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I. Základné informácie o vysokej škole 
 

Názov vysokej školy: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
 
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 bezpečnostných vied.  
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 – študijnom 
odbore Bezpečnostné vedy, 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, krízového manažmentu, základov požiarnej ochrany či bezpečnosti práce 
a podobne sa študent môže ďalej špecializovať výberom skupiny povinne voliteľných 
predmetov v profiláciách: bezpečnosť finančných operácií, kybernetická bezpečnosť, 
 bezpečnosť v doprave, environmentálna bezpečnosť a integrálna bezpečnosť v leteckej 
doprave.  
Cieľom školy v oblasti vzdelávania je poskytnúť širokej verejnosti kvalitné 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.   
Nový zámer rozvoja VŠBM v Košiciach do roku 2030 predstavuje strategický rámec zámerov 
a hlavných aktivít VŠBM v Košiciach, schválený Správnou radou VŠBM v Košiciach, 
Vedeckou radou VŠBM v Košiciach a Akademickým senátom, dňa 16.2.2020. 
V priebehu ďalšieho obdobia bola aktualizovaná analýza vplyvov vonkajších a vnútorných 
faktorov na funkčnosť VŠBM v Košiciach ako organizácie a analýza jej poslania vykonávať 
vysokoškolské vzdelávanie v rozsahu existujúcej akreditácie v kontexte nových štandardov 
Slovenskej akreditačnej agentúry, zverejnených v Júli 2020. Nové prístupy, ktoré VŠBM v 
Košiciach ďalej uplatnila pri aktualizácii zámerov, sú založené na analýze rizík plnenia 
požiadaviek a očakávaní relevantných zainteresovaných strán pri plnení zámerov školy 
vykonávať vysokoškolské vzdelávanie v duchu uvedených požiadaviek. VŠBM v Košiciach 
posúdila riziká a ohrozenia, ako aj príležitosti v kontexte organizácie, pri zohľadnení 
zainteresovaných strán, z dlhodobého ako aj z krátkodobého hľadiska, vo svojich 
dokumentoch. Na základe toho má nastavené dlhodobé (strategické) plánovanie a ročné 
(operatívne) plánovanie, ktorých výsledkom sú ciele a úlohy prijaté na dosiahnutie cieľov. Ide 
o jej pracovné dokumenty, ako dokumentované informácie vnútorného systému kvality 
VŠBM v Košiciach. 
Z dlhodobého hľadiska svojich zámerov rozvoja, škola vykonala SWOT analýzu a na základe 
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jej výsledku zadefinovala rámec svojich aktivít na ich splnenie. Celý dlhodobý zámer a 
SWOT analýzu je možné nájsť na stránke školy v časti dokumenty. 
 
Vedenie vysokej školy: 
Poverený rektor:  
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. - poverený funkciou rektora do 21.2.2020.  
Dr.h.c. prof.hc. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. DBA, MSc., MBA, LL.M – poverený 
funkciou rektora od 21.2.2020 
 
Vicerektor 
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. - prvé funkčné obdobie, dátum vymenovania za 
vicerektora: 21.2.2020.  
 
Prorektor pre vzdelávanie: 
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M. druhé funkčné obdobie, dátum 
vymenovania za prorektora: 7.9.2019 do 28.2.2020 
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – 1.3.2020 poverený vedením úradu prorektora 
pre vzdelávanie.  
 
Prorektor pre vedu a výskum:  
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, prvé funkčné obdobie, dátum vymenovania za 
prorektora: 7.9.2019 
 
Prorektor pre informatiku a rozvoj 
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – 1.3.2020 poverený vedením úradu prorektora 
pre informatiku a rozvoj. 
 
Kvestor vysokej školy: Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M 
 
 
 
Akademický senát vysokej školy:  
 
Predseda: 
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc., ÚBMaBD, od 1.9.2020 ÚBV, prvé funkčné obdobie, 
začiatok funkcie od 21. 11. 2018, Predseda AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť.  
 
Predsedníctvo: 
Ing. Lucia Kováčová, PhD., MSc., ÚHTV, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 
13.11.2018. Podpredsedníčka AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť. 
 
Členovia: 
- zamestnanecká časť :  
Ing. Lucia Kováčová, PhD., MSc., ÚHTV, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 
13.11.2018. Podpredsedníčka AS VŠBM v Košiciach, zamestnanecká časť. 
Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc., ÚBMaBD od 1.9.2020 ÚBV, druhé funkčné obdobie, 
začiatok členstva 13.11.2018 
RNDr. Ing. Lenka Šonková, ÚBMaBD, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, ÚBMaBD, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 
13.11.2018 
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Ing. Iveta Fabiánová, LL.M., rektorát, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Ing. Alena Buzová, akademická knižnica, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Ing. Norbert Naď, MSc., ÚBMaBD, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Ing. Zlatica Geročová, školské oddelenie, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
 
- študentská časť:  
Juraj Izrael, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Šimon Slovinský, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Nicole Stehlíková, druhé funkčné obdobie, začiatok členstva 13.11.2018 
Michaela Vrždiaková, prvé funkčné obdobie, začiatok členstva 12.10.2019 
  
 

Pozn. Zloženie akademického senátu bolo ovplyvnené pandémiou COVID-19 
a riadilo sa podľa ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, 
platných počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 
 
Vedecká rada vysokej školy:  
 
Členovia vedeckej  rady z vysokej školy:  
Dr.h.c. prof.h.c, prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, Prezident, 
Predseda Správnej rady VŠBM, Ústav bezpečnostných vied 
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc., Ústav bezpečnostných vied 
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA Ústav bezpečnostných vied 
Dr.h.c. prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., DBA, MSc., Ústav bezpečnostných vied 
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., Ústav humanitných a technologických vied 
Ing. Peter Havaj, PhD., DBA, Ústav bezpečnostných vied 
Dr.h.c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., LL.M, Ústav bezpečnostných vied 
doc. RNDr. František Olejník, CSc., Ústav humanitných a technologických vied 
Ing. Peter Palko, MBA, Ústav bezpečnostných vied  
JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M, Ústav bezpečnostných vied 
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA Ústav humanitných a technologických vied 
 
Ostatní členovia vedeckej rady: 
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. PhDr. Branislav Kováčík, PhD., UMB, FPVaMV, Banská Bystrica 
 

Pozn. Zloženie vedeckej rady bolo ovplyvnené pandémiou COVID-19 a riadilo 
sa podľa ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, platných 
počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 
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Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:   
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M. – predseda, zamestnanec  
Dr.h.c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., LL.M, predseda od 1.10.2020, zamestnanec 
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA – zamestnanec 
Ing. Zlatica Geročová, MBA - zamestnanec 
Bc. Kristina Staňová - študent 
Dávid Varga - študent 
 
Správna rada vysokej školy: 
Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: žiadny 
 
Členovia vymenovaní na návrh rektora vysokej školy:  
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, VŠBM 
v Košiciach, Predseda 
 
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 
Ing. Gabriel Hrubý, DBA, LL.M, VŠBM v Košiciach 
 
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu:  
Ing. mult. Bohumil Šejnoha, MSc., VŠBM v Košiciach 
 
 
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. 
 Katedra humanitných a technologických vied 
Ústav bezpečnostných vied 

riaditeľ ústavu: Dr.h.c. prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc., DBA, MSc. 
Katedra bezpečnostných vied 
Katedra ekonomiky a bezpečnosti v doprave 
 
Ústav celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií 
          riaditeľ ústavu: JUDr. Štefan Jakabovič,  LL.M.      
 
Akademická knižnica 
Riaditeľka knižnice: Ing. Alena Buzová 
 

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

Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach Kysak – Účelové pracovisko  
Poverený vedením centra: Imrich Varga 
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy  
 
 
Školenia seniorov v oblasti IT bezpečnosti v rámci projektu projektu v oblasti sociálnej 
alebo viktimačnej prevencie  
Cieľom projektu „Bezpečnosť seniorov na internete“ bolo realizovať interaktívne semináre 
informačnej bezpečnosti pre seniorov, pričom primerane ich tempu vzdelávania im objasniť 
bezpečnostné riziká v oblasti napríklad internetbankingu, online nákupov, interakcie na 
sociálnych sieťach a v e-mailovej komunikácií, rozoznávania hoaxov a techník sociálneho 
inžinierstva a pod. 
Semináre boli plánované a  v predstihu verejne ohlásené na 9.3.2020 a 16.3.2020. V piatok 
6.3.2020 sa na území Slovenskej republiky objavil prvý prípad nákazy novej epidémie 
Coronavírus COVID 19, na základe čoho sa 7.3.2020 na zasadnutí hygienicko – 
protiepidemickej komisie v rámci Krízového štábu mesta Košice prijalo viacero rozhodnutí 
vrátane zákazu organizovania verejných zhromaždení na území mesta. Z tohto dôvodu 
a z dôvodu že cieľová skupina projektu je na základe všeobecne známych faktov  
najohrozenejšou, sa seniori hromadne odhlasovali z daného seminára. Prvý seminár sa 
uskutočnil v menšom počte zúčastnených, druhý sme boli z objektívnych dôvodov nútení  
zrušiť (ukončenie celkovej prezenčnej výuky na škole).  
 
