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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.  
V súlade s hlavným poslaním vysokej školy je formulovaná vízia budovania a rozvoja VŠBM 
v Košiciach, ako vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie, ktorá je spôsobilá a oprávnená 
vykonávať vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia a tvorivo riešiť 
vedecko-výskumné úlohy na národnej a medzinárodnej úrovni. 
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 vo všetkých jeho troch stupňoch Bc., Ing. a PhD. v študijnom programe 
„Riadenie bezpečnostných systémov“ akreditovanom v rámci komplexnej akreditácie 
ukončenej v roku 2018.   
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 zahraničným partnerom a to 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., prvé funkčné obdobie, dátum 
vymenovania za prorektora: 10. november 2015 
vedu a výskum:  
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Doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA, LL.M, prvé funkčné obdobie, dátum vymenovania 
za prorektora: 1.3.2017 do 30.10.2018 
 informatiku a rozvoj:  
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA, MSc., druhé funkčné obdobie, dátum vymenovania za 
prorektora: 12. septembra 2014, 
 
Kvestor vysokej školy:  Ing. Zdenka Deylová, MBA do 31. 5. 2018 
    Ing. Gabriel Hrubý, DBA od 1. 6. 2018 
 
 
Akademický senát vysokej školy:  
 
Predseda: 
Ing. Peter Palko, MBA, prvé funkčné obdobie, začiatok funkcie od 22. 9. 2015 do 20. 11. 
2018, Predseda AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť.  
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc., prvé funkčné obdobie, začiatok funkcie od 21. 11. 2018, 
Predseda AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť.  
 
 
Predsedníctvo: 
Ing. Lucia Kováčová, PhD., MSc., druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018. 
Podpredsedníčka AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť. 
 
Členovia: 
- zamestnanecká časť :  
Ing. Martina Vacková, PhD., MBA, ÚHTV,  prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 5. 10. 
2013, ukončenie členstva 12.11.2018  
Ing. Jozefína Drotárová, PhD. ÚBM, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Ing. Iveta Fabiánová, LL.M., rektorát, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
JUDr. Štefan Jakabovič LL.M., ÚCV, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 17. októbra 
2016, ukončenie členstva 12.11.2018 
Ing. Martin Mašľan, MSc., ÚEDB, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
RNDr. Mária Kancírová, PhD. ÚHTV, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 17. októbra 
2016, ukončenie členstva 31.12.2016 
Ing. Zdenka  Deylová, MBA,  kvestorát, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 25. 
septembra 2014, ukončenie členstva 30.6.2018 
Ing. Norbert Naď MSc., ÚBM, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
RNDr. Ing. Lenka Šonková, ÚEDB, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Ing. Zlatica Geročová, školské oddelenie, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
 Bc. Alena Buzová, akademická knižnica, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
 
- študentská časť:  
Bc. Dominika Mezovská, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 22. októbra 2015, 
ukončenie členstva 12.11.2018 
Bc. Veronika Vargová, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 22. októbra 2015, ukončenie 
členstva 12.11.2018 
Bc. Zlatica Geročová, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 5. novembra 2016, ukončenie 
členstva 12.11.2018 
Andrej Líška, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Nicole Stehlíková, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
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Juraj Izrael, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
 Šimon Slovinský, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
 
Zástupca AS VŠBM v Rade  vysokých škôl SR:  Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc., 
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR: Šimon Slovinský  
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Jozef Lepáček 
 
 
Vedecká rada vysokej školy:  
 
Interní členovia VR: 
Dr.h.c. prof.h.c, prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA MSc. MBA LL.M, Prezident, 
Predseda Správnej rady VŠBM, Ústav bezpečnostného manažérstva 
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Krížovský, PhD., LL.M., MBA, Ústav bezpečnostného 
manažérstva 
Doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M, Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti 
Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA MSc., Ústav bezpečnostného manažérstva 
prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc. MSc., Ústav bezpečnostného manažérstva 
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., Ústav humanitných a technologických vied 
prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti 
Ing. Peter Havaj, PhD., Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti 
Ing. Lucia Kováčová, PhD., MSc., Ústav humanitných a technologických vied 
Ing. Peter Palko, MBA, Ústav bezpečnostného manažérstva 
JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M, Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií 
Ing. Martina Vacková, PhD., Ústav humanitných a technologických vied 
doc. RNDr. Božena Mihaliková, CSc., Ústav humanitných a technologických vied 
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti 
 
Externí členovia VR: 
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 
Katedra protipožiarnej ochrany 
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši, SR, 
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., gen. v zálohe, Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava 
prof. dr. hab. Jacek Dworzecki, PhD., Akadémia PZ v Bratislave 
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. MPA, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 
doc. PhDr. Branislav Kováčík, PhD., UMB, FPVaMV, Banská Bystrica 
Ing. Jaromír Jezný, PhD., ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 
 
 
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:   
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M. – predseda disciplinárnej komisie, 
zamestnanec VŠBM 
Ing. Lucia Kováčová, PhD. MSc. – člen disciplinárnej komisie, zamestnanec VŠBM 
Ing. Zlatica Geročová - člen disciplinárnej komisie, zamestnanec VŠBM 
Bc. Martin Petruška - člen disciplinárnej komisie, študent 
Bc. 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 
Riaditeľka knižnice: Bc. Alena Buzová 
 

Redakčno-vydavateľské stredisko VŠBM v Košiciach 
Poverená vedením pracoviska: Ing. Antonina Titarenko 
 
Oddelenie vedy a výskumu,  
vedúca oddelenia: Ing. Jozefína Drotárová, PhD. 
Ing. Zuzana Gedeonová 
 

Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach Kysak – Účelové pracovisko  
Poverený 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 

 
 
Prví absolventi podiplomového štúdia Master of Science (MSc.) realizovaného v 
spolupráci s francúzskym partnerom IPE Management School - Paris  
Dňa 28.2.2018 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnili obhajoby podiplomových prác v 
študijnom programe "Strategický manažment", ktorý je realizovaný v spolupráci s IPE 
Management School - Paris. Študenti prezentovali výsledky svojho výskumu pred komisiou, 
ktorej predsedal prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. Medzi členmi komisie nechýbal ani 
zástupca partnerskej organizácie Prof. Dr. Michael George Moulder. Ďalšími členmi boli 
Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. (UNIPO), prof. Dr. hab. Jacek Dworzecki, PhD. (PL) 
a za domácu inštitúciu Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. Po otvorení obhajob 
prorektorom pre vzdelávanie Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislavom Križovským, PhD., MBA, 
LL.M. sa jednotliví uchádzači o profesijný titul MSc. prezentovali s výsledkami svojej práce. 
Rozpravy k jednotlivým témam, ktoré sa viedli v slovenskom a anglickom jazyku, boli 
rôznorodo obsiahle a dosahovali pri niektorých prácach až jednu hodinu. Na konci dňa 
komisia konštatovala spokojnosť nad úrovňou a pestrosťou spracovaných podiplomových 
prác a uzniesla sa, že všetci 14 študenti podiplomového štúdia MSc. s úspechom ukončili 
svoje štúdium. 
 
Súčinnostné taktické cvičenie zložiek IZS vo Výcvikovom centre prežitia v sťažených 
podmienkach - VŠBM, Kysak 
Kysak 13. apríla (TASR) – Budúci záchranári, študenti druhého a tretieho ročníka odboru 
urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v 
Prešove si v piatok v praxi vyskúšali, ako postupovať pri hromadnom postihnutí osôb. 
Modelová situácia navodila stav hromadnej dopravnej nehody štyroch osobných motorových 
vozidiel a dodávky prevážajúcej migrantov, pričom vypukol požiar a zranilo sa 20 osôb. 
Výsledkom boli zranené osoby s rôznym stupňom závažnosti poranenia. Na výcviku sa 
zúčastnilo 44 študentov. Vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Danka Boguská 
uviedla, že ide o pilotný projekt, ktorý je súčasťou výučby v tomto odbore. Doteraz sa ich 
študenti zúčastňovali na taktických cvičeniach profesionálnych zložiek Integrovaného 
záchranného systému, kde záchranárom poslúžili ako figuranti. Cieľom tohto cvičenia bolo 
precvičiť manažérske schopnosti samotných študentov na veliteľských pozíciách. Kým 
študenti druhých ročníkov poslúžili svojim starším spolužiakom ako figuranti, tretiaci už 
museli zvládnuť pozíciu zachraňujúcich zložiek, čiže veliteľské pozície, čo sa vyžaduje od 
skutočných záchranárov. Úlohou študentov bolo za pomoci profesionálov dostať 
zakliesnených ľudí z vozidiel. Všetkých zranených museli odniesť do bezpečia - hniezda 
záchrany a zhodnotiť ich zdravotný stav podľa závažnosti. Zlomeniny na mieste zafixovali. 
Tretiačka Renáta Zmijová konkretizovala, že stupeň závažnosti sa označuje farbou, pričom 
čierna znamená smrť, červená najzávažnejšie zranenie, žltá menej závažné a zelenou farbou 
sa označí chodiaci pacient. Jej úlohou bolo zapísať zistené informácie a zadeliť pacientov na 
transport do nemocnice. Taktické cvičenie sa konalo v lesnom prostredí v Kysaku. Výber 
miesta však nebol náhodný. Cvičenie prebiehalo v areáli výcvikového strediska Vysokej 
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školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktorá s katedrou intenzívne spolupracuje. 
Záchranári, absolventi bakalárskeho stupňa v odbore urgentná zdravotná starostlivosť, 
hľadajú možnosti ďalšieho vzdelávania práve na tejto vysokej škole v Košiciach. 
V inžinierskom stupni im v odbore ochrana osôb a majetku škola poskytuje nadobudnutie 
manažérskych vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné najmä pre záchranárov 
v manažérskych pozíciách.  Na výcviku sa študenti stretli s ťažkou záchranárskou technikou. 
Akciu pripravili za účasti profesionálnych záchranných zložiek Integrovaného  záchranného 
systému: Poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby - Falck Záchrannej a Záchrannej 
služby Košice, Hasičského a záchranného zboru a Operačného strediska Záchrannej 
zdravotnej služby.  
 
