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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 s legislatívou upravujúcou fungovanie vysokých školách 
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. 
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. 
Na tento účel sú vytvorené vhodné štruktúry a procesy, ktoré sú previazané do vnútorného 
systému zabezpečovania kvality, zahŕňajúceho celú školu. 
 
Pre naplnenie vízie vysokej školy je cieľom vykonávať aktivity v nasledovných strategických 
oblastiach: 

 Správa a manažment vysokej školy. 
 Vysokoškolské vzdelávanie. 
 Veda, výskumu a inovácie. 
 Ďalšie vzdelávanie. 

Na pôvodný dlhodobý zámer rozvoja školy platný do roku 2023 operatívne nadviazal nový 
dlhodobý zámer do roku 2030, zohľadňujúci potreby vyplývajúce zo zavádzania vnútorného 
systému kvality.  
Z dlhodobého hľadiska svojich zámerov rozvoja, škola vykonala SWOT analýzu a na základe 
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. 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 
prvého prorektora: 21.2.2020.  
 
Prorektor pre vzdelávanie: 
Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – 1.3.2020 poverený vedením úradu prorektora 
pre vzdelávanie.  
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Ing. Radoslav Šulej, PhD., DBA - prvé funkčné obdobie, dátum vymenovania za prorektora: 
1.2.2021.  
 
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., druhé funkčné obdobie, začiatok funkcie 21.11.2021, ÚBV, 
zamestnanecká časť.  
 
Predsedníctvo: 
Ing. Martin Mašľan, PhD., MSc., podpredseda, tretie funkčné obdobie, začiatok od 
21.11.2021, ÚBV,  zamestnanecká časť. 
 
Členovia: 
- Zamestnanecká časť: 

JUDr. Štefan Jakabovič, PhD., LL.M, ÚBV, KCVaZŠ, prvé funkčné obdobie, začiatok od 
21.11.2021 
Ing. Iveta Vincová, školské oddelenie, prvé funkčné obdobie, začiatok od 21.11.2021 
Bc. Drahomíra Mesárošová, LL.M, akademická knižnica, prvé funkčné obdobie, začiatok 
od 21.11.2021 
Bc. Iveta Štefuriková, LL.M, ekonomické oddelenie, prvé funkčné obdobie, začiatok od 
21.11.2021 
Ing. Iveta Fabiánová, LL.M, rektorát, druhé funkčné obdobie, začiatok od 21.11.2021 
Ing. Alena Buzová, MBA, akademická knižnica, druhé funkčné obdobie, začiatok od 
21.11.2021 
Ing. Zlatica Geročová, MBA,  školské oddelenie, druhé funkčné obdobie, začiatok od 
21.11.2021 

 
- študentská časť: 

Bc. Michaela Šimonová, prvé funkčné obdobie, začiatok od 21.11.2021 
Bc. Juraj Izrael, druhé funkčné obdobie, začiatok od 21.11.2021 
Bc. Marek Zlacký, prvé funkčné obdobie, začiatok od 21.11.2021 
Bc. Martin Illeš, prvé funkčné obdobie, začiatok od 21.11.2021 
Bc. Alexander Albert, prvé funkčné obdobie, začiatok od 21.11.2021 

 
Pozn. Voľby do Akademického senátu v roku 2021 boli 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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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, MPH, 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 
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., MSc., 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, UMB, PF, Banská Bystrica 
prof. dr. hab. Jacek Dworzecki, PhD., Akadémia PZ v Bratislave 
doc. PhDr. Branislav Kováčík, PhD., UMB, FPVaMV, Banská Bystrica 
 
 
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:   
Dr.h.c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., LL.M, predseda, zamestnanec 
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA, zamestnanec 
Ing. Zlatica Geročová, MBA, zamestnanec 
Ing. Kristina Staňová - študent 
JUDr. Jana Furmanová, študent 
Bc. Dávid Varga, študent 
 
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 
Katedra celoživotného vzdelávania a zahraničných štúdií 
 
Akademická knižnica 
Riaditeľka knižnice: Ing. Alena Buzová, MBA 
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Redakčno-vydavateľské stredisko VŠBM v Košiciach 
Poverená vedením pracoviska: Ing. Antonina Titarenko, MBA do 30.8.2021 
    Ing. Kristína Staňová, od 1.9.2021  
 