 
Prispôsobovanie výučby podmienkam pandémie 
Príchod pandémie Covid19 ochromil rôzne sféry nášho života, nevynímajúc ani fungovanie 
škôl. Vysokoškolské štúdium je o to špecifickejšie, že z pohľadu pohybu osôb ide o veľmi 
exponovanú skupinu ľudí ak si predstavíme, čo všetko počas pracovného dňa študent dennej 
alebo externej formy absolvuje. Počnúc vzdelávacími aktivitami vo veľkej skupine ľudí v 
objekte školy, cez cestovanie z a na internát, do bydliska, do práce, za záujmami a inými 
povinnosťami, a to často aj naprieč celým Slovenskom. Práve pre tieto dôvody bolo 
nevyhnutné čo najskôr pozastaviť prezenčnú výučbu a znížiť tak riziko rozširovania vírusu 
medzi najaktívnejšou častou populácie.  K tomuto kroku sa vedenie VŠBM podujalo už v 
piatok 6.3. a to 2 hodiny pred začiatkom výučby externého štúdia, kedy zatvorila objekt školy 
a rôznymi informačnými kanálmi oznámila študentom pozastavenie výučby.  Ďalšie kroky 
sme už všetci prežívali spoločne a riadili sa podľa usmernení hygienikov a Vlády SR.  Popri 
pandemických opatreniach však musela prebiehať aspoň vysokoškolská výučba ďalej, a to 
pod dohľadom Krízového štábu VŠBM, ktorému predsedá Prezident VŠBM prof. Ing. Marián 
Mesároš, DrSc. S touto nečakanou situáciou sa museli vysporiadať ako študenti, tak aj 
pedagógovia. Výučba sa preniesla do virtuálneho priestoru školských systémov MAIS, 
Moodle a vo vybraných prípadoch aj MS Teams, ktoré doposiaľ nepožívali extra pozornosť, 
keďže charakter nášho vzdelávania bol od počiatku existencie školy postavený na osobnom 
kontakte vyučujúceho so študentom s cieľom zvýšiť efektivitu výučby osobným kontaktom. 
Odpoveďou na nové výzvy bolo zvyšovanie kompetenčných schopnosti pedagógov pri práci s 
týmito informačnými systémami, ktoré prebiehalo formou školení počas leta a jesene 2020, 
pokiaľ to však pandemická situácia umožňovala. Napriek týmto snahám sa niektoré 
vzdelávacie aktivity našej vysokej školy (hlavne podiplomové štúdia a rôzne kurzy) museli 
utlmiť, keďže okolnosti vytvorili neprekonateľnú prekážku v práci a to paradoxne u aktivít, 
ktoré tvoria výraznú časť príjmov súkromnej vzdelávacej inštitúcie.  
 
Študentská vedecká odborná činnosť 
Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu a uzavretia školy sa Študentská vedecká 
odborná činnosť v akademickom roku 2020 nekonala.  
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Štátne skúšky 2020 
Za prísnych proti epidemických opatrení sa v dňoch 23.5. - 24.5. a 20.6. - 21.6. uskutočnili 
štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Sťažené podmienky a organizačne 
komplikovanejší priebeh však neubrali na formálnej  a obsahovej vážnosti skúšok, ktoré v 
konečnom dôsledku prebehli rovnako ako po minulé roky prezenčnou formou. V 
organizačných opatrenia boli zakomponované všetky usmernenia hlavného hygienika SR, 
ktoré vydal pre vysoké školy k takýmto aktivitám a rovnako bol kladený dôraz na splnenie 
podmienok novelizovaného zákona o vysokých školách, ktorý upravuje možnosti realizácie 
štátnych skúšok počas mimoriadnej situácie. Ako bolo spomenuté, režim štátnych skúšok so 
sebou niesol radu preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia ochorenia Covid19. Všetky 
osoby vstupujúce do objektu školy prešli v prvom rade úvodným filtrom v exteriéri, kde im 
bola odmeraná telesná teplota, realizovaná dezinfekcia rúk a rozdané rúško na ochranu 
dýchacích ciest. Príchod študentov na štátnu skúšku bol odstupňovaný podľa časového 
rozpisu, s ktorým boli študenti oboznámení pred príchodom do objektu. Časové okno pre 
zotrvanie študenta v objekte bolo stanovené na max. 1 hodinu. Pre počtovo obmedzenú 
skupinu študentov boli vyhradené miesta v interiéri budovy s dostatočným rozostupom. 
Miestnosti pre štátnu skúšku boli taktiež prispôsobené požiadavkám hygienikov, vrátane 
pravidelnej dezinfekcie povrchov a vetrania počas celého dňa.  Bezpečnosť priestorov bola 
podporená komplexnou dezinfekciou interiéru v celom objekte, ktorá bola realizovaná 
profesionálnou firmou vždy po ukončení príslušného dňa. Priebeh štátnej skúšky bol popri 
malých organizačných zmenách štandardný, tak ako ho poznáme z minulých rokov. 
Dosiahnutie tejto skutočnosti bolo hlavným zámerov školy a to preto, aby naši absolventi z 
roku 2020 nikdy neboli konfrontovaní s názorom, že ich záverečná skúška bola zľahčovania 
či už technickými, alebo organizačnými úľavami schovávajúcimi sa za tému Covid19. Aspekt 
„verejnosti“ štátnej skúšky bol dosiahnutý inštaláciou kamerového systému v miestnostiach, 
kde sa skúška realizovala, a priamym prenosom obrazu a zvuku do veľkoplošných obrazoviek 
umiestnených vo verejných priestorov objektu. Takto mohol prípadný záujemca vzhliadnuť a 
vypočuť si všetko, čo bolo možné počas štátnej skúšky považovať za verejné. 
Samozrejme takéto hromadné udalosti so sebou prinášajú výnimky, ktoré vedenie VŠBM 
muselo riešiť. Vzhľadom na okolnosti sa objavilo viacero žiadosti študentov, ktorí sa z 
rožných príčin nemohli fyzicky dostaviť na štátnu skúšku. Z rožných príbehov vyberáme 
napr. príslušníka Ozbrojených síl SR v mierovej misii OSN, ktorého rotácia služieb v 
zahraničí sa vzhľadom na vypuknutie pandémie upravila a on nemohol docestovať na 
Slovensko, alebo študenta externého štúdia, ktorý v rámci obmedzeniu pohybu osôb nemohol 
opustiť Pyrenejský polostrov. Špecifickú skupinu „zaseknutých“ študentov tvorili aj 
absolventi podiplomových štúdií, ktorí vzhľadom na výkon svojich funkcií v krízových 
štáboch a práci v prvej línii (nevynímajúc lekárov a záchranárov), nemohli obetovať ani 
minútu na cestovanie. V takýchto prípadoch výrazne pomohla novela vysokoškolského 
zákona, na základe ktorej boli ich štátne skúšky a obhajoby záverečných prác realizovanie 
formou videokonferencie cez systém Microsoft Teams.  
Vďaka týmto všetkým okolnostiam podčiarkujúcim efektívnu aplikáciu krízového a 
bezpečnostného manažmentu v riadení školy je možné konštatovať, že štátne skúšky prebehli 
dôstojne, transparentne a bezpečne. 
 
 
Promočný akt 2020 
Formálnym a dôstojným spôsobom ukončenia štúdia na vysokej škole je promočný akt 
absolventov. V tomto roku sa z dôvodu pandémie Covid19 stali takého veľké spoločenské 
podujatia problematickou záležitosťou. Vývoj pandémie a dynamicky sa meniace opatrenia 
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priniesli v úvode leta malé časové okno, kedy bolo možné takéto podujatie za špecifických 
opatrení uskutočniť.  V tomto duchu sa VŠBM rozhodla neteoretizovať o náhradných 
termínoch promócií ku konci leta (ako to urobili iné vysoké školy) a promócie usporiadala. 
Samozrejme opäť si to vyžiadalo špecifické logistické a protipandemické opatrenia, ktoré 
však v konečnom dôsledku umocnili výnimočnosť a vzácnosť takejto chvíle v živote 
absolventa, ale aj v živote jeho blízkych, ktorí pri ňom počas celého štúdia stáli.  
Zamaskovaní v rúškach, vzdialení od seba v rozostupoch a šachovnicovom sedení boli 
účastníci jednotlivých kôl promočných aktov prepojení vrúcnosťou príhovorov, ktoré v tejto 
dobe vyzneli úplne ináč, ako po iné roky. Práve úloha a poslanie bezpečnostného manažéra sa 
v dnešnej dobe ukazuje ako nezastupiteľná a nachádza svoje pravé uplatnenie v rôznych 
sférach spoločenského aj súkromné života. Pripravenosť našich absolventov preverí prax, aj 
keď sme si túto ich skúšku života predstavovali menej bolestne.   
 