Návšteva rektora Doneckého právneho inštitútu 
Dňa 24.4.2018 nás navštívil rektor Doneckého právneho inštitútu prof. Viktor Beschastnyy, 
PhD. a  pri tej príležitosti popísal s našou vysokú školu zmluvu o spolupráci. Donecký právny 
inštitút, ako vzdelávacia inštitúcia podliehajúca Ministerstvu vnútra Ukrajiny, sa v širokej 
miere venuje príprave bezpečnostných zložiek Ukrajiny. V neľahkom období spoločenských 
zmien a ozbrojených konfliktov v Donecku sa inštitút nanovo kreuje, k čomu patrí aj rozvoj 
zahraničnej spolupráce v rôznych oblastiach.   
 
ŠVOČ - Študentská vedecká a odborná činnosť 2018 
Dňa 26. 04. 2018 sa konal už 11. ročník súťaže ŠVOČ – Študentská vedecká a odborná 
činnosť. Celoškolského kola ŠVOČ 2018 sa zúčastnilo 12 študentov s jedenástimi súťažnými 
prácami, z toho 10 študentov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a 2 zo 
Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty bezpečnostného inžinierstva.  Práce študentov boli 
zaradené do spoločnej sekcie s názvom „Riadenie bezpečnostných systémov“. Študenti 
dokázali obhájiť svoje teoretické i praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a na 
otázky hodnotiacej komisie zodpovedali v plnom rozsahu.  
 
Víťazné práce ŠVOČ VŠBM v KE  2018: 
1. miesto: Bc. Dajana Farkašová, 2.roč. Ing. st. VŠBM v KE – Rizikové správanie vodičov 
vybranej organizácie a jeho vplyv na bezpečnosť, vedúca práce: Ing. Lucia Kováčová, PhD., 
MSc. 
2. miesto: Šimon Slovinský, 1.roč. Bc. st. VŠBM v KE– Analýza technológie BCI, vedúci 
práce Ing. Norbert Naď, MSc. 
3. miesto: Bc. Beáta Sobotová, 2.roč. Ing. st. VŠBM v KE – Návrh optimalizácie 
protipožiarnej ochrany vybraného bytového domu, vedúci práce Ing. Jozefína Drotárová, 
PhD. 
 
Cenu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v Košiciach získali: 
Bc. Martin Gočál, 1.roč. Ing. st. – Zavedenie automatizovaného systému daktyloskopickej 
identifikácie osôb do Európskej únie, vedúci práce Ing. Peter Havaj, PhD. 
Šimon Slovinský, 1.roč. Bc. st. VŠBM v KE– Analýza technológie BCI, vedúci práce Ing. 
Norbert Naď, MSc. 
 



10 
 

VŠBM získala ocenenie v oblasti kvality 
Naša inštitúcia už dlhoročne implementuje do svojich procesov fungovania princípy "Total 
Quality Management" na základe čoho sme už od roku 2012 certifikovaný v oblasti kvality 
štandardom ISO 9001. VŠBM za uplynulé roky prešla mnohými dohľadovými a 
certifikačnými auditmi v spolupráci so spoločnosťou Quality Austria, ktorá aj v tomto roku po 
úspešnom audite udelila našej škole certifikát ISO 9001:2015 a IWA 2/2007. Druha 
spomínaná, na pôde VŠBM certifikovaná smernica IWA 2/2007 je orientovaná na 
implementáciu princípov ISO 9001 do vzdelávania. Takéto dlhoročne normalizované riadenie 
kvality orientované na vzdelávanie a jej monitoring certifikačnou autoritou Quality Austria, sa 
podpísalo pod ocenenie kvality, ktoré od asociácie "OthersWays" VŠBM získala, vo voľnom 
preklade "Platinové ocenenie v oblasti technológie za kvalitu a najlepšie obchodné meno"  
(The Platinum Technology Award for Quality & Best Trade Name). Toto ocenenie sa udeľuje 
francúzskou spoločnosťou raz za 3 roky a súčasťou ocenenia je aj certifikát o implementácii 
TQM v rámci našej spoločnosti. VŠBM ho získala 28. apríla 2018 v Berlíne. 
 
Program Erasmus+ dáva možnosť navštíviť vzdialené krajiny, ale aj spoznať Slovensko 
Program Erasmus+, v ktorom je zapojená aj naša inštitúcia, dáva študentom a absolventom 
priestor spoznať v rámci štúdia a pracovných stáží iné krajiny a rozdielne kultúry. VŠBM v 
Košiciach dáva svojim študentom možnosť nabrať nové skúsenosti u viac ako 40 partnerov, s 
ktorými máme podpísané bilaterálne dohody. Rovnako radi čoraz častejšie vítame u nás 
študentov zo zahraničia, ktorí na Slovensku absolvujú pobyt z pravidla min. na 3 mesiace. 
Aktuálne sme mali možnosť sa rozlúčiť s dvoma stážistami z Francúzska, konkrétne z 
Univerzity of Angers a to s Adrien Lagrue a Julie Chaty. VŠBM v Košiciach im vytvorila 
priestor a možnosti efektívne pracovať na svojich absolventských prácach v kooperácii s 
našimi kolegami. V rámci rozlúčky stážisti obdŕžali od rektora VŠBM a vedenia školy 
pamätné medaily. 
 
Otvorenie akademického roka 2018 / 2019 a informácia o úspešnej akreditácií  
Dňa 24.9.2018 sa v aule akademika Milana Čiča uskutočnilo slávnostné otvorenie 
akademického roka 2018/2019.. Medzi čestnými hosťami sme privítali spoluzakladateľku 
VŠBM a v súčasnosti sudkyňu ústavného súdu JUDr. Mariannu Mochnáčovú, PhD. LL.M  a 
člena správnej rady Ing. Františka Kolibára, DBA MBA. Poverený rektor VŠBM a predseda 
správnej rady Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marian Mesároš, DrSc. DBA MBA LL.M. MSc. vo 
svojom príhovore privítal v začínajúcom akademickom roku ako nových študentov, tak aj 
študentov postupových ročníkov dennej formy štúdia.  
V krátkosti informoval o ukončení komplexnej akreditácie VŠBM a o spôsobilosti VŠBM 
ponúkať úplné vysokoškolské vzdelanie. Pravé ukončenou akreditáciu bola potvrdená 
spôsobilosť VŠBM realizovať bakalárske a inžinierske štúdium, ku ktorej pribudli aj 
akreditácie pre dennú a externú formu štúdia III. stupňa - PhD. Dôležitou bola aj 
informácia, že vzhľadom na lehotu ukončenia akreditácie a pravidla pre overenie štúdií v 
procese akreditácie, ktoré udáva vysokoškolský zákon, má VŠBM možnosť v akad. roku 
2018/2019 otvoriť ešte posledný krát externé štúdium v pôvodnej dĺžke bez predlžovania o 
jeden rok. Túto skutočnosť s radosťou uvítali práve študenti prvých ročníkov externej formy, 
ktorých výuka začína 28.9.2018 v pozmenenom čase a to až o 16.00 hod. Uvedený posun 
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začiatku piatkovej výuky umožňuje komfortnejší presun externých študentov z prace za 
svojim štúdiom.  
Záver slávnosti bol spestrený udelením ocenenia "najlepší študent"  našej absolventke Ing. 
Dajane Farkašovej, MBA. 
 
Prví absolventi odbornej stáže na útvaroch Policajného zboru 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na základe Memoranda o spolupráci 
medzi VŠBM v KE a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje študentom 
možnosť absolvovať pracovnú stáž na vybraných útvaroch Policajného zboru.  
V zimnom semestri akademického roka 2018/2019 sa na tejto stáži po výberovom konaní 
zúčastnili študenti 3. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia. 
Lukáš Hruška absolvoval stáž v období 8. – 19. 10. 2018 na Okresnom riaditeľstve 
Policajného zboru v Rimavskej Sobote - Okresnom dopravnom inšpektoráte v Rimavskej 
Sobote.  
Karolína Adamčíková na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach - Okresnom 
dopravnom inšpektoráte v dňoch 26.09.2018-10.10.2018.  
Ladislav Potocký na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru - Odbor kriminálnej polície v 
Lučenci, v dňoch 15.10.2018 - 26.10.2018. 
Študenti boli s absolvovaním stáže veľmi spokojní, najmä z dôvodu bezprostrednej ukážky 
pracovného prostredia, náplne práce príslušníkov, možnosti zapojenia sa do vybraných aktivít 
týchto príslušníkov. Stáž upevnila presvedčenie o správnosti výberu študijného odboru a tiež 
odhodlanie doplniť rady príslušníkov Policajného zboru po ukončení štúdia. 
 