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 
 
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 
 
Zastúpenie vysokej školy v reprezentácii vysokých škôl :  
Zástupca v Rade vysokých škôl SR: Ing. mult. Bohumil Šejnoha, PhD., MSc. 
Zástupca AS VŠBM  v  Študentskej rade  vysokých škôl SR:  Bc. Michaela Šimonová  
Zástupca za študentskú časť v Študentskej rade vysokých škôl SR: Bc. Jozef Lepáček   
 
Členstvo vysokej školy v konzorciu vysokých škôl: 
WORKSPACEEUROPE- konzorcium vysokých škôl realizujúce stáže absolventov v rámci 
programu Erasmus+, členom od roku 2016 
 

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy  
 
 
Nová certifikácia školy na štandard ISO 9001 
 
V dňoch 23. – 24. marca 2021 bol na pôde VŠBM v Košiciach realizovaný externý audit pre 
získanie certifikátu manažérstva kvality podľa ISO 9001. Zahraničnú akreditovanú 
certifikačnú autoritu - kórejskú spoločnosť G-CERT-i s celosvetovou pôsobnosťou, 
zastupovali dvaja audítori, vedúci audítor G-CERT-iPL z Poľska a spoluaudítor z kórejskej 
spoločnosti DONGWON, obaja s akreditáciou pre vysoké školstvo.  
Audit prebiehal vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu on-line cez platformu Webex, 
čomu predchádzala povinná analýza rizík a opatrenia, v súlade s akreditačnými podmienkami. 
Niekoľkomesačná príprava školy pod vedením zmocnenca pre systém manažérstva kvality 
prof. Ing. Imricha Dufinca, CSc., MBA priniesla svoje ovocie vo forme úspešnej certifikácie 
našej vysokej školy, platnej od apríla 2021, ktorá akreditovaným transferom nadväzuje na 
predošlé certifikácie udelené spoločnosťou Quality Austria už v r. 2012.  
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Inovovaný systém riadenia kvality v sebe nesie už prvky, ktoré odzrkadľujú nový trend 
riadenia kvality vo vysokom školstve na Slovensku, čo znamená nielen zhodu s ISO 9001, ale 
najmä zhodu s požiadavkami Štandardov pre vnútorný systém kvality definovanými 
Akreditačnou agentúrou SR pre vysoké školstvo. Preverovanie zhody vnútorného systému 
kvality Akreditačnou agentúrou čaká všetky vysoké školy v rámci ďalšej vlny akreditácie. 
Nastavenie systému a zhoda s ISO 9001 je určite tým správnym základom v pokračovaní 
školy v procese novej akreditácie 2022. 
 
 
Spolupráca s Akadémiou policajného zboru Dolného Sazka 
 
V dňoch 26. do 30. apríla 2021 realizovala Policajná akadémia Dolného Saska (Nemecko) 
Medzinárodný vzdelávací kurz, na ktorom sa zúčastnili aj študenti VŠBM v KE. Akadémia 
realizuje tieto kurzy od roku 2013, kvôli pandémii sa v roku 2021 konala online. Cieľom 
kurzu bolo poskytnúť študentom rôznych bezpečnostných škôl príležitosť na výmenu názorov 
a kontaktov so študentami iných škôl a zástupcov bezpečnostných, najmä policajných zložiek. 
Hlavnou témou 5 dňového kurzu bola cezhraničnú polícia. Hoci Covid-19 v súčasnosti 
obmedzuje cestovanie, medzinárodná policajná spolupráca je čoraz dôležitejšia. Trestná 
činnosť, ktorá presahuje štátne hranice sa dá vyriešiť a bojovať proti nej, len ak policajti 
konajú nadnárodne a majú určité znalosti o susedných krajinách. Preto bolo hlavným cieľom 
online medzinárodného študijného kurzu 2021 poskytnúť študentom pochopenie rôznych 
aspektov tejto komplexnej zložitej problematiky. Témou kurzu boli tiež dopravné kontroly, 
kontroly dokladov, vyšetrovanie v oblasti organizovaného zločinu, počítačová kriminalita, 
policajná spolupráca na štátnych hraniciach. Kurz obsahoval aj základy európskeho práva, 
keďže EÚ vypracovaním európskeho zatýkacieho rozkazu vytvorila nástroj, ktorý sa stal 
nenahraditeľným vo vyšetrovacej praxi. Okrem toho bol doplnený prednáškou o práci 
Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex, a o policajných misiách v 
zahraničí. Keďže toto digitálne podujatie bude hostiť, všetci účastníci sa tiež dozvedeli tiež 
informácie o študijných programoch organizátora t.j. Policajnej akadémie Dolného Saska ako 
aj o práci a technickom vybavení nemeckých / Dolnosaských policajných príslušníkov. 
Spolupráca s Policajnou akadémiu Dolné Sasko začala v roku 2019, kedy akadémia oslovila 
Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach so žiadosťou o týždenný doplnkový 
vzdelávací praktický kurz pre študentov Policajnej akadémie Dolné Sasko na Vysokej škole 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Na kurz sa prihlásilo 20 študentov akadémie. Bol 
naplánovaný na máj 2021. S príchodom pandémie a uzavretím hraníc i škôl kurz nebolo  
možné zrealizovať. Realizácia aktivity sa tak presunula na rok 2022. 
 
