej a hospodárskej činnosti  od činností akademických, to je procesov vzdelávania, 
vedeckej práce,  domácej a medzinárodnej spolupráce a podobne. Prvú skupinu činností 
vykonáva a zastrešuje prezident školy a jemu priamo podriadený kvestorát. Akademické 
činnosti zastrešuje rektor a prorektori. Oblasť vedy riadi prorektor pre vedu a výskum, do 
štruktúry úradu prorektora je zaradené oddelenie vedy. 
VŠBM Košice si za dobu svojej doterajšej vyše desaťročnej existencie vydobyla medzi 
vedeckými a akademickými inštitúciami profilujúcimi sa výskumom v bezpečnostných 
vedách doma i v zahraničí popredné miesto. To je akceptované širokou vedeckou komunitou 
v predmetnej bezpečnostnej vedeckej oblasti. Viaceré vedecko-výskumné projekty 
základného aj aplikovaného výskumu boli riešené na pôde školy alebo v spolupráci s inými 
akademickými a výskumnými  inštitúciami doma aj  v zahraničí, najprv predovšetkým 
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v štátoch stredoeurópskeho regiónu ale neskôr aj v širokých európskych konzorciách  
výskumných projektov riešených v rámci FP7 a H2020. 
Veľká pozornosť bola venovaná aj vzdelávaniu a príprave ďalších pedagógov školy, v štádiu 
prípravy a riešenia docentúr sú v súčasnosti Ing. Lošonczi, Ing. Blišťanová, Ing. Kováčová 
ako  aj Ing. Havaj a Ing. Vacková. 
 V rámci komplexnej akreditácie  bola VŠBM hodnotená stupňom B+. 
 
 

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 
 

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 26.2.2017 sa v aule akademika Milana Čiča uskutočnilo stretnutie JUDr. Roberta 
Kaliňáka, podpredsedu vlády a ministra vnútra SR s dobrovoľnými hasičmi košického kraja k 
projektu "Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek".  

Dňa 26.4.2017 sa v aule akademika M. Čiča v rámci plánu štúdia MBA uskutočnila 
odborná prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela, LL.M. na tému 
Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti.  

Dňa 03.05.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
uskutočnil už 10. ročník celoškolskej súťaže ŠVOČ. 

VŠBM v Košiciach aj v roku 2017 pokračuje v obohacovaní vyučovacieho procesu 
prednáškami pozvaných odborníkov z praxe, ktorí prinášajú študentom alternatívny pohľad na 
otázky modernej doby. 
V dňoch 28.6. až 30.6.2017 sa v priestoroch Auly akademika Milana Čiča uskutočnili 
promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijnom odbore „Ochrana osôb 
a majetku“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. Počas promočného 
aktu si svoj diplom prevzali aj absolventi podiplomového profesijného štúdia MBA. Súčasťou 
promócií bolo aj odovzdávanie čestného titulu „Doctor honoris causa“ dlhoročnému 
spolupracovníkovi našej inštitúcie, rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave, prof. dr 
hab. inż. Pawłovi Czarneckemu, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. mult. 



25 
 

V dňoch 9.-10. novembra 2017 sa uskutočnil už v poradí jedenásty ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA 
ÚNIA.  
Dňa 22.11.2017 sa na pôde VŠBM v Košiciach konal Informačný seminár k programu 
Erasmus+.  Spoločnosť WorkSpace Europe, s ktorou je VŠBM v konzorciu, v zastúpení Bc. 
Magdalény Haľkovej predstavila študentom možnosti absolventskej stáže. Mobilitu štúdia 
môžu absolvovať na ktorejkoľvek zahraničnej univerzite, s ktorou má VŠBM v KE uzavretú 
bilaterálnu dohodu. Počet takýchto univerzít je v súčasnosti 43 a to v krajinách: Česká 
republika, Poľsko, Francúzsko, Litva, Estónsko, Maďarsko, Fínsko, Bulharsko, Chorvátsko, 
Slovinsko, Rumunsko. 