Návšteva štátneho tajomníka rezortu školstva Ľudovíta Paulisa na VŠBM v Košiciach 
V mesiaci júl navštívil našu vysokú školu štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR  MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH, a to v rámci cyklu návštev 
vysokých škôl na Slovensku. Cieľom týchto neformálnych návštev bolo vytvorenie si obrazu 
nového vedenia ministerstva školstva o stave, otázkach ale aj príležitostiach, ktorými naše 
vysoké školstvo aktuálne žije. Táto návšteva bola nepriamo aj odpoveďou na iniciatívu 
vedenia a študentov našej vysokej školy, ktorá bola popísaná v predošlom príspevku. Na túto 
tému sme hneď v úvode nášho stretnutia obdržali prísľub zaoberať sa problémami, na ktoré 
sme poukázali, v novej koncepcii reorganizácie vysokého školstva na Slovensku.  Rovnaké 
stanovisko nám prejavil v liste aj samotný pán minister Branislav Gröhling, ktorý sme v 
rovnakom období obdržali poštou. Ďalšou témou vyplývajúcou z našich podnetov bola 
jedinečná organizácia našej vysokej školy a jej financovanie. Prezident VŠBM  prof. Ing. 
Marián Mesároš, DrSc. vysvetlil našej vzácnej návšteve špecifiká fungovania VŠBM a spôsob 
ako je už dlhoročne možné spĺňať prevádzkové, akreditačné a rozvoje požiadavky, a to aj pri 
rádovo oveľa nižšom rozpočte, v porovnaní s nám podobnými fakultami verejných vysokých 
škôl, ktorých rozpočty sú niekoľko násobne vyššie. Pevne dúfame, že tieto naše príklady 
dobrej praxe, nájdu svoje miesto v modernizácii vysokého školstva na Slovensku. Okrem 
uvedených tém bolo predmetom rokovania aj predstavenie nových trendov, ktorými sa 
ministerstvo zaoberá a reflexia praxe na tieto avizované zmeny. V týchto trendoch sa rámcovo 
odzrkadľujú aj naše snahy zrovnoprávnenia vysokých škôl. Tento prístup preukazuje snahu 
nielen riadiť rezort, ale zároveň počúvať hlasy z praxe, aj keď sa pri tom vynorí mnoho 
problémov, tlaku a očakávaní. Súčasťou návštevy bolo aj predstavenie samotného poslania 
VŠBM pre spoločnosť a prehliadka školy. 
 
14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „BEZPEČNÉ SLOVENSKO A 
EURÓPSKA ÚNIA" 
Vzhľadom na príchod druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 a pretrvávajúce uzavretie 
školy aj na jeseň AR 2020/2021 sa tradičná medzinárodná vedecká konferencia Bezpečné 
Slovensko a Európska únia nekonala. Konferencia bola plánovaná na máj 2021, online 
formou. 
 
Rozširovanie spolupráce v ďalších krajoch Slovenska 
V predvianočnom období na prelome sprísňovania pandemických opatrení poctila našu 
vysokú školu návštevou delegácia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre pod 
vedením zástupcu krajského riaditeľa Mgr. Juraja Martvoňa. Za dodržania pandemických 
opatrení boli v rámci rokovania rozobraté rôzne témy z oblasti možnej spolupráce s dôrazom 
na zvyšovanie odbornosti  príslušníkov PZ aj vo vzdialenejších regiónoch Slovenska. Práve 
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pripravenosť VŠBM prispôsobiť sa potrebám klienta bolo kľúčovým prvkom pre rozvoj 
dialógu o rôznych formách štúdia, nevynímajúc ani profesijné vzdelávanie v podiplomových 
štúdiách, ktoré naša vysoká škola poskytuje v spolupráci s francúzskym partnerom. Pri 
vyššom záujme o štúdium zo vzdialenejších regiónov je VŠBM spôsobilá vytvárať 
podmienky na štúdium kombinovanou metódou, ktorá nevyníma či už online výučbu, alebo 
prevádzku konzultačného pracoviska v danom regióne.  Aktuálna situácia a postupujúca 
digitalizácia vzdelávania dáva nové perspektívy pre vzdelávanie na diaľku, bez ujmy na 
kvalite výučby, a práve táto myšlienka bola nosným motívom tohto perspektívneho 
rokovania. 
 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 
a/ Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach poskytuje vysokoškolské 
bezpečnostné vzdelávanie v študijnom odbore 2 Bezpečnostné vedy, v študijnom programe 
„Riadenie bezpečnostných systémov“ na troch akreditovaných stupňoch (Bc., Ing., PhD.), 
v dvoch formách vzdelávania, t.j. dennej a externej forme a v prezenčnej, kombinovanej 
a dištančnej metóde vzdelávania. Vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský /viď tabuľka. č. 15 
tabuľkovej prílohy/. V minulom roku boli vyradené pôvodné programy - riadenie 
bezpečnostných systémov (CRŠ2 kód: 23754 a CRŠ2 kód: 23414), ktoré nahrádzajú nové 
akreditácie vychádzajúce z komplexnej akreditácie ukončenej v septembri 2018. 
 
b/ Celkový počet študentov k 31.10.2020, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 
2019/2020, bol 748. Z tohto počtu 374 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.), 352 na 2. stupni 
vzdelávania (Ing.) a 22 na 3. stupni vzdelávania. Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované 
v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch. K 31.10.2020 bol celkový počet 
študentov v dennej forme 307 študentov a v externej forme 377 študentov. Podrobnejšie údaje 
o stavoch študentov v aktuálnom akademickom roku sú vyjadrené v tabuľke č. 1, 1a 
tabuľkovej prílohy/. 
 
c/ V roku 2020 vycestovalo na Erasmus+ mobilitu  12 študentov, z toho 3 na mobilitu 
štúdium na University of Public Services – Budapešť, Maďarsko, a 9 študentov na mobilitu 
stáž do Českej republiky. Napriek pandémii ani jeden zo študentov nezrušil mobilitu, niektorí 
časť z nej vykonávali virtuálne. Prichádzajúcich študentov zo zahraničných univerzít bolo 9 
z Poľskej republiky. Po vypuknutí pandémie dokončili svoje mobility z domácej krajiny 
virtuálne.  
 
d/ Plánovaný počet prijatia nových študentov 1. stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2020/2021 bol 80. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol  95. Počet účastníkov 
prijímacieho konania bol 65. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 65.  
V externej forme bol plánovaný počet prijatia 100 študentov. Počet prihlásených externých 
študentov bol 22. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 10. Výrazný pokles 
v externej forme bol zapríčinený nástupom štvôr ročného študijného programu. 
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Plánovaný počet prijatia nových študentov 2.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2020/2021 bol 50. Počet prihlásených študentov bol 123. Konečný počet novo zapísaných 
študentov bol 120. 
V externej forme bol plánovaný počet prijatia 150 študentov. Počet prihlásených externých 
študentov bol 5. Počet účastníkov prijímacieho konania bol 5 a konečný počet novo 
zapísaných študentov bol taktiež 5.  Výrazný pokles v externej forme bol zapríčinený 
nástupom štvôr ročného študijného programu. 
Počet prijatých uchádzačov po absolvovaní prvého stupňa na VŠBM v Košiciach bolo 116. 
Počet uchádzačov, ktorí získali prvý stupeň v zahraničí bol 4. 
Plánovaný počet nových študentov 3.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 2020/2021 bol 
4. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol 3.  
Počet nových študentov 3.stupňa vzdelávania externej formy na rok 2020/2021 bol 6. Počet 
prihlásených študentov na externé štúdium bolo 6. Počet účastníkov prijímacieho konania 
bolo 6 a rovnaký počet úspešne prešlo prijímacím konaním. /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 samofinancovaná. Počet študentov, ktorým v akademickom 
roku 2020/2021 vznikla povinnosť uhradiť školné bol 837. Z tohto počtu bolo 607 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. V 
roku 2020 boli uvedené aktivity obmedzene na reklamu v online priestore u realizátorov 
klasických eventov ale aj cez platformy Google a sociálnej sieti Facebook.  
 