Návšteva veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku 
Dňa 16.10.2018 sme mali tú česť na pôde VŠBM v KE privítať jeho excelenciu veľvyslanca 
Holandského kráľovstva na Slovensku Henka Cor van der Kwasta, v doprovode svojej 
manželky Eline a ďalších členov diplomatického zboru. Po úvodnom rokovaní s vedením 
VŠBM a odovzdaní pamätnej medaile z rúk Prezidenta VŠBM prof. Mariána Mesároša, sa 
celá delegácia presunula do Auly Milana Čiča, kde nasledovala odborná prednáška nášho 
cteného hosťa pred auditóriom študentov denného štúdia. Jeho excelencia prezentovala 
činnosť svojej diplomacie, pričom sa venovala aj aktuálnym témam bezpečnosti v 
medzinárodnom kontexte. Vystúpenie bolo doplnené následnou rozpravou so študentami na 
aktuálne otázky. 
 
ERASMUS + formálne aj neformálne (Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport) 
Dňa 24. 10. 2018 sa na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach konal II. 
ročník podujatia „Erasmus DAY“- dňa venovaného programu Erasmus plus. V rámci neho sa 
za účasti vedenia školy v Aule akademika Čiča uskutočnil Informačný seminár o programe 
Erasmus plus. 
Informačný seminár slávnostne zahájil rektor VŠBM v KE Dr.h.c. prof.h.c prof. Ing. Marián 
Mesároš, DrSc., MBA, LL.M., MSc., DBA, ktorý študentov vyzval k využitiu tejto 
vynikajúcej možnosti absolvovať mobilitu vo vybranej krajine Európskej únie.  
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Následne boli študentom prostredníctvom koordinátorky E+ Ing. Jozefíny Drotárovej, PhD. 
vysvetlené možnosti programu, typy mobilít, postupy, práva i povinnosti záujemcov. 
 Budúcim absolventom boli prezentované možnosti pracovných stáži cez konzorcium 
WorkSpaceEurope Bc. Magdou Haľkovou.   
Ako príklad dobrej praxe a možnosti pracovnej stáže bola Bc. Kristinou Kamenickou 
prezentovaná spoločnosť Marc2Corporation z Prahy.  
Na záver sa k študentom prihovorili absolventi Erasmus+ mobilít z radov samotných 
študentov, ktorí sa podelili o svoje zážitky, skúsenosti, a celkový prínos do života z 
absolvovania študijných a pracovných mobilít. 
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.  
V roku 2018 vycestovalo na Erasmus+ mobilitu 17 študentov.  Prichádzajúcich študentov zo 
zahraničných univerzít bolo 12. 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 44 a to v 
krajinách: Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Litva, Estónsko, Maďarsko, Fínsko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko. 
 
Podpora ďalších projektov programu Erasmus+ 
VŠBM v KE však podporuje aj účasť a aktivity študentov na iných projektoch v rámci 
programu ERASMUS+. 
Príkladom je študent 2. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, ktorý sa zúčastnil projektu 
Social Enterpreneurship – Busines for Social Change. Projekt bol realizovaný združením 
Youth Exchanges, ktoré predstavuje skupinu mladých ľudí organizujúcich rôzne projekty, 
workshopy a mnoho iných aktivít v rámci stretávania sa mladých ľudí z rôznych krajín. 
Účastníkmi projektu boli študenti z Arménska, Litvi, Slovenska, Španielska, Turecka a 
Ukrajiny. Projekt bol realizovaný v meste Trakai v Litve v dňoch 29.10.2018 až 6.11.2018. 
Cieľom a aktivitami projektu bolo vytvorenie aktívnej a motivovanej mládeže vrátane ľudí s 
menším počtom príležitostí a podmienok pre priateľskú výmenu iniciatív, inovatívne 
myšlienky, kultúrne tradície a národné vízie. 
Projekt mal za účelom podporiť podnikanie mladých ľudí, pochopiť koncepciu sociálneho 
podnikania, kritické myslenie a kľúčové zručnosti. Účastníci sa učili správne filtrovať 
sociálne informácie, vytvárať nápady a pracovať v tímoch. Projekt poskytol priestor pre 
účastníkov na vytvorenie svojich vlastných myšlienok sociálneho podnikania a napísať 
vlastný základný projekt takéhoto podnikania. Projekt je tiež platformou pre účastníkov a 
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jednotlivcov na vytváranie nových kontaktov a na vytvorenie silnej medzinárodnej 
mládežníckej siete. 
 
Monitoring študentov počas zahraničných mobilít 
V decembri 2018 sme organizovali monitoring študentov a absolventov VŠBM počas 
zahraničných stáží v spoločnosti Marc2Corporation s hlavným sídlom v Prahe. 
V rámci monitoringu nám študenti predstavili jednotlivé pozície, pracovné prostredie, 
aktivity, pracovnú náplň a dlhodobé úlohy/projekty. Zároveň sme sa zúčastnili záverečného 
zhodnotenia stáže študentov. 
Cieľom mobility zamestnancov bol tiež rozvoj a nadviazanie spolupráce s spoločnosťami  v 
Prahe, kde sa uskutočnila diskusia v rámci realizovaných a plánovaných študentských stáží, 
kontrola pracovného prostredia. Dôležitou súčasťou bola diskusia v rámci prispôsobovania 
študijného programu potrebám bezpečnostnej praxe. 
 
12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „BEZPEČNÉ SLOVENSKO A 
EURÓPSKA ÚNIA“ 
V dňoch 8. – 9. 11. 2018 sa uskutočnil už v poradí dvanásty ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie s názvom Bezpečné Slovensko a Európska únia. Hlavným zámerom realizácie 
tohto významného vedeckého podujatia bola snaha nadviazať na každoročne organizovanú 
konferenciu „Bezpečné Slovensko a Európska únia“.  Pozornosť bola sústredená na tri hlavné 
témy a to: aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ,  technické a technologické aspekty 
bezpečnosti a krízový manažment. Cieľom konferencie bola výmena skúseností a poznatkov v 
oblasti bezpečnosti, nadviazanie a rozšírenie spolupráce zúčastnených a oboznámenie sa s 
výsledkami dobrej praxe  pri riešení aktuálnych bezpečnostných problémov. 
Prvý deň konferencie bol venovaný plenárnemu rokovaniu kde odzneli príhovory 
významných hosti spojene s  vystúpeniami k aktuálnemu dianiu v oblasti bezpečnosti SR a 
EÚ. Neskôr sa účastníci konferencie presunuli do jednotlivých sekcií: 
Sekcia č. 1 - Aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ. 
Sekcia č. 2 - Krízový manažment (Interreg Slovenská republika - Maďarsko). 
Sekcia č. 3  - Technické a technologické aspekty bezpečnosti 
 
Druhá zo spomínaných sekcií bola venovaná prezentácií priebežných výsledkov riešenia 
medzinárodného projektu „Logistic support system for flood crisis management in the 
Hernád/Hornád catchment - FLOODRESC“, poskytovateľ : Interreg SK - HU,  v ktorom je 
VŠBM  v Košiciach jedným z riešiteľov. Cieľom tohoto projektu je podporiť orgány 
krízového riadenia B-A-Z a Košického kraja a zlepšiť efektivitu ich činnosti v prípade záplav. 
Projekt zahŕňa povodňové modelovanie, predpovede veľkosti a rozsahu zaplaveného územia, 
analýzy vplyvov povodní na životné prostredie a človeka, optimalizáciu logistických úloh a 
zmierňovanie účinkov povodní na verejné zdravie a epidémie. Zborník príspevkov ako aj 
ďalšie informácie o konferencii sú dostupne na nemennej stránke konferencie:  
http://conference.vsbm.sk 
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Národná agentúra programu Erasmus+ na VŠBM v Košiciach 
Zástupcovia VŠBM privítali dňa 15.11.2018 na našej pôde delegáciu Národnej agentúry 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SAAIC, ktorá zastrešuje program 
Erasmus+ pre Slovenskú republiku. Predmetom stretnutia, ktoré sa s pravidelnosťou realizuje 
na jednotlivých školách zapojených do projektu, bolo bližšie špecifikovať aktuálny priebeh 
realizácie programu Erasmus+ u nás, ozrejmiť si klady, zápory a potreby, s ktorými sa 
stretávame, a oboznámiť sa s ďalšími možnosťami spolupráce, napr. Zapojenie sa do projektu 
KA107. Toto osobné stretnutie prinieslo mnoho pozitívnych podnetov pre ďalší rozvoj našej 
školy v tejto oblasti. Návšteva bola súčasťou hĺbkovej kontroly, ktorej výsledkom bolo 
pozitívne hodnotenie realizácie projektu KA103 na VŠBM v KE. 
 