Dňa 14.12.2017 v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie delegácie VŠBM s predsedom 
Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť PhDr. Antonom Hrnkom, CSc.  

Dňa 29.12.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
uskutočnilo rokovanie zástupcu Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej Republike a 
vedenia VŠBM v Košiciach. 

 
Celkový počet študentov k 31.10.2017, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 
2017/2018, bol 983. Z tohto počtu 485 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.) a 498 na 2.stupni 
vzdelávania (Ing.). Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované v dennej a externej forme v 
oboch  stupňoch. K 31.10.2017 bol celkový počet študentov v dennej forme 314 študentov a v 
externej forme 669 študentov. V  roku 2017 vysokú školu v rámci programu Erasmus+ 
navštívilo  3 študenti z Poľska, 4 študenti z Rumunska. V rámci programu Erasmus+ v roku 
2017vycestovalo 13 našich študentov do Českej republiky, Poľska. 

 
Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií vystupuje v pedagogickej a 

vedecko-výskumnej činnosti z pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti 
celoživotného vzdelávania a vytváraním podmienok na získanie profesijného vzdelania pre 
širokú verejnosť a to aj medzinárodne, napr. formou v odbornej praxi akceptovaného štúdia 
„Master of Business Administration“ – MBA“ , „Master of Laws - LL.M“a  Doctor of 
Business Administration – DBA“ v rozsahu zahraničnej akreditácie partnera a dohody VŠBM 
v Košiciach a Wyžšej Szkoly Menedžerskej w Warszawie.  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a IPE Management School - Paris 
(Francúzsko) na základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej akreditácie partnera 
ponúkajú podiplomové štúdiá v študijnom programe, ktorý spĺňajú štandardy EÚ: „Master of 
Science in Management, specialisation Strategic management“- „MSc.“ 
 
V roku 2017 boli na pôde VŠBM v KE riešené 2 medzinárodné projekty, jeden so začiatkom 
v roku 2017 a jeden pokračujúci. Z národných projektov bol v roku 2017 ukončovaný projekt 
VEGA a boli riešené 2 projekty  podporené ministerstvami SR. V roku 2017 bol zazmluvnený 
aj následný projekt k projektu Mapovanie kriminality v meste Košice z roku 2013 s názvom 
Mapovanie rizikových zón v meste Košice s riešením v roku 2018. Pri snahe zachovať 
kontinuitu a kvalitu vedeckej práce bola v roku 2016/2017 úspešne získaná podpora pre 
projekty vo výskumnej oblasti projekty v rámci schém H2020, VEGA, Interreg HU-SK a 
s podporou Ministerstva obrany SR (tabuľka T19). V oblasti nevýskumných projektov sa 
podarilo získať podporu pre projekt MV SR k téme prevencie kriminality súvisiacej 
s nelegálnou migráciou. (tabuľka T20). 
 

VŠBM v priebehu roku 2017 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 
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s Európskou smernicou IWA 2/2007 na implementáciu ISO 9001:2015 do vysokoškolských 
vzdelávacích inštitúcií, je v zhode s Európskou smernicou pre riadenie kvality na vysokých 
školách (ESG) Vnútorný systém kvality na VŠBM je podľa § 15 ods. 1 písm. l) zákona v 
spojení s čl. 32a bod 2 písm. d) Štatútu VŠBM, ktorým sa upravuje systém priameho merania 
a hodnotenia kvality vzdelávania na VŠBM. 
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Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2016/2017

Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a 

druhom stupni v roku 2017

Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2017

Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2017

Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2016/2017)

Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 

akademickom roku k 31.12.2017

 Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2016/2017 a 

porovnanie s akademickým rokom 2015/2016

Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2017

Zoznam vymenovaných docentov za rok 2017

 Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016

Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016

Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2017

Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 

práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2017



občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy

fakulta1 1 152 45 19 10 311 84 3 485 139
2 143 46 353 87 2 1 498 134

295 91 19 10 664 171 5 1 983 273

1 152 45 19 10 311 84 3 485 139

2 143 46 353 87 2 1 498 134

295 91 19 10 664 171 5 1 983 273

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

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2017
Denná forma Externá forma

spolu vysoká škola 

spolu podľa 

stupňov

spolu fakulta 1

Vysoká škola
Stupeň                        

štúdia



Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1 171 203 242 445 664 871

2 143 240 395 491 646 722

Spolu 314 443 637 936 1310 1593

Stupeň 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1 314 281 328 405 446 503

2 355 448 404 439 687 849

Spolu 669 729 732 844 1133 1352

Rok 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1 485 484 570 850 1110 1374

2 498 688 799 930 1333 1571

Spolu 983 1172 1369 1780 2443 2945

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 68 17 83 18 3 1 154 36

2 146 41 1 1 224 63 1 0 372 105

214 58 1 1 307 81 4 1 526 141

Spolu podľa stupňov 1 68 17 83 18 3 1 154 36

2 146 41 1 1 224 63 1 0 372 105

214 58 1 1 307 81 4 1 526 141

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 2016/2017
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           

bezpečnostné služby 100 75 75 54 54 0,8 0,7 1,0 0,5

Spolu 100 75 75 54 54 0,8 0,7 1,0 0,5

Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 120 150 150 123 122 1,3 0,8 1,0 1,0

Spolu 120 150 150 123 122 1,3 0,8 1,0 1,0

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

bezpečnostné služby 14 14 11 11 6,2 6,2 6,2 6,3

Spolu 14 14 11 11 6,2 6,2 6,2 6,3

Denná forma

Externá forma

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

stupni v roku 2017



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 150 63 63 60 60 0,4 1,0 1,0 0,4

Spolu 150 63 63 60 60 0,4 1,0 1,0 0,4

Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 150 145 145 136 136 1,0 0,9 1,0 0,9

Spolu 150 145 145 136 136 1,0 0,9 1,0 0,9

Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

bezpečnostné služby 158 158 152 152 76,0 76,0 77,6 77,6

Spolu 158 158 152 152 76,0 76,0 77,6 77,6

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

bezpečnostné služby 2 2 2 2 1,0 1,0 1,0 1,0

Spolu 2 2 2 2 1,0 1,0 1,0 1,0

Externá forma

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2017
Denná forma



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 2017



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 

2016/2017 

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 1 203 11

2 240 1

Spolu denná forma 443 0 0 12 0 0 0 0

Externá forma 1 281 281 4

2 448 448 2

Spolu externá forma 729 729 0 6 0 0 0 0

obe formy spolu 1 484 281 0 15 0 0 0 0

2 688 448 0 3 0 0 0 0

Spolu 1172 729 0 18 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2016/2017)
Počty študentov