Celkovo pri porovnaní rokov 2019 a 2020 možno konštatovať medziročný nárast záujmu 
o štúdiu a to ako v dennej forme štúdia.  
 
e/ V akademickom roku 2019/2020 riadne ukončilo štúdium 269 absolventov, z toho 132 
bakalárov a 137 inžinierov. Približne tretinu uvedeného počtu tvorili ženy. Presné údaje 
uvádza tabuľka č. 2 prílohy. 
 
f/ S pravidelnosťou v školskom periodiku ZONA 10 predstavujeme výnimočných študentov 
aj s ich výsledkami zväčša v oblasti športu. V tomto roku musíme však vyzdvihnúť aktívny 
prístup našich študentov k riešeniu pandémie COVID19, ktorý vychádza buď z ich profesie, 
alebo u denných prezenčných študentov z ich záujmov vo forme dobrovoľníctva. 
 
g/ Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu a uzavretia školy sa Študentská vedecká 
odborná činnosť v akademickom roku 2020 nekonala a teda nie možné vyzdvihnúť víťazov, 
ako to bolo pominulé roky. Vzhľadom na morálny aspekt v období pandémie, škola upustila 
od vyhlasovania najlepšieho študenta počas promočného aktu, keďže je nemožné porovnávať 
podmienky a okolnosti štúdia jednotlivcov v tejto sťaženej dobe.  
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

V úvode roku 2020 sa škola zapájala v rámci ďalšieho vzdelávania do činnosti svojej 
sesterskej spoločnosti PATRON Internacionál, s.r.o. v oblasti vzdelávania pracovníkov 
súkromných bezpečnostných služieb. Realizácia kurzov bola ale znemožnená s nástupom 
pandemických opatrení.  

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: „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.“ a  MPH - Master 
of  Public  Health. Aj v tomto prípade bola riadna realizácia štúdií znemožnená opatreniami.  

V rámci rozširovania portfólia odborného vzdelávania začala v roku 2020 pôsobiť na pôde 
VŠBM v Košiciach pobočka spoločnosti Inštitút bezpečnosti práce – IBP s.r.o., Bratislava, 
ktorá ponúka našim študentom cenovo zvýhodnené kurzy z oblasti bezpečnosti (BOZP, 
Požiarna ochrana, lektorsky kurz a pod.) Aj v tomto prípade bolo nutné hľadať riešenia pre 
certifikované online formu vzdelávania, pričom kurzy sa preniesli do roku 2021. 

V rámci ďalšieho vzdelávania sú naďalej v ponuke VŠBM ročné štúdia registrované na 
MŠVVaŠ s názvom „Manažérstvo bezpečnostných vied“ a „Manažérstvo bezpečnosti vo 
verejnom a privátnom sektore“. 

 
 

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

 
V roku 2020 bol na pôde VŠBM v KE riešený projekt podporený Radou vlády pre prevenciu 
kriminality, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s nasledujúcou identifikáciou: 
 
Projekt RADY VLÁDY PRE PREVENCIU KRIMINALITY  
Názov projektu:  Bezpečnosť seniorov na internete 
Evidenčné číslo projektu: č.z. 18471/2019     
Doba riešenia:   12/2019-03/2020 
Kategória výskumu: základný výskum 
Zodpovedný riešiteľ:  Dr.h.c. Lošonczi, Peter, Ing. PhD., MBA, MSc. 
Zameranie: Cieľom projektu bolo realizovať interaktívne semináre informačnej bezpečnosti 

pre seniorov, pričom primerane ich tempu vzdelávania im objasniť bezpečnostné 
riziká v oblasti napríklad internetbankingu, online nákupov, interakcie na sociálnych 
sieťach a v e-mailovej komunikácií, rozoznávania hoaxov a techník sociálneho 
inžinierstva a pod., a tieto užitočné rady ďalej šíriť prostredníctvom internetovej 
stránky a tlačených brožúr. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie vekovej 
skupiny ľudí nad 55 rokov v oblasti bezpečnosti na internete, a tým predchádzať 
rôznorodej  trestnej činnosti súvisiacej s prostredím internetu. Parciálnymi cieľmi 
projektu sú identifikácia rizík spojených s prácou v prostredí internetu, analýza 
aktuálneho stavu, či sa účastníci aktivity stali obeťou kybernetických  útokov a 
poskytnutie návodu, ako sa nestať obeťou. 
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Počet zamestnancov participujúcich na projekte: 8 
 
V priebehu roka boli tiež podané žiadosti o dotáciu na realizáciu projektov: 
A,Program:H2020 
Názov projektu: PIM4HT - Prevention Investigation Migration for Human Trafficking or 
Prevention Investigation Migration for Humanism Transgressions 
Číslo žiadosti: 1011022069 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA 
 
B, Poskytovateľ: CEI- Central European Initiative 
Názov projektu: SAFEUNI- Safety University  
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c.Ing. Peter Lošonczi, PhD.MSc. 
Číslo žiadosti: 305.5653-20 
 
Schválené návrhy inštitucionálnych projektov 
Názov projektu: Postavenie krízového manažmentu a záchranných zložiek pri riešení 
svetových pandémií 
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M DBA 
MSc. 
 
Názov projektu: Zvyšovanie kompetenčného profilu vrcholových športovcov ako prvok 
plnohodnotnej implementácie do spoločnosti po ukončení aktívnej športovej kariéry-  podpora 
manažérskej kariéry  
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M DBA 
MSc. 
 
Medzinárodný inštitucionálny projekt 
Názov projektu: Well-being of students in Poland and Slovakia - comparative analysis  
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Associate Janusz Gierszewski 

 
PROJEKTY ERASMUS +  
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa každoročne zapája do projektov 
Eramsus+, ktorých cieľom je mobilita študentov a zamestnancov v rámci krajín programu. 
V rámci projektov Erasmus + sú realizované: 

- Študentské mobility – stáž 
- Študentské mobility – štúdium 
- Zamestnanecké mobility – výučba  
- Zamestnanecké mobility – školenie 

V roku 2020 požiadala VŠBM o udelenie Charty Eramsus+ na ďalších 7 rokov. Táto Charta 
jej bola udelená. 
Program Erasmus+ je jedným zo základných piliérov a princípov stratégie internacionalizácie 
VŠBM. VŠBM si uvedomuje že je súčasť Európskej únie a preto je samozrejmé a potrebné 
aby boli prístupy k informáciám, zdieľanie skúseností a možnosti vzdelávania do určitej 
miery medzinárodné a zdieľané. Súčasťou stratégie internacionalizácie VŠBM sú mobility 
študentov a zamestnancov v rámci krajín sveta, najmä v rámci Európskej únie. 
Študenti v rámci programu môžu študovať aj na iných univerzitách v zahraničí alebo získavať 
pracovné skúsenosti v zahraničných firmách. Pridanou hodnotou je zvyšovanie jazykových 
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zručností a poznávanie iných kultúr. Súčasťou je aj podpora študentov zo znevýhodneného 
prostredia, rozvoj digitálnych zručností, a podpora študentov so špeciálnymi potrebami. 
Zamestnanci môžu rozvíjať svoje jazykové kompetencie, odborné vedomosti, znalosti, 
zručnosti a teda odborne, vedecky a pedagogicky rásť. Mobility umožňujú porovnávať a 
následne optimalizovať alebo zavádzať procesy na VŠBM, budovať vzťahy jednotlivcov a 
organizácií, organizovať vedecké podujatia, zabezpečiť účasť v projektoch a v oblasti 
publikačnej činnosti. 
V súlade s ochranou životného prostredia VŠBM postupne implementuje všetky  digitálne 
nástroje Iniciatívy Erasmus Without Papers. 
Škola aj vďaka programu Erasmus+ dosahuje niekoľko cieľov stratégie internacionalizácie, 
napríklad : 
- Rozvoj partnerstiev - nadväzovanie nových a upevňovanie súčasných vzťahov bude viesť 
nie len k úspešnej realizácii projektov Erasmus+ ale tiež pre budovanie konzorcií v rámci 
medzinárodných projektov vedy a výskumu, výmena skúseností, organizovanie, participácia 
na vedeckých podujatiach, spolupráca v oblasti projektovej a publikačnej činnosti, výmena 
skúseností, uzavretie partnerstiev s krajinami tretieho sveta. 
- Inovácia a modernizácia študijného programu a jeho realizácie, prispôsobenie a 
intenzívnejšia reakcia na potreby trhu, orientácia na študentov a kvalitu vzdelávania. 
- Kompetenčný rast zamestnancov podporovaním ich mobilít na partnerské univerzity a 
organizácie. 
- Väčšia miera implementácie európskych štandardov kvality vzdelávania v súlade s novými 
akreditačnými štandardami Slovenskej republiky a systémom manažérstva kvality ISO 9001, 
ktorý ma VŠBM certifikovaný od roku 2011. 
- Zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu. 
 