 
Návšteva z Policajnej akadémie v Čiernej hore 
Dňa 15.11.2018 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnilo stretnutie riaditeľa Policajnej 
akadémie v Danilovgrade (Čierna Hora), Bobana Šaranovića so zástupcami našej inštitúcie 
pod vedením prof. Mariana Mesároša. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia našej 
partnerskej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov  UMB v Banskej Bystrici v 
osobe je dekana  doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD., MBA a vedúceho Katedry 
bezpečnostných štúdií  doc. PhDr. Rastislava Kazanského, PhD., MBA. Predmetom stretnutia 
bolo sa vzájomne oboznámiť s činnosťou Policajnej akadémie a VŠBM,  a hľadanie možných 
foriem spolupráce. Vzácna návšteva si okrem rokovania prezrela priestory našej školy a bola 
oboznámená s našimi aktivitami v oblasti bezpečnosti. 
 
 

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 /viď tabuľka. č. 15 tabuľkovej prílohy/. 
 
b/ Celkový počet študentov k 31.10.2018, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 
2018/2019, bol 777. Z tohto počtu 424 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.), 339 na 2.stupni 
vzdelávania (Ing.) a 14 na 3. stupni vzdelávania (Rozhodnutie o práve udeľovať akademický 
titul PhD. č. 2018/6569:50-15A0, pod poradovým číslom 5 a 6 pre dennú aj externú formu 
štúdia  bolo doručené 17.9.2018). Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované v dennej 
a externej forme vo všetkých troch stupňoch. K 31.10.2018 bol celkový počet študentov 
v dennej forme 266 študentov a v externej forme 511 študentov. Podrobnejšie údaje o stavoch 
študentov v aktuálnom akademickom roku sú vyjadrené v tabuľke č. 1, 1a tabuľkovej 
prílohy/. 
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c/ Počet študentov VŠBM, ktorí sa zúčastnili mobily Erasmus + (zarátaný počet študentov v 
LS aj v ZS) bol 16, z toho 11 stáží v ČR, 2x štúdium v Maďarsku, 1x štúdium v Estónsku a 2x 
štúdium v Poľsku. 
 
Zamestnancov VŠBM, ktorí sa zúčastnili mobily Erasmus + bolo v roku 2018 bolo 17. Počet 
študentov partnerských škôl, ktorí v AR študovali/stážovali na VŠBM za účelom programu 
Erasmus + v roku 2018 bol 21 (z toho 18 štúdium, 3 stáž), z toho 20 z Poľskej republiky a 1 
z Francúzska. 
 
Zamestnancov partnerských škôl, ktorí navštívili VŠBM za účelom programu Erasmus+ 
v roku 2018 bolo 22. 
 
V roku 2018 stúpol počet študentov odchádzajúcich na pracovnú stáž.  VŠBM v KE sa 
aktívne podieľa na rozvoji programu Erasmus+ tejto oblasti. 
VŠBM v Košiciach má uzatvorených 45 bilaterálnych dohôd o medzinárodnej spolupráci za 
účelom programu Erasmus+. 
 Z toho:  10 zmlúv s partnerskými školami v CZ, 
             25 zmlúv s partnerskými školami v PL, 

10 zmlúv  s ostatnými krajinami  - Francúzsko, Litva, Tallin, Slovinsko, 
Maďarsko, Fínsko,  Bulharsko 2x, Chorvátsko, Rumunsko,  

 
Medzi najfrekventovanejšie partnerské krajiny patria: CZ a PL. /viď tabuľka. č. 6 tabuľkovej 
prílohy/. 
 
d/ Plánovaný počet prijatia nových študentov 1.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2018/2019 bol 60. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol 73. Počet účastníkov 
prijímacieho konania bol 73 a z nich úspešne prešlo 47 študentov. Konečný počet novo 
zapísaných študentov bol 45. Znamená to aj, že škola nenaberá študentov za každú cenu.  
 
V externej forme bol plánovaný počet prijatia 100 študentov. Počet prihlásených externých 
študentov bol 69. Počet účastníkov prijímacie konania bol 69 a z nich úspešne prešlo 57 
študentov. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 56. 
 
Plánovaný počet prijatia nových študentov 2.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2018/2019 bol 70. Počet prihlásených študentov bol 37. Počet účastníkov prijímacieho 
konania bol 37 a z nich úspešne prešlo 37 študentov. Konečný počet novo zapísaných 
študentov bol 60. 
V externej forme bol plánovaný počet prijatia 140 študentov. Počet prihlásených externých 
študentov bol 105. Počet účastníkov prijímacieho konania bol 105 a z nich úspešne prešlo 104 
študentov. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 103.  
 
Plánovaný počet nových študentov 3.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 2018/2019 bol 
6. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol 6. Počet účastníkov prijímacieho 
konania bol 6 a z nich úspešne prešlo 6 študentov.  
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Počet nových študentov 3.stupňa vzdelávania externej formy na rok 2018/2019 bol 8. Počet 
prihlásených študentov na externé štúdium bol 8. Počet účastníkov prijímacieho konania bol 8 
a z nich úspešne prešlo 8 študentov. /viď tabuľka. č. 3a,3b, 3c tabuľkovej prílohy 
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 2018/2019 vznikla povinnosť uhradiť školné bol 763. Z tohto počtu bolo 503 externých 
študentov, čo však nie je podstatné, lebo obidve formy sú spoplatňované.  
 
Súčasťou života školy je aj každoročná prezentácia našej školy na výstavách o vzdelávaní. Aj 
v roku 2018 ste mali možnosť navštíviť náš stánok na viacerých podujatiach po celom 
Slovensku. Medzi stálice patrí 12. medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO 2018, 
ktorý sa konal v dňoch 5. 12. – 6. 12. 2018 v Steel Arene v Košiciach. Okrem východu ste náš 
stánok mohli nájsť aj v Nitre na podujatí Gaudeámus, konanom v dňoch 26.09.2018 - 
27.09.2018. na výstavisku Agrokomplex. Už tretí rok prezentujeme ponuku štúdia aj v 
Bratislave, a to na výstave AKADÉMIA & VAPAC, ktorá sa konala v dňoch  9. – 11 októbra 
2018 v priestoroch Aegon arény NTC v Bratislave.  Mozaiku každoročných výstav dopĺňajú 
podujatia „Kam na vysokú“ - Roadshow, kde s počas jedného dňa prezentujeme v rôznych 
mestách Slovenska. Okrem výstavísk sa reklamná kampaň o štúdiu objavovala aj cez nastroj 
Google a sociálnej sieti Facebook.  
 
e/ V akademickom roku 2017/2018 riadne ukončilo štúdium 403 absolventov, z toho 121 
bakalárov a 282 inžinierov. Približne tretinu uvedeného počtu tvorili ženy. Presné údaje 
uvádza tabuľka č. 2 prílohy. 
 
f/ Okrem štúdiu existuje mnoho aktivít, ktorým naši študenti holdujú. S pravidelnosťou 
v periodiku ZONA 10 predstavujeme jednotlivých z nich aj s výnimočnými výsledkami 
zväčša v oblasti športu. V tomto roku môžem zhrnúť výsledky Mateja Lukáča, študenta denne 
formy, Ing. štúdia, ktorý súťaží vo farbách a s podporou našej školy :  

9. 2. 2018 - Tretí ročník nonstop dvadsaťštyrihodinového korčuľovania v Košiciach. 
Účastníci netrpezlivo očakávali prekonanie dvoch rekordov z roku 2016. Tie odolali, no o 
nový zápis do knihy rekordov sa postarali dvaja vytrvalí Košičania. Študent našej vysokej 
školy Matej Lukáč odkorčuľoval 175 kilometrov a 34 metrov a zapísal sa tak do 
Slovenskej Guinessovej knihy rekordov, vďaka pokoreniu pôvodného prešovského 
rekordu.  
8. 4. 2018 - CSOB Bratislava polmaratón 2018. Matej behal kategóriu Mercedes Benz 
Polmaratón. Podarilo sa mu umiestniť na 381 mieste s časom 01:43:51.  
5. 5. 2018 - Nočný polmaratón v Košiciach. V kategórii na 10 km muži sa umiestnil na 3 
mieste s časom 43:26.  
8. 6. 2018 - polmaratón v Helsinkách. Dobehol s časom 1:48 minút. Podľa vyjadrení 
Mateja terén bol ťažký, no má motiváciu do budúceho roka.  
2. 9. 2018 - duatlhlon Central Park v New York City. V kategórii od 18 do 24 rokov 
obsadil 2. miesto. Celkovo to stačilo na 56. miesto. 
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7. 10. 2018 – Medzinárodný maratón mieru Košice, kategória polmaratón. Matej sa 
umiestnil na 711 mieste z 2562 bežcov.  
25. 11 .2018 - sa uskutočnil Horský beh na chatu Lajošku. Štart bol na Jahodnej. Bolo 
sychravé počasie a hustá hmla. Na trati dlhej 5 km Matej skončil na 1 mieste. Toto 
umiestnenie je vôbec jeho prvým miestom v bežeckej kariére.  
Matej na záver zhodnotenia svojho športového výkonu v roku 2018 dodal, že 
budúcoročná sezóna bude bohatá na preteky a teší sa na reprezentáciu školy.  

 
g/ Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy. 
Dňa 26.04.2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž vedeckých a odborných prác študentov Bc. 
a Ing. štúdia v rámci  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Súťažné práce boli 
zaradené do sekcie Riadenie bezpečnostných systémov 
V spoločnej sekcii študenti obhajovali práce z rôznych oblastí- informačná bezpečnosť, 
BOZP, požiarna ochrana, dopravná bezpečnosť či napríklad ochrana proti povodniam. Súťaže 
sa spolu zúčastnilo 10 študentov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
a dvaja študenti Žilinskej univerzity v Žiline. 
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. Všetci zúčastnení  súťažiaci obdŕžali účastnícky diplom a upomienkové 
predmety, prvé tri miesta boli okrem toho ocenené peňažným darom v sume 100, 70 a 50 eur. 
Na promočnom akte je každoročne vyhlasovaný najlepší absolvent VŠBM,  za rok 2018 
najlepšou študentkou – absolventkou bola vyhlásená Ing. Dajana Farkašová, MBA. 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

V  roku 2018 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. 