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného

Počet 

žiadostí o 

odpusteni

e 

školného



Podskupina 

študijných 

odborov

Stupeň 

dosiahnutéh

o vzdelania

Forma 

štúdia

2016 / 

2017

2015 / 

2016

2014 / 

2015

2013 / 

2014

2012 / 

2013

2011 / 

2012

bezpečnostné 

služby I. Denná 0,0 0,0 64,3 66,2 82,0 82,9

bezpečnostné 

služby II. Denná 0,0 93,0 97,0 98,8 97,9 97,9

bezpečnostné 

služby I. Externá 0,0 0,0 73,0 80,6 86,0 79,6

bezpečnostné 

služby II. Externá 0,0 93,6 94,0 96,6 98,2 96,6

Akademický rok začatia štúdia

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

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2017



V roku 2016/2017

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM v KE 15 6 69 52 16 199

Spolu 15 6 69 0 0 52 16 199 0 0

V roku 2015/2016

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM v KE 20 6 80 32 9 142

Spolu 20 6 80 0 0 32 9 142 0 0

Rozdiel -5 0 -11 0 0 20 7 57 0 0

Rozdiel v % -25,0 0,0 -13,8 0,0 0,0 62,5 77,8 40,1 0,0 0,0

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2016/2017 a porovnanie s 

akademickým rokom 2015/2016

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 1.1.2017

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2017

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2017

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 2017



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 1.1.2017

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2017

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2017

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 2017



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

Docenta

Ostatné

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

Zamestnanec
Fyzický 

počet

Prepočítaný 

počet

VŠ učiteľ nad 70 rokov

Ostatní
Spolu 0 0

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2017



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2017

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

VŠBM v KE 23 9 2 0 7 5 6 0 1 0 4 1

Spolu 23 9 2 0 7 5 6 0 1 0 4 1

Podiel v % 100 39,1 8,7 0,0 30,4 21,7 26,1 0,0 16,7 0,0 66,7 16,7

Spolu v roku 

2016 24 2,0 2,0 0,0 15,0 5,0 7,0 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0

Podiel v % 

2016 100 8,3 8,3 0 62,5 20,8 29,2 0 0 0 71,4 28,6

Rozdiel 2017 - 

2016 -1 7 0 0 -8 0 -1 0 1 0 -1 -1

Rozdiel v % 

2017 - 2016 0,0 30,8 0,4 0,0 -32,1 0,9 -3,1 0,0 16,7 0,0 -4,7 -11,9

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

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2016/2017

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM v KE 15 6 69 52 16 199

Spolu 15 6 69 0 0 52 16 199 0 0

V roku 2015/2016

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM v KE 20 6 80 32 9 142

Spolu 20 6 80 0 0 32 9 142 0 0

rozdiel -5 0 -11 0 0 20 7 57 0 0

rozdiel v % -25,0 0,0 -13,8 0,0 0,0 62,5 77,8 40,1 0,0 0,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2016/2017 a porovnanie s akademickým rokom 

2015/2016

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 168 40 154 36 16 5 13 3 8 0

Diplomová 376 112 372 105 38 15 5 2 29 6

Dizertačná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rigorózna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 544 152 526 141 54 20 18 5 37 6

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

roku 2017



V roku 2017

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 4 7 1 33 44

Spolu 4 7 0 0 0 0 1 0 33 44

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 71 80

Rozdiel 3 7 0 -1 0 0 -38 -36

Rozdiel v % 300,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -53,5 -45,0

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2017 a porovnanie s rokom 2016



V roku 2017

Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2016

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 2017 

a porovnanie s rokom 2016



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostných 

systémov denná slovenský Bc.

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostných 

systémov externá slovenský Bc.

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostných 

systémov denná slovenský Ing.

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostných 

systémov externá slovenský Ing.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných

 k 1.9.2017



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. 2017



Fakulta Odbor

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2017



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 31.12.2017



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 H2020 G Z 700688

prof. Ing. Josef 

Reitšpís, CSc.

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

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2017



2 VEGA G D 

VEGA /1/0585/15

 prof. Ing. Josef 

Blažek, CSc.

Analýza 

možností 

signálovej 

identifikácie a 

paralyzovania 

nebezpečných - 

potenciálne 

teroristických 

malých 

bezposádkový

ch 

prostriedkov 

(UAV) v 

špecifických 

záujmových 

priestoroch

2015               

2017 0

 hradený z 

vlastných 

zdrojov

3

Ministerstvo 

obrany SR G D

SEMI 123-23/2017

 prof. Ing. Josef 

Blažek, CSc.

Pozemná a 

vzdušná 

protidronová 

obrana v 

zložitých 

podmienkach 

detekcie a 

eliminácie 

dronov 2017 26 065,00 € 26 065,00 €



4 Interreg HU-SK, G Z

SKHU/1601/4.1/187

Ing. Monika 

Blišťanová, PhD.

Logistic 

support 

system for 

flood crisis 

management 

in the 

Hernád/Horná

d catchment - 

FLOODRESC 2017/2019 0 0

financovanie 

refundáciou 

http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment
http://www.skhu.eu/funded-projects/logistic-support-system-for-flood-crisis-management-in-the-hernad-hornad-catchment


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

1 MV SR G D MV SR/2016

doc. JUDr. S. 