V roku 2020 vycestovalo na Erasmus+ mobilitu  12 študentov, z toho 3 na mobilitu štúdium 
na University of Public Services – Budapešť, Maďarsko, a 9 študentov na mobilitu stáž do 
Českej republiky. Napriek pandémii ani jeden zo študentov nezrušil mobilitu, niektorí časť 
z nej vykonávali virtuálne. Prichádzajúcich študentov zo zahraničných univerzít bolo 9 
z Poľskej republiky. Po vypuknutí pandémie dokončili svoje mobility z domácej krajiny 
virtuálne.  
V rámci zamestnaneckých mobilít bolo v roku 2020 zrealizovaných 5 odchádzajúcich a 9 
prichádzajúcich. 
Pre zabezpečenie dostatočných kapacít pre organizáciu  absolventských mobilít je VŠBM 5 
rokov súčasťou konzorcia Workspaceeurope. 
 

 

VI. Habilitačné konania a inauguračné konania 
 

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

VII. Zamestnanci vysokej školy 
 
 K 31.10.2020 bol počet vysokoškolských učiteľov VŠBM v trvalom pracovnom pomere 
18. Funkčná a veková štruktúra vysokoškolských učiteľov je zrejmá s nižšie uvedených 
údajov. 
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Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov : 
 

Funkcia rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Profesor 9 8 8 8 5 3 7 
Docent 6 3 3 3 4 2 1 
Odborný asistent   22 10 8 8 6 7 7 
Asistent  2 3 4 3 3 2 2 
Vedecký pracovník 0 0 1 1 3 2 1 

 
 
 
Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov : 
                     25- 29 rokov - 0 uč.                                         30-34 rokov - 2 uč.                                                                                                                    
                     35- 39 rokov - 2 uč.                                        40-44 rokov - 1 uč. 
                     45-49 rokov – 1 uč.                                         50-54 rokov –3 uč.  
                     55 -59 rokov - 1 uč.                                        60-64 rokov - 2 uč.                                          
                     nad 65 rokov 4 uč 
                      
  V sledovanom období v roku 2020 boli v príprave na habilitačné konanie na vedecko-
pedagogický titul docent 2 vysokoškolskí učitelia. Tretí stupeň vzdelania (PhD.) v roku 2020 
študovali 3 zamestnanci na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 
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.  
 Dôležitou zložkou vyučovacieho procesu sú administratívni a prevádzkoví zamestnanci. 
Celkový počet týchto pracovníkov k sledovanému obdobiu je  15 
 Z uvedeného počtu má vysokoškolské vzdelanie 6 zamestnancov. V rámci interného 
vzdelávania si zvyšujú kvalifikáciu 2 zamestnanci.  

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 
 

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

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 
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zariadenie avšak od akad. roku 2011 je v prevádzke bistro v objekte Košťova 1. V roku 2020 
boli s nástupom pandémie a ukončením prezenčného štúdia v exteriéry a interiéry školy 
realizované rekonštrukčné práce. 

Študenti školy majú možnosť za normálnych okolností 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 akademickú sieť Sanet. Akademická 
knižnica okrem študijnej literatúry ponúka aj aktuálnu dennú tlač a odborné časopisy. 
V študovni sú k dispozícii aj čítačky s knižničným obsahom z edície VŠBM v Košiciach. 
Počas pandemického obdobia bol prístup do knižnice obmedzený na výpožičky v vopred 
dohodnutých termínoch.  

V IT oblasti majú študenti k dispozícií vlastnú internetovú wifi sieť, PC učebne s voľným 
vstupom, tak aj PC kiosky umiestnené pri knižnici. Pre prevádzku systémov MAIS, Moodle 
a v tomto rok aj Microsoft Office 365 (primárne Microsoft Teams) je k dispozícii 24 hod. e-
mailová podpora vrátane nepracovných dní. 

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.  

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 školy. 

Pre mobilitu študentov a pedagógov je v rámci projektu Erasmus+ pravidelne vyhlásených 
niekoľko výziev pre krajiny EÚ a zmluvných partnerov VŠBM, pričom počet partnerov sa 
neustále rozširuje. 

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, zľavy v spol. Orange 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. 

 
 

IX. Podporné činnosti vysokej školy 
 
V rámci dlhodobého zámeru rozvoja školy bolo v roku 2020 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 vedy, výskumu, vzdelávania, bezpečnosti, 
prevencie kriminality a zvyšovania kvality výuky. 

- inovácia hardvérového a softvérového prostredia pre prevádzkovania služieb školy 
(montáž dvoch interaktívnych tabúľ na učebniach KU3 a KU4) 

- rozvoj knižničného fondu z vlastnej edície aj počas pandémie, ale aj z nákupu iných 
titulov hlavne odborného zamerania, 

- rekonštrukcia spoločných priestorov a zveľaďovanie exteriéru objektu školy pre 
potreby študentov a návštevníkov školy (rozširovanie parkovacích miest 
a oddychových zón pre študentov), 
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- podporovanie vzdelávania a odborného rozvoja zamestnancov.  
 

 

X. Rozvoj vysokej školy 
 

Pri snahe zachovať kontinuitu a kvalitu vedeckej práce boli v roku 2020 riešené projekty vo 
výskumnej oblasti Bezpečnostných vied ktoré uvádza  tabuľka T19. V ďalšom boli podané 
nové žiadosti v rámci nových výziev. 
Významnou podporou vo vedeckej práci VŠBM je publikačná činnosť v rámci 
doktorandského štúdia akademických zamestnancov a doktorandov VŠBM.  
VŠBM dbá na prepojenie výskumu a vzdelávania s praxou, príkladom tohto prepojenia je: 
- realita prevenčného projektu „Bezpečnosť seniorov na internete“, ktorá plánovala aj 
kontaktné semináre s cieľovou skupinou,  
- odborná spolupráca s útvarmi Policajného zboru SR, Mestskými políciami, Hasičským 
a záchranným zborom, Dobrovoľným hasičským zborom a zložkami Integrovaného 
záchranného systému v rámci celej Slovenskej republiky, 
- spolupráca s Letiskom Košice a inými firmami v oblasti odborného duálneho vzdelávania. 
- spolupráca a spoločnosťami CIS Praha a Quality Austria Viedeň v oblasti odbornej prípravy 
a kvality riadenia procesov v organizácii. 
 

 

XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 

V úspešnej realizácii projektov 7 rámcového programu a programu Horizont 2020 sa 
VŠBM snaží pokračovať prihlasovaním sa do výziev  H2020, komunikáciou s potenciálnymi 
partnermi, resp. lídrami a aktívnou účasťou pri budovaní konzorcií. V rovnakom duchu chce 
pokračovať aj v programe Horizont Europe.  

V rámci a programu Interreg sa VŠBM usiluje vyhľadávať, sledovať a zapájať sa do 
výziev so súčasnými i novými partnermi. 

VŠBM v Košiciach v období roku 2020 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 
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• 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) 

K internacionalizácii školy výraznou mierou prispieva aj program Erasmus+, Mobilitu 
štúdium pre študentov a školenie/výučba pre zamestnancov je možné absolvovať na 
ktorejkoľvek zahraničnej univerzite, s ktorou má VŠBM v KE uzavretú bilaterálnu dohodu. 
Počet takýchto univerzít k 31.12.2020 je 47 a to v krajinách:  

• Česká republika- 10 zmlúv 
• Poľsko – 27 zmlúv 
• Bulharsko – 2 zmluvy 
• Francúzsko, Litva, Estónsko, Maďarsko, Fínsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko – 

1 zmluva. 
 

VŠBM bola oslovená Policajnou akadémiou v Nemecku: „Police Academy of Lower 
Saxony“ – Nienburg (Weser) – Nemecko, so žiadosťou vyslať na VŠBM ich dvadsiatich 
študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa na stáž na zahraničnom policajnom alebo 
bezpečnostnom oddelení/kurze/alternatíve za účelom praktického výcviku. Keďže VŠBM 
disponuje kvalifikovaným personálom i technickým a priestorovým vybavením vo vlastnom 
výcvikovom stredisku Kysak, rozhodla sa túto spoluprácu nadviazať a praktický výcvik 
zrealizovať. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa nepodarilo zrealizovať kurz v roku 2020, 
odložený bol na nasledujúce roky podľa vývoja pandémie. 

 
Nová stratégia internacionalizácie 
Udalosti roku 2020 opäť potvrdili nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce v otázke 
bezpečnosti a potrebu vzdelaných skúsených krízových a bezpečnostných manažérov, 
záchranných zložiek a bezpečnostných zložiek. VŠBM má v tomto procese významnú 
strategickú úlohu v národnom i medzinárodnom meradle. Preto bola definovaná nová 
stratégia internacionalizácie, ktorá predstavuje východisko a kľúčové možnosti, ako tieto 
aktivity s celospoločenským prínosom rozvíjať. 
 