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. 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 študijných 
programoch, ktoré spĺňajú štandardy EÚ: „Master of Business Administration“ – MBA“ , 
„Master of Laws - LL.M“a  Doctor of Business Administration – DBA“, „Master of Science 
in Management, specialisation Strategic management“ - „MSc.“. 

V akademickom roku 2018/2019 sa týchto kurzov zúčastnilo spolu 36 záujemcov. 
Podiplomové štúdium MBA absolvovalo 25 záujemcov, LL.M. absolvovalo 4 záujemcov, 
DBA absolvovalo 2 záujemcov a MSc absolvovalo 5 záujemcov. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej  tvorivej činnosti 
vysokej školy  

 
V roku 2018 boli na pôde VŠBM v KE riešené 2 medzinárodné projekty, ktorých začiatky 
riešenia boli v roku 2016 a 2017. Z národných projektov boli riešené 3 projekty  podporené 
ministerstvami SR, z toho 1 so začiatkom realizácie v roku 2018 a 2 pokračujúce. 
 

 
Projekt RADY VLÁDY PRE PREVENCIU KRIMINALITY  
Názov projektu:  Mapovanie rizikových oblastí v meste Košice 
Evidenčné číslo projektu: 023055/2017 
Doba riešenia:   12/2017-03/2018 
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M 
Zameranie: Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Košice 

prostredníctvom identifikácie rizikových zón. Projekt sa zameriaval na zmapovanie 
rizikových oblastí mesta Košice. Predchádzajúce analýzy a to najmä zhlukové analýzy 
potvrdili výskyt miest so zvýšeným počtom priestupkov. Projekt pokračoval v 
problematike vytvorením metodiky na mapovanie rizikových lokalít, ktorá zahŕňa 
určenie stupňa nebezpečnosti jednotlivých protispoločenských javov. Výsledkom je 
atlas máp rizikových oblastí v meste. 

Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 7 
 
Projekt RADY VLÁDY PRE PREVENCIU KRIMINALITY  
Názov projektu:  Identifikácia a analýza činiteľov vplývajúcich na bezpečnosť lokalít 
v prostredí GIS systémov 
Evidenčné číslo projektu: č.z. 6155/2018 
Doba riešenia:   11/2018-03/2019 
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. 
Zameranie: Cieľom projektu bolo  
Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 5 
 
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 
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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 : Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M, 
mim. prof. 
Riešiteľské konzorcium:Holocén Természetvédelmi Egyesület, Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Technická univerzita v Košiciach, F BERG 
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 
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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 
 
 V roku 2018 dosiahol počet vysokoškolských učiteľov VŠBM 22. 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 Rok 2018 
Profesor 10 9 8 8 8 5 
Docent 5 6 3 3 3 4 
Odborný asistent   24 22 10 8 8 6 
Asistent  10 2 3 4 3 3 
Vedecký pracovník 0 0 0 1 1 3 

 
 
Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov : 
                     25- 29 rokov - 0 uč.                                         30-34 rokov - 2 uč.                                                                                                                    
                     35- 39 rokov - 4 uč.                                         40-44 rokov - 3 uč. 
                     45- 49 rokov 1 uč.                                            50-54 rokov –3 uč. 
                     55 -59 rokov - 1 uč.                                         60-64 rokov - 4 uč. 
                     nad 65 rokov 4 uč. 
 
  V sledovanom období v roku 2018 boli v príprave na habilitačné konanie na vedecko-
pedagogický titul docent 4 vysokoškolský učitelia, toho 1 titul docent získala. Tretí stupeň 
vzdelania (PhD.) naďalej absolvujú 4 vysokoškolskí učitelia na iných vysokých školách, 3 
začali v roku 2018 študovať doktorandské štúdium na Vysokej škole bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach na základe akreditácie udelenej 20.09.2018. 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 
2017/2018 boli našou školou vyslaní do zahraničia 7 vysokoškolskí učitelia s priemernou 
dĺžkou pobytu 5 dní.   
 Dôležitou zložkou vyučovacieho procesu sú administratívni a prevádzkoví zamestnanci. 
Celkový počet týchto pracovníkov k sledovanému obdobiu je 12. 
 Z uvedeného počtu má vysokoškolské vzdelanie 5 zamestnancov. V rámci interného 
vzdelávania si zvyšuje kvalifikáciu 10 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 
18.00 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 internetovú 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 18.00 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. 

Škola umožňuje vytváranie partnerstiev v rámci duálneho vzdelávania, čoho dôkazom je 
každoročné výberové konanie pre stáž v Policajnom zbore SR alebo možnosť platených 
brigád na Letisku Košice, v oblasti bezpečnosti. 

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 2018 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, prevencie 
kriminality a zvyšovania kvality výuky. 

- inovácia hardvérového a softvérového prostredia pre prevádzkovania služieb školy, 
- rozvoj využitia akademického informačného systému MAIS v duchu implementácie 

s inými informačnými systémami, 
- ďalšie skvalitňovanie komplexnej  a bezpečnej wifi siete určenej pre študentov, výuku 

a pedagógov, 
- ďalšie rozširovanie interného 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, 
- rozšírenie spoločenských priestorov (zasklenie terasy) v blízkosti bistra pre potreby 

študentov a návštevníkov školy,  
- inovácia kopírovacích zariadení a prechod na sieťovú tlač pre potreby študentov 

a zamestnancov školy, 
- presťahovanie rektorátu do centrálnej budovy na Košťovej 1, 
- vytvorenie podmienok pre štúdium zahraničných študentov a študentov 

prichádzajúcich v rámci výmenných programov. 
- podporovanie vzdelávania a odborného rozvoja zamestnancov,  

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 boli v roku 2017/2018 riešené projekty 
vo výskumnej oblasti v rámci schém H2020, Interreg HU-SK, s podporou Ministerstva 
obrany SR a Ministerstva vnútra SR (tabuľka T19). V ďalšom boli podané nové žiadosti 
v rámci nových výziev uvedených schém.  
 
Medzi významné položky vo vedeckej práci VŠBM patrí výskum a publikačná činnosť 
v rámci doktorandského štúdia akademických zamestnancov – doktorandov VŠBM. Vďaka 
úspešnej komplexnej akreditácií boli v akad. roku 2018/2019 prijatý na štúdium 14 študenti 
PhD. štúdia. Zároveň pokračuje už prebiehajúce štúdiá 3 zamestnancov v externej forme na 
Akadémii ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši ale tak, že ich školiteľ či 
školiteľ špecialista je jeden z profesorov VŠBM.  
 
VŠBM dbá na prepojenie výskumu a vzdelávania s praxou, príkladom tohto prepojenia je: 
- pokračujúca spolupráca s mestom Košice na projektoch súvisiacich s bezpečím obyvateľov 
mesta v rámci Plánu rozvoja mesta do roku 2020,  
- odborné školenie príslušníkov Mestskej polície z viacerých miest Slovenska, 
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- spolupráca s Letiskom Košice a inými firmami v oblasti odborného duálneho vzdelávania. 
- príprava certifikovaného kurzu Manažéra informačnej bezpečnosti podľa ISO 27000 
v spolupráci s CIS Praha a Quality Austria. 
 

 

XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 
VŠBM v Košiciach aj v roku 2018 v oblasti medzinárodnej činnosti 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 2018 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 
• The New York Academy of Sciences, Serving Science, Technology and Society Worldwide  

Since 1817, USA 
• IELA (International e-Learning Association) 

Na základe skúsenosti z predošlého roku a v rámci aktívnej spolupráce so zahraničným 
partnerom IPE Management School - Paris (Francúzsko) bolo koncom roku 2018 zahájené 
štúdium MBA, LL.M, DBA a MSc. 
 
V rámci najvýznamnejších medzinárodných aktivít vysokej školy v roku 2018 bolo primárne 
úsilie vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov VŠBM v Košiciach sústredené 
primárne na: 
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• Organizáciu a zabezpečenie 12. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné 
Slovensko a Európska Únia“ v priestoroch VŠBM v Košiciach, konané v mesiaci 
november 2018. Konferencia bola tematizovaná v rámci spolriešenia projektu Interreg 
HU-SK s názvom „FLOODRESC - Logistic support system for flood crisis management 
in the Hernád/Hornád catchment“ 

• 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 profesorov VŠBM v Košiciach v rôznych formátoch vo významných 
vedecko-vzdelávacích inštitúciách v rámci Európskych štruktúr. 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 Vietnamu, 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 a v iných 
zahraničných konzorciách a vedecko-výskumných tímoch členských štátov Európskej 
únie. 