Križosvký, 

PhD. 

Tvorba a testovanie 

prezentácií projektov 

prevencie kriminality 

súvisiacej s nelegálnou 

migráciou

03/2017-

12/2017 21 000,00 € 21 000,00 €

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2017



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

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2017
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Výročná správa o hospodárení v rozsahu poskytnutej dotácie 
zo štátneho rozpočtu 

 
 
 

         V správe o hospodárení vysokej školy sú v tabuľkovej forme informácia o nákladoch, 
výnosoch a dotáciách Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach       
 
         Náklady VŠBM boli vo výške 2 471 841 EUR. Náklady účtovnej skupiny 50 boli v 
hodnote 421 591 EUR, podstatnú časť z toho tvorili náklady na materiál, knihy, časopisy a 
kancelárske potreby. Náklady na prístrojové vybavenie a laboratória boli 121 054 EUR. 
Náklady na elektrickú energiu, plyn a tepelné hospodárstvo sú 127 469 EUR. Náklady na služby 
boli 256 914 EUR. Náklady na mzdy sú 540 732 EUR, odvody do SP a ZP 239 327 EUR. Iné 
náklady na hospodársky rozvoj boli 818 252 EUR. Finančné náklady boli 78 534 EUR.  

           Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté 
v rámci dotačnej zmluvy za rok 2017 boli 87.804,- €. V tabuľkovej prílohe č.4 sú rozpísané 
údaje sociálnej podpory-sociálne štipendia. Štipendia z vlastných zdrojov sme v rokoch 2016, 
2017 neposkytli. Motivačné štipendia boli priznané v roku 2016 v sume 39.354,-€ a v roku 
2017 v sume 27.804,-€ v rámci dotačných zmlúv. V tabuľkovej prílohe sú uvedené jednotlivé 
údaje k čerpaniu všetkých týchto prostriedkov. 
 
           Výnosy VŠBM sú 2 730 897 EUR za školné.  

           VŠBM skončila hospodárenie úspešne.   

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 



Obsah Obsah tabuľkových príloh výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2017
Vysvetlivky Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2017
Tabuľka č.1 Príjmy z dotácií súkromnej  vysokej škole zo štátneho rozpočtu
Tabuľka č. 2 Výnosy súkromnej vysokej školy
Tabuľka č. 3 Náklady súkromnej vysokej školy
Tabuľka č. 4 Sociálne štipendiá
Tabuľka č. 5 Štipendiá z vlastných zdrojov
Tabuľka č. 6 Motivačné štipendiá
Tabuľka č. 7 Výnosy súkromnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2016 a 2017 



Kód 
vysvetlivky Vysvetlivka

SPOL_1

Všetky vysvetlivky k tabuľkám sú sústredené na jeden hárok. Sú organizované v dvoch stĺpcoch. 
Prvý stĺpec označený ako "Kód vysvetlivky" obsahuje označenie vysvetlivky, ktoré určuje, ku ktorej tabuľke a ku ktorej časti 
tabuľky sa vysvetlivka vzťahuje. Význam použitých kódov je: 
Príklad č. 1: T1_R3 - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č.1, k riadku 3
Príklad č. 2: T1_V1 - ide o všeobecnú vysvetlivku č. 1 k tabuľke č. 1
Príklad č. 3: T6_SA - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č. 6, k stĺpcu A
Príklad č. 4: SPOL_1 - ide o vysvetlivku č. 1 platnú pre všetky tabuľky

SPOL_2
Niektoré polia tabuliek sa počítajú alebo inak odvodzujú z iných polí. Tieto polia sú označené žltou farbou a vysoká škola ich 
nevyplňuje. Prosím nevymazávajte nastavené vzorce v týchto (žltých) bunkách tabuliek. Polia, ktoré je potrebné vyplniť, 
sú označené zelenou farbou. Polia, v ktorých nemôže byť žiadny údaj sú označené X.