 

XII. Systém kvality 
 

a) Manažment vysokej školy - Rok 2020 bol rokom zmien v existujúcom systéme 
manažérstva kvality. Zmeny v systéme sa týkali predovšetkým oblasti kontextu 
organizácie, s cieľom účinnejšej analýzy vonkajších a vnútorných faktorov 
pôsobiacich na organizáciu a v príprave zámerov školy na roky 2020-2030. Boli 
posúdené silné stránky, riziká a ohrozenia, ako aj príležitosti v kontexte organizácie, 
pri zohľadnení zainteresovaných strán, z dlhodobého ako aj z krátkodobého hľadiska. 
Na základe toho škola má nastavené dlhodobé (strategické) plánovanie (na roky 2020-
2030) a dvojročné (operatívne) plánovanie, ktorých výsledkom sú ciele a úlohy prijaté 
na postupné dosahovanie dlhodobých cieľov a zámerov. Zmeny v procesnej časti 
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systému manažérstva kvality sa škola viac priblížila požiadavkám štandardov SAAVŠ. 
Bola prepracovaná mapa procesov systému a jednotlivé procesy boli prehodnotené a 
zmenené s ťažiskom na vzdelávanie, orientované na študentov. Vnútorný systém 
kvality zaznamenal zásadné zmeny v procesoch zlepšovania, reorganizáciou registrov 
a ciest zlepšovania až po hodnotenie účinnosti a efektívnosti prijímaných zmien. Škola 
bola v poslednej fáze pred recertifikáciou podľa ISO 9001:2015, pričom ťažiskom jej 
prípravy bolo ďalšie priblíženie sa požiadavkám VSK (vnútorný systém kvality podľa 
štandardov SAAVŠ). Boli predefinované korelačné väzby medzi ISO 9001 a VSK. Pre 
ďalšie posudzovanie a hodnotenie škola prešla na Procesne Orientovaný Integrovaný 
Systém, zahŕňajúci všetky procesy systému manažérstva kvality podľa ISO 
9001:2015, postupne nastavované na plnenie všetkých aspektov štandardov VSK 
podľa SAAVŠ. Škola sa tak v roku 2020 pripravila na zmenenú recertifikáciu, s 
plánom uskutočnenia v 04/2021 a na plné prehlbovanie implementácie štandardov 
VSK s cieľom jej dokončenia v 07/2022, jej samohodnotenia a požiadania SAAVŠ o 
posúdenie zhody VSK s požiadavkami Štandardov VSK. V 10/2020 bol rektorom 
vymenovaný nový Zmocnenec pre VSK, prof. Imrich Dufinec, ktorý pokračuje v 
intenciách nastavených zámerov ako koordinátor až do potvrdenia zhody. 

 
b) Vzdelávanie  

Vedecká rada vzhľadom na pandemické okolnosti schválila per rolam: 
- výsledky vzdelávania za akademický rok 2019/2020,  
- návrh zloženia štátnicových komisií pre akademický rok 2019/2020, 
- dosiahnutý stav  a výsledky riešenia vedeckých projektov, 
- úroveň plnenia kritérií nasledujúcej akreditácie s výhľadom na nové štandardy 
akreditácii a fungovanie Akreditačnej agentúry, 

 
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 riešený 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 v minulom období zavedená norma STN ISO 9001:2015 
bolo potrebné zosúladiť QMS VŠBM s požiadavkami novej normy. 
Hodnotenia spokojnosti študentov boli a naďalej sú priebežne vykonávané pomocou 
dotazníka každé dva roky a výsledky sú zverejnené na webovej stránke VŠBM. Cieľom 
dotazníka pre študentov je konštruktívne hodnotiť rôzne aspekty vysokej školy. Výsledkom 
môže byť skvalitnenie života študentov na VŠBM v KE v oblasti vzdelávania, štúdia, voľného 
času. Povinnosť usporiadať dotazník vyplýva zo zákona o vysokých školách. Výsledky 
dotazníka sa podrobne rozoberali na stretnutiach vedenia Vysokej školy a prijali sa opatrenia, 
ktoré aj boli následne realizované. 
Vzhľadom na pandemické opatrenia boli hospitácie realizované len v online priestore počas 
výučby cez systém MS Teams.  V roku 2020 boli vzhľadom na prácu z domu zavedené 
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kvantitatívne formy vykazovania činnosti zamestnancov počas pandémie. Počas 
pandemického obdobia bola zriadená telefónna linka pre nahlasovanie podnetov študentov, 
ktorá ale neznamenala žiadne podnety. Sporadicky boli tútormi riešené problémy študentov 
spôsobené zväčša sociálnou izoláciou.  
Pre akademický rok 2019/2020 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.  

 
a) Tvorivá činnosť – VŠBM orientuje tvorivú činnosť na oblasť Bezpečnostné vedy. 
Učitelia, vedeckí pracovníci a doktorandi sa zameriavajú na vlastnú oblasť výskumu, v súlade 
so zadávanými záverečnými prácami a výskumnou činnosťou. V roku 2020 vydala 
Akreditačná agentúra nové akreditačné štandardy a metodiku, ktoré tvoria základné kritériá 
pre hodnotenie tvorivej činnosti školy. VŠBM v priebehu roka 2020 postupne plní tieto 
kritériá, a tvorivú činnosť koordinuje v súlade so štandardami s dôrazom na publikovanie 
v renomovaných vydavateľstvách, v časopisoch zaradených do medzinárodne významných 
a uznávaných registrov a databáz. 
 
 

XIII. Kontaktné údaje 
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
Košťova 1, 040 01 Košice 
Tel./fax: 055/7201071 
e-mail: vsbm@vsbm.sk 
IČO : 36 595 896 
 
 

XIV. Sumár 
 
V roku 2020 bol na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach riešený 1 

projekt s podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality. 
 

V roku 2020 vycestovali na Erasmus+ mobilitu 12 študenti. Prichádzajúcich študentov zo 
zahraničných univerzít bolo 9 z Poľskej republiky. Zamestnaneckých mobilít bolo v roku 
2020 zrealizovaných 5 odchádzajúcich zamestnancov a 9 prichádzajúcich. 
 
 

Cieľom školy v oblasti vzdelávania je poskytnúť širokej verejnosti kvalitné 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.  Nový zámer rozvoja VŠBM v Košiciach do roku 2030 predstavuje 
strategický rámec zámerov a hlavných aktivít VŠBM v Košiciach, schválený Správnou radou 
VŠBM v Košiciach, Vedeckou radou VŠBM v Košiciach a Akademickým senátom, dňa 
16.2.2020. 
 
Najvýznamnejšie udalosti roka: 



22 
 

Cieľom projektu „Bezpečnosť seniorov na internete“ bolo realizovať interaktívne 
semináre informačnej bezpečnosti pre seniorov. Prvý seminár sa uskutočnil v menšom počte 
zúčastnených, druhý sme boli z objektívnych dôvodov nútení  zrušiť (ukončenie celkovej 
prezenčnej výuky na škole). 

Príchod pandémie Covid19 ochromil rôzne sféry nášho života, nevynímajúc ani 
fungovanie škôl. Výučba sa preniesla do virtuálneho priestoru školských systémov MAIS, 
Moodle a aj MS Teams, ktoré doposiaľ nepožívali extra pozornosť, keďže charakter nášho 
vzdelávania bol od počiatku existencie školy postavený na osobnom kontakte vyučujúceho so 
študentom s cieľom zvýšiť efektivitu výučby osobným kontaktom. Niektoré vzdelávacie 
aktivity našej vysokej školy (hlavne podiplomové štúdia a rôzne kurzy) sa museli utlmiť, 
keďže okolnosti pandémie vytvorili neprekonateľnú prekážku v práci a to paradoxne u aktivít, 
ktoré tvoria výraznú časť príjmov súkromnej vzdelávacej inštitúcie.  

Za prísnych proti epidemických opatrení sa v dňoch 23.5. - 24.5. a 20.6. - 21.6. 
uskutočnili prezenčné štátne skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. 

V mesiaci júl navštívil našu vysokú školu štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR  MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH, a to v rámci cyklu návštev 
vysokých škôl na Slovensku. Cieľom týchto neformálnych návštev bolo vytvorenie si obrazu 
nového vedenia ministerstva školstva o stave, otázkach ale aj príležitostiach, ktorými naše 
vysoké školstvo aktuálne žije. 

Vzhľadom na príchod druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 a pretrvávajúce 
uzavretie školy aj na jeseň AR 2020/2021 sa tradičná medzinárodná vedecká konferencia 
Bezpečné Slovensko a Európska únia nekonala. Konferencia bola plánovaná na máj 2021, 
online formou. 
 