 

XII. Systém kvality 
 
a) Manažment vysokej školy - Vnútorný systém kvality (ďalej len „VSK“) vysokoškolského 
vzdelávania na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach  (ďalej len „VŠBM“) 
vychádza z ustanovenia § 87a  zákona o vysokých školách. Štandardov a usmernení na 
zabezpečovanie kvality v Európskom  priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). 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. 

 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). Dokumentované 
postupy sú   upravené v internom predpise – Príručke kvality č. PK 1 2011 a súvisiacich 
dokumentoch. 
 Externý kontrolný audit prestížnej rakúskej certifikačnej spoločnosti Quality Austria 
a IQ-Net bol vykonávaný podľa medzinárodných akreditačných požiadaviek. Výsledkom 
preverovania na mieste sú popísané v Správe z kontrolného auditu (vedúci audítor Ing. 
Petr Kopecký). Žiadna nezhoda zistená nebola a pre účely postupného zlepšovania boli 
odporúčané kroky procesu zlepšovania, čo si škola vzala za úlohu aj realizovať v procese 
zlepšovania. 
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Externému auditu predchádzali interné audity vyškolených interných audítorov, ktorí 
počas preverovania podali o výsledku správy. Interné audity neodhalili nezhodu 
s požiadavkami normy ISO 9001, čo potvrdzuje funkčnosť QMS. 
 

 
b) Vzdelávanie  

Vedecká rada na svojich zasadnutiach prerokovala:  
- výsledky vzdelávania za akademický rok 2017/2018, (1.stupeň_Bc a 2.stupeň_Ing.), ako 
aj jednotlivých foriem vzdelávania (DF a EF). Podrobnosti sú popísané v analytickej časti 
kap. 2.1.4 tejto správy, 
- návrh zloženia štátnicových komisií pre akademický rok 2017/2018, 
- dosiahnutý stav  a výsledky riešenia vedeckých projektov, 
- úroveň plnenia kritérií komplexnej akreditácie, 
- študijné programy Bc; Ing; PhD., ktoré boli predložené na schválenie v rámci 
komplexnej akreditácie VŠBM 

 
Hodnotenie trendu spokojnosti zainteresovaných strán  
Priebežná informácia o výsledkoch prieskumu spokojnosti študentov s podmienkami 
a priebehom štúdia na VŠBM v Košiciach, bola zabezpečovaná podľa systému manažérstva 
kvality v podmienkach vysokoškolského vzdelávania, ako súčasť merania, analýzy 
a zlepšovania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a IWA 2/2007. Z dôvodu 
požiadaviek komplexnej akreditácie boli do systému 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.  
Vzhľadom k skutočnosti, že bola zavedená norma STN ISO 9001:2015 bolo potrebné 
zosúladiť QMS VŠBM s požiadavkami novej normy. 
Výsledky boli predmetom rokovania vedenia a Vedeckej rady VŠBM v jednotlivých 
obdobiach akademických rokov a sú zverejnené na webovej stránke VŠBM. 
Hodnotenia spokojnosti študentov boli a naďalej sú priebežne vykonávané pomocou 
dotazníka každé dva roky.  
Odpovede bližšie k a orientujú výsledok smerom k pozitívnemu výsledku, pričom odpoveď 
a charakterizuje pozitívnu orientáciu veľmi silno výrokom „určite áno“, odpovede bližšie k e 
orientujú výsledok k negatívnemu výsledku, pričom odpoveď e charakterizuje negatívnu 
odpoveď veľmi silno výrokom „určite nie“. -  
 
Hodnotenie činnosti tútorov za akademický rok 2018/2019 
Pre akademický rok 2018/2019 bolo rektorom vymenovaných 10 pedagógov do pozície tútora 
s vymedzených štatútom, úloha a zodpovednosťou viesť zverené skupiny študentov. Tútori 
riešili bežné študentské otázky týkajúce sa štúdia a jeho kvality. Vzhľadom k opakujúcim sa 
problémom s dodržaním termínov skúšok bol s tútormi vykonaný pohovor, aby priebežne 
sledovali stav plnenia študijných povinností študentov vo zverených skupinách a včas 
avizovali potrebu prijatia opatrení. 
 

 
a) 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 
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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 
v štátoch stredoeurópskeho regiónu ale neskôr aj v širokých európskych konzorciách  
výskumných projektov riešených v rámci H2020. 
Veľká pozornosť bola venovaná aj vzdelávaniu a príprave ďalších pedagógov školy, v štádiu 
prípravy a riešenia habilitačných konaní v odbore alebo v príbuzných odboroch. 
  
 
 

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 akreditované vysokoškolské vzdelávanie v študijnom 
programe „Riadenie bezpečnostných systémov“ vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 
vzdelávania. 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 roka, ako je profesijné vzdelávanie 
v spolupráci so zahraničným partnerom ako DBA – Doctor of Business Administration, MBA 
- Master of Business Administration, MSc. - Master of Science a LL.M. - Master of Laws. 

 
Najvýznamnejšie udalosti roka: 

Dňa 28. 2. 2018 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnili prvé obhajoby 
podiplomových prác MSc. v študijnom programe "Strategický manažment", ktorý je 
realizovaný v spolupráci s IPE Management School - Paris.  
Dňa 13. 4. 2018 sa vo výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach VŠBM 
v Kysaku uskutočnilo súčinnostné cvičenie zložiek Integrovaného záchranného systému 
s témou udalosti hromadného postihnutia. Spolupracujúcimi inštitúciami boli Prešovská 
univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra urgentnej medicíny, poskytovatelia 
záchrannej zdravotnej služby: Falck Záchrannej a Záchranná služba Košice, Hasičský a 
záchranný zbor a Operačné strediska Záchrannej zdravotnej služby.  
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Dňa 26.04.2018 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
uskutočnil už 11. ročník celoškolskej súťaže ŠVOČ. 

Dlhoročne normalizované riadenie kvality orientované na vzdelávanie a jej monitoring 
certifikačnou autoritou Quality Austria, sa podpísalo pod ocenenie kvality, ktoré od asociácie 
"OthersWays" VŠBM získala, vo voľnom preklade "Platinové ocenenie v oblasti technológie 
za kvalitu a najlepšie obchodné meno"  (The Platinum Technology Award for Quality & Best 
Trade Name). Toto ocenenie sa udeľuje francúzskou spoločnosťou raz za 3 roky a súčasťou 
ocenenia je aj certifikát o implementácii TQM v rámci našej spoločnosti. VŠBM ho získala 
28. apríla 2018 v Berlíne. 

V septembri 2018 ukončenou akreditáciu bola potvrdená spôsobilosť VŠBM 
realizovať bakalárske a inžinierske štúdium, ku ktorej pribudli aj akreditácie pre dennú a 
externú formu štúdia III. stupňa - PhD. Dôležitou je aj informácia, že vzhľadom na lehotu 
ukončenia akreditácie a pravidla pre overenie štúdií v procese akreditácie, ktoré udáva 
vysokoškolský zákon, má VŠBM možnosť v akad. roku 2018/2019 otvoriť ešte posledný krát 
externé štúdium v pôvodnej dĺžke bez predlžovania o jeden rok. 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach na základe Memoranda o 
spolupráci medzi VŠBM v KE a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje 
študentom možnosť absolvovať pracovnú stáž na vybraných útvaroch Policajného zboru.  

Dňa 16.10.2018 sme mali tú česť na pôde VŠBM v KE privítať jeho excelenciu 
veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku Henka Cor van der Kwasta, v doprovode 
svojej manželky Eline a ďalších členov diplomatického zboru.  

V dňoch 8. – 9. 11. 2018 sa uskutočnil už v poradí dvanásty ročník medzinárodnej 
vedeckej konferencie s názvom Bezpečné Slovensko a Európska únia. Druhá z tématických 
sekcií bola venovaná prezentácií priebežných výsledkov riešenia medzinárodného projektu 
„Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment - 
FLOODRESC“ poskytovateľ : Interreg SK - HU,  
 

VŠBM v Košiciach intenzívne podporuje výmenný program Erasmus+. Zástupcovia 
VŠBM privítali dňa 15.11.2018 na našej pôde delegáciu Národnej agentúry programu 
Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SAAIC, ktorá zastrešuje program Erasmus+ 
pre Slovenskú republiku. Návšteva bola súčasťou hĺbkovej kontroly, ktorej výsledkom bolo 
pozitívne hodnotenie realizácie projektu KA103 na VŠBM v KE. Počet študentov VŠBM, 
ktorí sa zúčastnili mobily Erasmus + (zarátaný počet študentov v LS aj v ZS) bol 16, z toho 
11 stáží v ČR, 2x štúdium v Maďarsku, 1x štúdium v Estónsku a 2x štúdium v Poľsku. 
Zamestnancov VŠBM, ktorí sa zúčastnili mobily Erasmus + bolo v roku 2018 bolo 17. Počet 
študentov partnerských škôl, ktorí v AR študovali/stážovali na VŠBM za účelom programu 
Erasmus + v roku 2018 bol 21 (z toho 18 štúdium, 3 stáž), z toho 20 z Poľskej republiky a 1 
z Francúzska. Zamestnancov partnerských škôl, ktorí navštívili VŠBM za účelom programu 
Erasmus+ v roku 2018 bolo 22. 