SPOL_3
Všetky údaje o výške finančných prostriedkov sa uvádzajú v Eur s presnosťou na 2 desatinné miesta (na centy). Zobrazenie 
tabuliek je nastavené na eurá. Dôvodom tohto pravidla je, aby pri sumarizácii nedochádzalo k väčším chybám zo 
zaokrúhľovania.

SPOL_4

Vo všetkých predpísaných tabuľkách výročnej správy sa dodržiavajú nasledujúce konvencie:
a)  Všetky riadky tabuliek, ktoré obsahujú údaje, sú číslované. Ak sa údaj v riadku vypočíta z údajov v iných riadkoch, je 
v riadku s vypočítaným údajom uvedený príslušný vzorec.
b)  Riadky tabuľky s hlavnými údajmi za sledovanú oblasť sú vyznačené tučným písmom. Ak v riadkoch nasledujúcich za 
takýmto riadkom je uvedený podrobnejší rozpis údaja, ktorý riadok obsahuje, je v riadku s hlavným údajom informácia, 
z ktorých riadkov sa daný hlavný údaj vypočíta. Riadky s rozpisom hlavného údaja začínajú znakom „-“ a sú vytlačené 
normálnym písmom (pozri napríklad riadky R2 až R21 v tabuľke č. 3).
c)  Výraz „SUM(R1:R3)“ znamená „súčet riadkov R1 až R3“.
d)   V poliach tabuliek, ktoré sa nevypĺňajú, je uvedený znak „X“

T1_V1 Tabuľka č. 1 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre príjmov z dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu  
prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva, ktoré sú zahrnuté  v dotačných zmluvách na rok 2017. 

T2_V1 Tabuľka č. 2 poskytuje základné informácie o celkovom objeme a štruktúre výnosov  súkromnej vysokej školy v roku 2017. 

T3_V1 Tabuľka č. 3 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre nákladov súkromnej vysokej školy v roku  2017.

T4_V1
Tabuľka č. 4 poskytuje informácie  o príjmoch a výdavkoch (cash) na sociálne štipendiá podľa § 96 zákona a o počte 
študentov poberajúcich sociálne štipendiá. Vysoká škola  uvedie príjmy z dotácie na sociálne štipendiá poskytnuté 
prostredníctvom  kapitoly MŠVVaŠ SR na základe dotačnej zmluvy v danom kalendárnom roku.

T5_V1 Tabuľka č. 5 poskytuje informácie o objeme a štruktúre štipendií  vyplácaných súkromnou vysokou školou z vlastných 
zdrojov podľa § 97 zákona v danom roku.

T6_V1 Tabuľka č. 6 poskytuje informácie  o príjmoch a výdavkoch vysokej školy na motivačné štipendiá a o počte študentov, ktorí 
ich poberajú  podľa § 96a zákona v danom kalendárnom roku. 

T7_V1 Tabuľka č.7: Výnosy súkromnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom  
v rokoch 2016 a 2017 (v Eur)

Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2017

2



Kód Názov Platné od

1 sociálne štipendium 28.9.2005

4 motivačné štipendium - vynikajúce plnenie študijných 
povinností 1.9.2007

5 motivačné štipendium - mimoriadny študijný výsledok 1.9.2007

6 motivačné štipendium - mimoriadny výsledok vo 
výskume/vývoji 1.9.2007

7 motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v umeleckej 
činnosti 1.9.2007

8 motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v športovej 
činnosti 1.9.2007

9 štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy 1.9.2007

18 vládny štipendista 8.3.2010

19 motivačné štipendium - vybrané odbory (§ 96a ods.1 písm. a)) 1.1.2013

Kódy z Centrálneho registra študentov



Číslo 
riadku Dotácia Bežné dotácie

1 Dotácia poskytnutá z MŠVVaŠ SR  [R2+R3+R4] 87 804

2    Motivačné štipendiá 27 804

3    Sociálne štipendiá 60 000

4.    Iná dotácia 0

Schválil:  Dr. 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 2017 (v Eur)  

Názov  vysokej školy: 