Celkový počet študentov k 31.10.2020, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 
2019/2020, bol 748. Z tohto počtu 374 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.), 352 na 2. stupni 
vzdelávania (Ing.) a 22 na 3. stupni vzdelávania. K 31.10.2020 bol celkový počet študentov 
v dennej forme 307 študentov a v externej forme 377 študentov. V akademickom roku 
2019/2020 riadne ukončilo štúdium 269 absolventov, z toho 132 bakalárov a 137 inžinierov. 
 

V roku 2020 vycestovali na Erasmus+ mobilitu 12 študenti. Prichádzajúcich študentov zo 
zahraničných univerzít bolo 9 z Poľskej republiky. Zamestnaneckých mobilít bolo v roku 
2020 zrealizovaných 5 odchádzajúcich zamestnancov a 9 prichádzajúcich. 
 

V roku 2020 bol na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach riešený 1 
projekt s podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality. 

 
V rámci rozširovania portfólia odborného vzdelávania začala v roku 2020 pôsobiť na pôde 

VŠBM v Košiciach pobočka spoločnosti Inštitút bezpečnosti práce – IBP s.r.o., Bratislava, 
ktorá ponúka našim študentom cenovo zvýhodnené kurzy z oblasti bezpečnosti (BOZP, 
Požiarna ochrana, lektorsky kurz a pod.) 

 
 K 31.10.2020 bol počet vysokoškolských učiteľov VŠBM v trvalom pracovnom 

pomere 18. Funkčná a veková štruktúra vysokoškolských učiteľov je uvedená v časti VII. 
Dôležitou zložkou vyučovacieho procesu sú administratívni a prevádzkoví zamestnanci. 
Celkový počet týchto pracovníkov k sledovanému obdobiu je  15. 

 
V rámci dlhodobého zámeru rozvoja školy bolo v roku 2020 realizovaných niekoľko krokov 
k zvyšovaniu efektivity činnosti školy, a to: 
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- inovácia hardvérového a softvérového prostredia pre prevádzkovania služieb školy 
(montáž dvoch interaktívnych tabúľ na učebniach KU3 a KU4) 

- rekonštrukcia spoločných priestorov a zveľaďovanie exteriéru objektu školy pre 
potreby študentov a návštevníkov školy (rozširovanie parkovacích miest 
a oddychových zón pre študentov), 

- podporovanie vzdelávania a odborného rozvoja zamestnancov.  
 

 Udalosti roku 2020 opäť potvrdili nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce v otázke 
bezpečnosti a potrebu vzdelaných skúsených krízových a bezpečnostných manažérov, 
záchranných zložiek a bezpečnostných zložiek. VŠBM má v tomto procese významnú 
strategickú úlohu v národnom i medzinárodnom meradle. Preto bola definovaná nová 
stratégia internacionalizácie, ktorá predstavuje východisko a kľúčové možnosti, ako tieto 
aktivity s celospoločenským prínosom rozvíjať. 
 

Rok 2020 bol rokom zmien v existujúcom systéme manažérstva kvality. Zmeny v 
systéme sa týkali predovšetkým oblasti kontextu organizácie, s cieľom účinnejšej analýzy 
vonkajších a vnútorných faktorov pôsobiacich na organizáciu a v príprave zámerov školy na 
roky 2020-2030. Boli posúdené silné stránky, riziká a ohrozenia, ako aj príležitosti v kontexte 
organizácie, pri zohľadnení zainteresovaných strán, z dlhodobého ako aj z krátkodobého 
hľadiska. Na základe toho škola má nastavené dlhodobé (strategické) plánovanie (na roky 
2020-2030) a dvojročné (operatívne) plánovanie, ktorých výsledkom sú ciele a úlohy prijaté 
na postupné dosahovanie dlhodobých cieľov a zámerov. Zmeny v procesnej časti systéme 
manažérstva kvality sa škola viac priblížila požiadavkám štandardov SAAVŠ. Bola 
prepracovaná mapa procesov systému a jednotlivé procesy boli prehodnotené a zmenené s 
ťažiskom na vzdelávanie, orientované na študentov. Vnútorný systém kvality zaznamenal 
zásadné zmeny v procesoch zlepšovania, reorganizáciou registrov a ciest zlepšovania až po 
hodnotenie účinnosti a efektívnosti prijímaných zmien. Škola bola v poslednej fáze pred 
recertifikáciou podľa ISO 9001:2015, pričom ťažiskom jej prípravy bolo ďalšie priblíženie sa 
požiadavkám VSK (vnútorný systém kvality podľa štandardov SAAVŠ). Boli predefinované 
korelačné väzby medzi ISO 9001 a VSK. 
Pre ďalšie posudzovanie a hodnotenie škola prešla na Procesne Orientovaný Integrovaný 
Systém, zahŕňajúci všetky procesy systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, 
postupne nastavované na plnenie všetkých aspektov štandardov VSK podľa SAAVŠ.  

 

XV. Prílohy 
 

Tabuľkové prílohy. 
V roku 2020 neboli realizované zmeny vo vnútorných predpisoch vysokej školy.  



Vysoká škola:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Tabuľková príloha

k výročnej správe o 

činnosti vysokej školy 

za rok 2020



Zoznam tabuliek

Tabuľka č. 1:

Tabuľka č. 1a:

Tabuľka č. 2

Tabuľka č.3a:

Tabuľka č.3b:

Tabuľka č.3c:

Tabuľka č. 4:

Tabuľka č. 5:

Tabuľka č. 6:

Tabuľka č. 7:

Tabuľka č. 8:

Tabuľka č. 9:

Tabuľka č. 10:

Tabuľka č. 11:

Tabuľka č. 12:

Tabuľka č. 13:

Tabuľka č. 14:

Tabuľka č. 15:

Tabuľka č. 16:

Tabuľka č. 17:

Tabuľka č. 18:

Tabuľka č. 19:

Tabuľka č. 20:

Tabuľka č. 21:

Zoznam vymenovaných docentov za rok 2020

Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019

Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019

Zoznam akreditovaných študijných programov k 31. 12. 2020

Zoznam študijných programov - odňatie priznaného práva, skončenie platnosti 

priznaného práva alebo zrušenie študijného programu v roku 2020

Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2020

Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2019/2020)

Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 

akademickom roku k 31. 12. 2020

Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2019/2020 a 

porovnanie s akademickým rokom 2018/2019

Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2020

Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2020

Vývoj počtu študentov (stav k 31. 10. daného roka)

Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2019/2020

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

druhom stupni v roku 2020

Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2020

Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2020

Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2020

Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2020

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2020

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov

Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2019/2020 a 

porovnanie s akademickým rokom 2018/2019

Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na 

obhajobu v roku 2020

Zoznam odňatých akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania v 

roku 2020

Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania a inauguračného konania  k 

31. 12. 2020



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

fakulta1 1 135 33 39 16 184 60 16 5 374 114
2 166 37 4 2 177 57 5 1 352 97
3 6 4 16 4 22 8

307 74 43 18 377 121 21 6 748 219

1 135 33 39 16 184 60 16 5 374 114

2 166 37 4 2 177 57 5 1 352 97

3 6 4 0 0 16 4 0 0 22 8

307 74 43 18 377 121 21 6 748 219

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

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2020
Denná forma Externá forma

spolu vysoká škola 

spolu podľa 

stupňov

spolu fakulta 1

Vysoká škola
Stupeň                        

štúdia



Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 174 141 162 171 203 242

2 170 83 99 143 240 395

3 6 6 6

Spolu 350 230 267 314 443 637

Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 200 311 263 314 281 328

2 182 284 240 355 448 404

3 16 12 8

Spolu 398 607 511 669 729 732

Rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 374 452 425 485 484 570

2 352 367 339 498 688 799

3 22 18 14 0 0 0

Spolu 748 837 778 983 1172 1369

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 34 9 97 21 1 132 30

2 33 12 104 34 137 46

3 0 0

67 21 0 0 201 55 1 0 269 76

Spolu podľa stupňov 1 34 9 0 0 97 21 1 0 132 30

2 33 12 0 0 104 34 0 0 137 46

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 21 0 0 201 55 1 0 269 76

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 2019/2020
Denná forma Externá forma Spolu

Vysoká škola
Stupeň 

štúdia



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Bezpečnostné vedy 80 95 65 65 65 1,2 1,0 1,0 0,8

Spolu 80 95 65 65 65 1,2 1,0 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 2020



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Bezpečnostné vedy 100 22 12 12 10 0,2 1,0 0,8 0,1

Spolu 100 22 12 12 10 0,2 1,0 0,8 0,1

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Bezpečnostné vedy 16 1 1 1 13,7 1,3 1,3 1,3