 
Celkový počet študentov k 31.10.2018, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom 

roku 2018/2019, bol 777. Z tohto počtu 424 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.), 339 na 
2.stupni vzdelávania (Ing.) a 14 na 3. stupni vzdelávania (Rozhodnutie o práve udeľovať 
akademický titul PhD. č. 2018/6569:50-15A0, pod poradovým číslom 5 a 6 pre dennú aj 
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externú formu štúdia  bolo doručené 17.9.2018). V akademickom roku 2017/2018 riadne 
ukončilo štúdium 403 absolventov, z toho 121 bakalárov a 282 inžinierov. Približne tretinu 
uvedeného počtu tvorili ženy. 

 
Súčasťou života školy je aj každoročná prezentácia našej školy na výstavách o vzdelávaní. 
Okrem výstavísk sa reklamná kampaň o štúdiu objavovala aj cez nastroj Google a sociálnej 
sieti Facebook.  
 

Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií zabezpečuje profesijné vzdelanie 
pre širokú verejnosť v odbornej praxi akceptovaného štúdia „Master of Business 
Administration“ – MBA“ , „Master of Laws - LL.M“, „Master of Science - MSc.“ a  Doctor 
of Business Administration – DBA“ v odbore „Strategic management“- v rozsahu zahraničnej 
akreditácie partnera a dohody VŠBM v Košiciach a  IPE Management School - Paris 
(Francúzsko). 
 

V roku 2018 boli na pôde VŠBM v KE riešené 2 medzinárodné projekty. Z národných 
projektov boli v roku 2018 riešené 3 projekty podporené ministerstvami SR. Pri snahe 
zachovať kontinuitu a kvalitu vedeckej práce boli podané Ďalšie žiadosti o získanie projektov 
v národných a medzinárodných výzvach.  

 
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 
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. 

 
 

XV. Prílohy 
 

Na VŠBM bola zavedená norma STN ISO 9001:2015, preto bolo potrebné zosúladiť QMS 
VŠBM s požiadavkami novej normy najneskôr do doby recertifikačného auditu, ktorý sa 
uskutočnil 19. až 21.2.2018. Na základe výsledkov certifikačného auditu bol VŠBM udelený 
certifikát podľa normy ISO 9001:2015 a IWA 2:2007 č. 11992/0, resp. 00002/0 s platnosťou 
od 07.04.2018 do 6.04.2021. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam v roku 2018 nebolo 
potrebné vykonávať zmeny vo vnútorných predpisoch vysokej školy. 
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občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy

fakulta1 1 144 43 18 10 260 65 3 425 118
2 98 30 1 239 67 1 339 97
3 6 3 8 1 14 4

248 76 19 10 507 133 4 0 778 219

1 144 43 18 10 260 65 3 0 425 118

2 98 30 1 0 239 67 1 0 339 97

3 6 3 0 0 8 1 0 0 14 4

248 76 19 10 507 133 4 0 778 219

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

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2018
Denná forma Externá forma

spolu vysoká škola 

spolu podľa 

stupňov

spolu fakulta 1

Vysoká škola
Stupeň                        

štúdia



Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013

1 162 171 203 242 445 664

2 99 143 240 395 491 646

3 6

Spolu 267 314 443 637 936 1310

Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013

1 263 314 281 328 405 446

2 240 355 448 404 439 687

3 8

Spolu 511 669 729 732 844 1133

Rok 2018 2017 2016 2015 2014 2013

1 425 485 484 570 850 1110

2 339 498 688 799 930 1333

3 14 0 0 0 0 0

Spolu 778 983 1172 1369 1780 2443

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 38 13 1 82 26 121 39

2 76 26 205 56 1 1 282 83

114 39 1 0 287 82 1 1 403 122

Spolu podľa stupňov 1 38 13 1 0 82 26 0 0 121 39

2 76 26 0 0 205 56 1 1 282 83

114 39 1 0 287 82 1 1 403 122

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 2017/2018
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 60 73 73 47 45 1,2 0,6 1,0 0,8

Spolu 60 73 73 47 45 1,2 0,6 1,0 0,8

Denná forma

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

stupni v roku 2018



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 100 69 69 57 56 0,7 0,8 1,0 0,6

Spolu 100 69 69 57 56 0,7 0,8 1,0 0,6

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 13 13 5 5 9,2 9,2 4,8 5,0

Spolu 13 13 5 5 9,2 9,2 4,8 5,0

Externá forma



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 70 37 37 37 37 0,5 1,0 1,0 0,5

Spolu 70 37 37 37 37 0,5 1,0 1,0 0,5

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2018
Denná forma



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 140 105 105 104 103 0,8 1,0 1,0 0,7

Spolu 140 105 105 104 103 0,8 1,0 1,0 0,7

Externá forma



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 111 111 111 110 78,2 78,2 78,7 78,6

Spolu 111 111 111 110 78,2 78,2 78,7 78,6

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



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 1 1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7

Spolu 1 1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 1 9 8 6 6 9,0 0,8 1,0 6,0

Spolu 1 9 8 6 6 9,0 0,8 1,0 6,0

Denná forma

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2018



Podskupina študijných 

odborov

Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

bezpečnostné služby 2 10 10 8 8 5,0 0,8 1,0 4,0

Spolu 2 10 10 8 8 5,0 0,8 1,0 4,0

Podskupina študijných 

odborov

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

bezpečnostné služby 8 7 6 6 42,1 38,9 42,9 42,9

Spolu 8 7 6 6 42,1 38,9 42,9 42,9

Externá forma

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým vznikla 

v ak. roku 

2017/2018 

povinnosť 

uhradiť školné

ktorým vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

v externej 

forme

ktorým vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné

ktorým bolo 

školné znížené

ktorým bolo 

školné 

odpustené

Denná forma 1 171 19

2 143

Spolu denná forma 314 0 0 19 0 0 0 0

Externá forma 1 314 314 3

2 355 355 2

Spolu externá forma 669 669 0 5 0 0 0 0

obe formy spolu 1 485 314 0 22 0 0 0 0

2 498 355 0 2 0 0 0 0

Spolu 983 669 0 24 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2017/2018)
Počty študentov

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného

Počet 

žiadostí o 

odpusteni

e 

školného



Podskupina 

študijných 

odborov

Stupeň 

dosiahnutéh

o vzdelania

Forma 

štúdia

2017 / 

2018

2016 / 

2017

2015 / 

2016

2014 / 

2015

2013 / 

2014

2012 / 

2013

bezpečnostné 

služby I. Denná 0,0 0,0 80,9 68,4 66,2 82,0

bezpečnostné 

služby II. Denná 0,0 91,5 93,6 97,0 98,8 97,9

bezpečnostné 

služby I. Externá 0,0 0,0 77,4 74,8 81,3 86,0

bezpečnostné 

služby II. Externá 0,0 88,9 95,8 94,0 96,6 98,2

Akademický rok začatia štúdia

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

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2018



V roku 2017/2018

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM v KE 11 5 13 6

Spolu 11 5 0 0 0 13 6 0 0 0

V roku 2016/2017

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM v KE 19 4 76 9 5 28

Spolu 19 4 76 0 0 9 5 28 0 0

Rozdiel -8 1 -76 0 0 4 1 -28 0 0

Rozdiel v % -42,1 25,0 -100,0 0,0 0,0 44,4 20,0 -100,0 0,0 0,0

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2017/2018 a porovnanie s 

akademickým rokom 2016/2017

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 1.1.2018

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2018

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2018

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 2018



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 1.1.2018

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2018

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2018

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 2018



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 2018



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2018

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 20 5 3 0 7 5 6 0 1 0 4 1

Spolu 20 5 3 0 7 5 6 0 1 0 4 1

Podiel v % 100 25,0 15,0 0,0 35,0 25,0 30,0 0,0 16,7 0,0 66,7 16,7

Spolu v roku 

2017 23 9,0 2,0 0,0 7,0 5,0 6,0 0,0 1,0 0,0 4,0 1,0

Podiel v % 

2017 100 39,1 8,7 0 30,4 21,7 26,1 0 16,7 0 66,7 16,7

Rozdiel 2018 - 

2017 -3 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozdiel v % 

2018 - 2017 0,0 -14,1 6,3 0,0 4,6 3,3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2017/2018

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM v KE 7 2 22 10

Spolu 7 2 0 0 0 22 10 0 0 0

V roku 2017/2016

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

rozdiel -8 -4 -69 0 0 -30 -6 -199 0 0

rozdiel v % -53,3 -66,7 -100,0 0,0 0,0 -57,7 -37,5 -100,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2017/2018 a porovnanie s akademickým rokom 

2016/2017

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 

predložených 

ženami

Počet 

obhájených 

prác

z toho 

počet 

prác 

predložen

ých 

ženami

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác

z toho 

ženy

Fyzický 

počet 

vedúcich 

záverečných 

prác bez 

PhD.

z toho 

ženy

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe)

z toho ženy

Bakalárska 122 40 121 39 11 2 10 2 5 0

Diplomová 287 121 187 121 39 8 7 3 21 4

Dizertačná 

Rigorózna

Spolu 409 161 308 160 50 17 4

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

roku 2018



V roku 2018

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 2 2 1 0 0 0 1 33 39

Spolu 2 2 1 0 0 0 1 0 33 39

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 33 44

Rozdiel -2 -5 1 0 0 0 0 -5

Rozdiel v % -50,0 -71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,4

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2018 a porovnanie s rokom 2017



V roku 2018

Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2017

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 2018 

a porovnanie s rokom 2017



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov denná slovenský Bc.