 
Podpora budovania vnútorného systému kvality na VŠBM 
 
Podmienky akreditácie poskytovania vysokoškolského vzdelávania určuje na Slovensku 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, ktorá v júly 2020 vydala základné 
usmernenia pre vysoké školy, nazývané Štandardy kvality. Pre podporu implementácie 
štandardov do vysokých škôl vydalo MŠVVaŠ SR výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania". Vysoká škola bezpečnostného manažérstva po schválení 
žiadosti v rámci tejto výzvy realizuje projekt s názvom: Implementácia vnútorného systému 
zabezpečovania kvality do prostredia VŠBM, číslo projektu: 312011BFQ9, celkový rozpočet 
projektu:153 494, 60 €, doba realizácie projektu: 07/2021-06/2023.  
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Projekt sa zameriava na komplexnú tvorbu, implementáciu, kontrolu, rozvoj a trvalú 
udržateľnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality v prostredí Vysokej školy 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Účelom projektu je adaptácia štruktúr 
administratívneho a systémového prostredia VŠBM na požiadavky štandardov kvality, 
vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo SR. Cieľom projektu je ich 
tvorba, kontrola, hodnotenie, implementácia, prepojená s kontinuálnym vzdelávaním 
cieľových skupín v predmetnej oblasti s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania, vrátane 
vytvorenia partnerstiev medzi VŠBM a podnikmi v rámci hodnotenia študijného programu. 
Vytvorenie systému zabezpečovania kvality v rámci študijného programu je predpoklad 
neustáleho zlepšovania realizácie vzdelávania v rámci daného študijného programu a 
celkového chodu vysokej školy. Cieľovou skupinou v projekte sú učitelia, zamestnanci, 
vedeckí pracovníci i manažment VŠ, vzdelávaní v rámci zabezpečovania kvality, ako aj 
študenti príslušného študijného odboru. Primárnym miestom realizácie aktivít bude sídlo 
VŠBM.  Zabezpečenie mechanizmov systému kvality sa bezprostredne dotkne všetkých 
študentov vysokej školy, ako aj všetkých zamestnancov. 
 
 
Town and Gown 2.0 – Projekt Višehrádskeho fondu 
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa ako partner zúčastnila projektu 
Town and Gown 2.0- the strategic cooperation between university and city in V4 and 
Ukraine. Projekt je zameraný na výmenu skúseností v oblasti spolupráce medzi vysokými 
školami a mestom. Účastníkmi sú partneri z Ukrajiny a krajín Višehrádskej štvorky. Rok 2021 
bol vďaka projektu bohatý na sériu podujatí, workshopov a stretnutí partnerov, kde 
zúčastnení, vrátane VŠBM, prezentovali svoje skúsenosti spolupráce univerzity s mestom. Za 
VŠBM sa workshopu zúčastnili Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., MBA a Ing. Jozefína 
Drotárová, PhD., MBA,MPH, ktorí v rámci prednášky s názvom  „Possibilities of cooperation 
between University and The City. Example of good practice of cooperation between 
University of Security Management in Košice and Košice City (Slovakia). Part I, Part II“, 
prezentovali napríklad projekty prevencie kriminality, sériu projektov mapovania kriminality 
mesta Košice, projekt Bezpečnosť seniorov na internete, analýzu bezpečnostných rizík 
vypracovanú pre mesto Košice ako podklad pre Plán hospodárskeho rozvoja mesta Košice, či 
vedecké a odborné podujatia a stretnutia s vedením mesta Košice a príslušníkmi 
bezpečnostných zložiek mesta, predstaviteľmi civilnej ochrany, krízového manažmentu a 
záchranných zložiek. 
 