Vypracoval: Andrea Turcsányiová



Číslo riadku Položka 2017

1 Tržby za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60) 2 730 897
z toho:

2 - Tržby za vlastné výrobky (účet 601) 
3 - Tržby z predaja služieb (účet 602) 2 730 897
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)

10 Mimoriadné výnosy (účtová skupina 67) 0
11 Prevodové účty (účtová skupina 68) 0
12 Spolu [R1+ SUM(R5:R11)] 2 730 897

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

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

Názov súkromnej vysokej školy:

Vypracoval:       Bc. Andrea Turcsánaiová
Tel. kontakt:       055/7201076



Číslo 
riadku Položka 2017

1 Spotrebované nákupy (účtová skupina 50) 421 591
2 Spotreba materiálu (účet 501) 294 122

z toho:
3 - knihy, časopisy a noviny  12 051
4 - kancelárske potreby a materiál   48 212
5 - papier  5 623
6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu   7 562
7 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  121 054
8 - DHM - nábytok 8 048
9 Spotreba energie (účet 502) 127 469

10 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503)
11 Predaný tovar (účet 504) 
12 Služby (účtová skupina 51) 256 914
13 Opravy a udržiavanie (účet 511) 
14 Cestovné (účet 512) [SUM(R15:R16)] 7 702
15 - domáce cestovné  6 199
16 - zahraničné cestovné  1 503
17 Náklady na reprezentáciu (účet 513)
18 Ostatné služby (účet 518) 249 212

z toho:
19 - prenájom priestorov  0
20 - prenájom zariadení 0
21 - drobný nehmotný majetok  0
22 Osobné náklady (účtová skupina 52) 809 964

z toho:
23 -Mzdové náklady (účet 521)  540 732

   z toho:
24     - MZDY 539 186
25     - OON 1 546
26 -Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 239 327
27 -Zákonné sociálne náklady (účet 527) 29 905
28 -Ostatné sociálne náklady (účet 528)  
29 Dane a poplatky (účtová skupina  53) 
30 Iné náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 54) 818 252

z toho:
31 -Dary (účet 543) 
32 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (účet 548) 818 252
33 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (účtová skupina 55) 86 586

z toho:
34 -Odpisy DNM a DHM  (účet 551) 86 586
35 Finančné náklady (účtová skupina 56) 78 534
36 Mimoriadné  náklady (účtová skupina 58) 0
37 Dane z príjmov a prevodové účty (účtová skupina 59) 0
38 Spolu [R1+R12+R22+SUM(R29:R30) +R33+SUM(R35:R37)] 2 471 841

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

Názov súkromnej vysokej školy:

Vypracoval:  Bc. Andrea Turcsányiová 
Tel. kontakt:055/7201076
Schválil:        Dr. 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 127 220 X 76 455 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1) X 710 X 409

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá  2) X 154 X 83

4 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  [R4_SC = 
R6_SA]                         175899 X 148679 X

5 Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR k 
31.12. 100 000 X 60 000 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         148679 X 132224 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac  [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 179,1830986 X 186,9315403 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:  Bc. Andrea Turcsányiová
Tel. kontakt: 055/7201076
Schválil:        Dr. 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 2016 a 2017 (v Eur)

2016 2017

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 2016 a 2017 

Číslo 
riadku Položka

2016 2017

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  39 354 27 804

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 39 354 27 804

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) 102 92

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

Tabuľka č. 6: Motivačné štipendiá  v rokoch 2016 a 2017
(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 

2017

 Vypracoval:   Bc. 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)

2016



Číslo 
riadku Položka 2016 2017

A B
1 Výnosy zo školného  [R2+R3] 1 531 605 1 689 449
2 - výnosy zo školného za štúdium v dennej forme štúdia 767 304 754 913
3 - výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia 764 301 934 536
4 Priemerné školné 824 835
5 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R6:R10)] 1 640 2 020
6 - za prijímacie konanie 1 640 2 020
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 2016 a 2017 (v Eur)

Názov súkromnej vysokej školy: 

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