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov externá slovenský Bc.

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov denná slovenský Ing.

Ochrana osôb a majetku

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov externá slovenský Ing.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných

 k 1.9.2018



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. 2018



Fakulta Odbor

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2018



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 31.12.2018



P. č. Fakulta

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ)

Grant 

(G)/obj

ednávk

a (O)

Domá

ce 

(D)/za

hrani

čné 

(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.

VŠBM 

v KE H2020 G Z 700688

prof. Ing. Josef 

Reitšpís, PhD., MSc.

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 2688

2

VŠBM 

v KE Interreg G z/d

SKHU/161/4.1/18

7

Dr.h.c. doc. JUDr. 

Stanislav Križovský, 

PhD., MBA, LL.M, 

mim. prof.

FLOODRESC - 

Logistic support 

system for flood 

crisis 

management in 

the 

Hernád/Hornád 

catchment 2017-2019 25746,43

3

VŠBM 

v KE RVPK MINV G d

č.zmluvy 

023055/2017

Ing. Monika 

Blišťanová, PhD., 

MBA, LL.M

Mapovanie 

rizikových oblastí 

v meste Košice

12/2017-

03/2018 12500

4

VŠBM 

v KE RVPK MINV G d č.z.6155/2018

Ing. Peter Lošonczi, 

PhD., MBA, MSc.

Identifikácia a 

analýza činiteľov 

vplývajúcich na 

bezpečnosť 

lokalít v prostredí 

GIS systémov

11/2018-

03/2019 12500

5

VŠBM 

v KE MINO G d

SEMI 123-

23/2017

prof. Ing. Josef Blažek, 

CSc.

Pozemná a 

vzdušná 

protidronová 

obrana v zložitých 

podmienkach 

detekcie a 

eliminácie dronov

10/2017-

09/2019 16000

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2018



P. 

č.

Fakult

a

Poskytovate

ľ finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávate

ľ)

Grant 

(G)/ob

jedná

vka 

(O)

Dom

áce 

(D)/z

ahra

ničn

é (Z)

Číslo/

identifikáci

a projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

projektu 

Názov projektu 

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do)

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 

VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. do 

31.12.

v eur

v kategórii BV

Objem 

dotácie/finančnýc

h prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a 

doplňujúce 

informácie

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2018



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

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2018



          VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA  
                                       V KOŠICIACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ VYSOKEJ ŠKOLY 
BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽERSTVA V KOŠICIACH ZA ROK 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA  
                                       V KOŠICIACH 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ VYSOKEJ ŠKOLY 
BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽERSTVA V KOŠICIACH ZA ROK 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Košice, máj 2019 



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 1 055 459,- EUR. Náklady účtovnej skupiny 50 boli v 

hodnote 106 853,- EUR, podstatnú časť z toho tvorili náklady na materiál, knihy, časopisy a 

kancelárske potreby. Náklady na prístrojové vybavenie a laboratória boli 2 109,- EUR. Náklady 

na elektrickú energiu, plyn a tepelné hospodárstvo sú 74 378,- EUR. Náklady na služby boli 

149 110,- EUR. Náklady na mzdy sú 458 842,- EUR, odvody do SP a ZP 149 159,- EUR. Iné 

náklady na hospodársky rozvoj boli 134 841,- EUR. Finančné náklady boli 34 746,- EUR.  

           Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté 

v rámci dotačnej zmluvy za rok 2017 boli 24 150,- EUR len motivačné štipendia, keďže VŠBM 

má ešte dostatok finančných prostriedkov na vyplácanie sociálnych štipendií . V tabuľkovej 

prílohe č.4 sú rozpísané údaje sociálnej podpory - sociálne štipendia. Štipendia z vlastných 

zdrojov sme v rokoch 2017, 2018 neposkytli. Motivačné štipendia boli priznané v roku 2017 

v sume 27 804,- EUR a v roku 2018 v sume 24 150,- EUR v rámci dotačných zmlúv. V 

tabuľkovej prílohe sú uvedené jednotlivé údaje k čerpaniu všetkých týchto prostriedkov. 

 

           Výnosy VŠBM sú 944 528,- EUR za školné.  
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Tabuľka č. 7 Výnosy súkromnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2017 a 2018 



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 2018. 

T2_V1 Tabuľka č. 2 poskytuje základné informácie o celkovom objeme a štruktúre výnosov  súkromnej vysokej 
školy v roku 2018. 

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

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 2017 a 2018 (v Eur)

Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2018

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] 24 150

2    Motivačné štipendiá 24 150

3    Sociálne štipendiá 0

4.    Iná dotácia 0

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

Tabuľka č.1: Príjmy z dotácií  zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté v rámci 
dotačnej zmluvy v roku 2018 (v Eur)  

Názov  vysokej školy: 

Vypracoval: Bc. Andrea Turcsányiová



Číslo riadku Položka 2018

1 Tržby za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60) 846 479
z toho:

2 - Tržby za vlastné výrobky (účet 601) 
3 - Tržby z predaja služieb (účet 602) 846 479
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) 98 049
8 Zúčtovanie niektorých položiek  z hospodárskej činnosti (účtovná skupina 65)
9 Finančné výnosy (účtová skupina 66)

10 Mimoriadné výnosy (účtová skupina 67)
11 Prevodové účty (účtová skupina 68)
12 Spolu [R1+ SUM(R5:R11)] 944 528

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

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

Názov súkromnej vysokej školy:

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



Číslo 
riadku Položka 2018

1 Spotrebované nákupy (účtová skupina 50) 106 853
2 Spotreba materiálu (účet 501) 32 375

z toho:
3 - knihy, časopisy a noviny  2 095
4 - kancelárske potreby a materiál   23 875
5 - papier  703
6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu   3 593
7 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  2 109
8 - DHM - nábytok 
9 Spotreba energie (účet 502) 74 378

10 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503)
11 Predaný tovar (účet 504) 100
12 Služby (účtová skupina 51) 149 110
13 Opravy a udržiavanie (účet 511) 1 382
14 Cestovné (účet 512) [SUM(R15:R16)] 4 426
15 - domáce cestovné  
16 - zahraničné cestovné  
17 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 5 225
18 Ostatné služby (účet 518) 138 077

z toho:
19 - prenájom priestorov  
20 - prenájom zariadení 
21 - drobný nehmotný majetok  
22 Osobné náklady (účtová skupina 52) 624 214

z toho:
23 -Mzdové náklady (účet 521)  458 842

   z toho:
24     - MZDY 458 842
25     - OON 
26 -Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 149 159
27 -Zákonné sociálne náklady (účet 527) 15 988
28 -Ostatné sociálne náklady (účet 528)  229
29 Dane a poplatky (účtová skupina  53) 5 695
30 Iné náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 54) 134 841

z toho:
31 -Dary (účet 543) 
32 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (účet 548) 549 53 607
33 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (účtová skupina 55)

z toho:
34 -Odpisy DNM a DHM  (účet 551)
35 Finančné náklady (účtová skupina 56) 544 - úroky 34 746
36 Mimoriadné  náklady (účtová skupina 58)
37 Dane z príjmov a prevodové účty (účtová skupina 59)
38 Spolu [R1+R12+R22+SUM(R29:R30) +R33+SUM(R35:R37)] 1 055 459

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

Názov súkromnej vysokej školy:

Vypracoval: Bc. Andrea Turcsányiová
Tel. kontakt: 0557201076
Schválil:  Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš DrSc., MBA, LL.M, DBA, MSc.



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 76 455 X 43 010 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1) X 409 X 244

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá  2) X 83 X 52

4 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  [R4_SC = 
R6_SA]                         148679 X 132224 X

5 Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR k 
31.12. 60 000 X 0 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         132224 X 89214 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac  [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 186,9315403 X 176,2704918 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. 

Číslo 
riadku

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

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

Tabuľka č. 4: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) 
za roky 2017 a 2018 (v Eur)

2017 2018

Položka



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 2017 a 2018 

Číslo 
riadku Položka

2017 2018

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  27 804 24 150

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 27 804 24 150

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) 92 49

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

Tabuľka č. 6: Motivačné štipendiá  v rokoch 2017 a 2018
(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 

2018

 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)

2017



Číslo 
riadku Položka 2017 2018

A B
1 Výnosy zo školného  [R2+R3] 1 689 449 846 478
2 - výnosy zo školného za štúdium v dennej forme štúdia 754 913 251 653
3 - výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia 934 536 594 825
4 Priemerné školné 835 1 060
5 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R6:R10)] 2 020 5 475
6 - za prijímacie konanie 2 020 5 475
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 2017 a 2018 (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, DBA, MSc.