Spolu 16 1 1 1 13,7 1,3 1,3 1,3

Externá forma



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Bezpečnostné vedy 50 123 121 121 120 2,5 1,0 1,0 2,4

Spolu 50 123 121 121 120 2,5 1,0 1,0 2,4

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2020
Denná forma



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Bezpečnostné vedy 120 5 5 5 5 0,0 1,0 1,0 0,0

Spolu 120 5 5 5 5 0,0 1,0 1,0 0,0

Externá forma



Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Bezpečnostné vedy 116 116 116 116 90,6 92,1 92,1 92,8

Spolu 116 116 116 116 90,6 92,1 92,1 92,8

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



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

Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Bezpečnostné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

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



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Bezpečnostné vedy 4 4 3 3 3 1,0 1,0 1,0 0,8

Spolu 4 4 3 3 3 1,0 1,0 1,0 0,8

Denná forma

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2020



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Bezpečnostné vedy 6 6 6 6 6 1,0 1,0 1,0 1,0

Spolu 6 6 6 6 6 1,0 1,0 1,0 1,0

Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Bezpečnostné vedy 8 8 8 8 80,0 88,9 88,9 88,9

Spolu 8 8 8 8 80,0 88,9 88,9 88,9

Externá forma

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Bezpečnostné vedy 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 

2019/2020 

povinnosť 

uhradiť školné

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

v externej 

forme

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia

ktorým vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné za 

štúdium v 

študijnom 

programe 

uskutočňovanom 

výlučne v inom 

ako štátnom 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné

ktorým bolo 

školné znížené

ktorým bolo 

školné 

odpustené

Denná forma 1 141 44

2 83 3

3 6

Spolu denná forma 230 0 0 0 47 0 0 0 0

Externá forma 1 311 311 24

2 284 284 5

3 12 12

Spolu externá forma 607 607 0 0 29 0 0 0 0

obe formy spolu 1 452 311 0 0 68 0 0 0 0

2 367 284 0 0 8 0 0 0 0

3 18 12 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 837 607 0 0 76 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2019/2020)
Počty študentov

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného

Počet 

žiadostí o 

odpusteni

e 

školného



Študijný 

odbor

Stupeň 

dosiahnutéh

o vzdelania

Forma 

štúdia

2019 / 

2020

2018 / 

2019

2017 / 

2018

2016 / 

2017

2015 / 

2016

2014 / 

2015

Bezpečnostn

é vedy I. Denná 0,0 0,0 66,7 73,4 83,0 69,4

Bezpečnostn

é vedy II. Denná 0,0 91,4 93,5 93,9 94,3 97,0

Bezpečnostn

é vedy I. Externá 0,0 0,0 74,6 84,0 80,2 74,8

Bezpečnostn

é vedy II. Externá 0,0 97,1 97,1 90,2 96,6 94,0

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom 

počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 

31.12.2020



V roku 2019/2020

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM 11 4 46 10 5 40

Spolu 11 4 46 0 0 10 5 40 0 0

V roku 2018/2019

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM 10 7 12 5

Spolu 10 7 0 0 0 12 5 0 0 0

Rozdiel 1 -3 46 0 0 -2 0 40 0 0

Rozdiel v % 10,0 -42,9 0,0 0,0 0,0 -16,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2019/2020 a porovnanie s 

akademickým rokom 2018/2019

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
Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania

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 1.1.2020

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2020

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2020

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 2020



P.č.
Meno a priezvisko

Odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania

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 1.1.2020

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2020

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2020

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 2020



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 1 1 1 1 0 0 0

Docenta 3 3 3 3 0 0 0

Ostatné 1 1 1 1 0 0 0

Spolu 5 2,2 2,2 0,0 5 0 0 0

Zamestnanec
Fyzický 

počet

Prepočítaný 

počet

VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0

Ostatní 0 0
Spolu 0 0

Funkčné miesto Počet

Docent 1

Profesor 0

Spolu 1

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2020

Počet obsadených funkčných miest docenta a 

profesora osobami bez príslušného vedecko-

pedagogického titulu alebo bez umelecko-

pedagogického titulu podľa § 77 ods. 2 zákona



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2020

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 18 7 1 0 7 3 3 2 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Spolu 18 7 1 0 7 3 3 0 0 0 2 1

Podiel v % 100 38,9 5,6 0,0 38,9 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3

Spolu v roku 

2020
16

1 4 0 7 4
5

0 0 0 3 2

Podiel v % 

2020 100 6,3 25,0 0,0 43,8 25,0 31,3 0,0 0,0 0,0 60,0 40,0

Rozdiel 2020 - 

2019 2 6 -3 0 0 -1 -2 0 0 0 -1 -1

Rozdiel v % 

2020 - 2019 0,0 32,6 -19,4 0,0 -4,9 -8,3 -14,6 0,0 0,0 0,0 6,7 -6,7

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

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2019/2020

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM 23 10 115 14 5 59

Spolu 23 10 115 0 0 14 5 59 0 0

V roku 2018/2019

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

VŠBM 22 10 24 10

Spolu 22 10 0 0 0 24 10 0 0 0

rozdiel 1 0 115 0 0 -10 -5 59 0 0

rozdiel v % 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -41,7 -50,0 0,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2019/2020 a porovnanie s akademickým rokom 

2018/2019

Fakulta

Fyzický 

počet 

vyslaných 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancovFyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fakulta z toho ženy

Počet osobodní vyslaných zamestnancov

z toho ženy

Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov



Záverečná 

práca

Počet 

predložených 

záverečných 

prác

z toho 

počet prác 

predložený

ch ženami

Počet 

obhájených 

prác

z toho 

počet 

prác 

predlože

ných 

ženami

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác

z toho ženy

Fyzický 

počet 

vedúcich 

záverečnýc

h prác bez 

PhD.

z toho 

ženy

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe)

z toho ženy

Bakalárska 133 30 132 30 20 7 19 6 9 1

Diplomová 135 46 135 46 25 4 2 0 12 2

Dizertačná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rigorózna

Spolu 268 76 267 76 45 21 3

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

roku 2020



V roku 2020

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 1 2 1 3 14

Spolu 1 2 1 0 0 0 3 0 14 0

V roku 2019

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 3 1 2 22 28

Spolu 3 0 1 0 0 0 22 28

Rozdiel -2 2 0 0 0 0 -8 -28

Rozdiel v % -66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,4 -100,0

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019



V roku 2020

Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2019

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 2020 

a porovnanie s rokom 2019



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Bezpečnostné vedy

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov Denná

slovenský / 

anglický Bc.

Bezpečnostné vedy

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov Externá

slovenský / 

anglický Bc.

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

Bezpečnostné vedy

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov Denná

slovenský / 

anglický Ing.

Bezpečnostné vedy

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov Externá

slovenský / 

anglický Ing.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov k 31. 12. 2020 



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

Bezpečnostné vedy

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov Denná

slovenský / 

anglický PhD.

Bezpečnostné vedy

Riadenie 

bezpečnostný

ch systémov Externá

slovenský / 

anglický PhD.



Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum odňatia 

práva, 

skončenia 

platnosti práva 

alebo zrušenia 

študijného 

programu

Tabuľka č. 16: Zoznam študijných programov - odňatie priznaného práva, skončenie 

platnosti priznaného práva alebo zrušenie študijného programu v roku 2020



Fakulta Odbor habilitačného konania a inauguračného konania 

Tabuľka č. 17: Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania 

a inauguračného konania k 31.12.2020



Fakulta

Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania Dátum odňatia 

Tabuľka č. 18: Zoznam odňatých akreditácií habilitačného konania a 

inauguračného konania v roku 2020



P. č. Fakulta

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ)

Grant 

(G)/obj

ednávk

a (O)

Domá

ce 

(D)/za

hranič

né (Z)

Číslo/

identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 

Obdobie 

riešenia 

projektu (od - 

do)

Objem 

dotácie/finanč

ných 

prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 

1.1. do 31.12.

v eur

v kategórii BV

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. do 

31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a doplňujúce 

informácie

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2020



P. 

č.
Fakulta

Poskytovate

ľ finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávate

ľ)

Grant 

(G)/ob

jedná

vka 

(O)

Dom

áce 

(D)/z

ahra

ničn

é (Z)

Číslo/

identifikácia projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 
Obdobie riešenia 

projektu (od - do)

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. do 

31.12.

v eur

v kategórii BV

Objem 

dotácie/finančnýc

h prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a 

doplňujúce 

informácie

VŠBM Erasmus+ 43256 z SK01KA103-078076

Ing.Jozefína 

Drotárová, 

PhD,MBA

Študentské a zamestnanecké 

mobility medzi krajinami 

programu 06/2020-05/2022 28116

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2020



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

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2020