 
Organizovanie vedeckých konferencií v on-line prostredí 
 
Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvňuje dlhé mesiace aj vedecké podujatia na Slovensku i 
v zahraničí. Opatreniam a obmedzeniam sa nevyhli ani podujatia organizované VŠBM, 
výsledkom čoho bola dňa 20. mája 2021 organizácia každoročnej medzinárodnej vedeckej 
konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, historicky prvýkrát online 
formou.  Hlavným zámerom realizácie tohto významného vedeckého podujatia je snaha 
nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  
Pozornosť bola sústredená na tri hlavné témy, a to: aktuálne otázky bezpečnosti všeobecne, 
Európa a bezpečnostné problémy, pandémia a bezpečnostné dopady na spoločnosť. 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. 
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Účastníci prostredníctvom platformy MS Teams prezentovali výsledky svojich vedeckých 
prác, pričom po prezentáciách nasledovala diskusia účastníkov. Konferencie sa zúčastnili 
predstavitelia slovenských a zahraničných vysokých škôl, zástupcovia Ministerstva 
zahraničných vecí, ako aj reprezentanti súkromného sektora. Sme radi, že sme sa s 
dlhoročnými, ale i novými partnermi a účastníkmi konferencie mohli aspoň takouto formou 
vidieť, počuť, vymeniť si vzájomné skúsenosti, názory, postrehy.  
 
VŠBM v KE bola tiež spoluorganizátorom Medzinárodnej vedeckej konferencie STRATEGIC 
IMPERATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ENTITIES UNDER 
TURBULENCE, ktorej hlavným organizátorom bola naša partnerská univerzita VUZF - 
University of finance insurance, business, entepreneurship and innovation, Sofia, Bulharsko a 
spoluorganizátormi univerzity z ďalších 10 európskych krajín. Podujatie sa konalo online 
formou, 22.apríla 2021. Organizovanie takýchto podujatí výrazne prispieva k medzinárodným 
aktivitám zúčastnených a je v súlade so stratégiou internacionalizácie VŠBM v KE. 
 
 
Medzinárodné ocenenie nášho manažérstva kvality v Dubaji 
 
Európska spoločnosť pre výskum kvality ESQR so sídlom vo Švajčiarsku ocenila našu snahu 
a udelila nám Zlatú cenu za výsledky manažérstva kvality, ktoré uplatňujeme od roku 2011. 
Cena bola udelená a slávnostne odovzdaná 11.12.2021 v Dubaji, v Spojených Arabských 
Emirátoch, 40-tim vybraným organizáciám zo všetkých 5 kontinentov. Na konferencii ESQR 
a slávnostného galavečera v Dubaji sa zúčastnili Dr.h.c. prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc., 
MBA, tvorca QMS VŠBM v Košiciach a zmocnenec pre vnútorný systém kvality podľa 
nových štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, spolu s 
prorektorkou pre vedu a výskum Ing. Jozefínou Drotárovou, PhD., MBA, MPH. Vysoká škola 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa o vysoký štandard kvality systematicky ale i 
systémovo usiluje od r. 2011. V roku 2012 sme prvýkrát získali certifikát Quality Austria za 
implementáciu IS0 9001, ktorý sme každoročne obhajovali zahraničnými auditmi. Začiatkom 
tohto roka sme výsledky nášho desaťročného úsilie obhájili recertifikáciou medzinárodnou 
certifikačnou spoločnosťou G-CERT-i z Južnej Kórei, akreditovanou v USA. 
 
 
Účasť na Oxfordskej debate a ocenenie našej vysokej školy 
 
Dňa 17.decembra 2021 sa zástupcovia VŠBM V Košiciach zúčastnili medzinárodnej online 
konferencie „Oxford Debate  UNIVERSITY OF THE FUTURE", ktorú organizovala  
Academic Union, Oxford, UK. Na podujatí vystúpil aj prezident VŠBM prof. Marián Mesároš 
s príspevkom „Dôsledky pandemickej krízy pre vysokoškolské vzdelávanie. Ako poznatky a 
skúsenosti získané počas pandémie pomôžu formovať ďalšie poskytovanie vysokoškolského 
vzdelávania". Vzhľadom na charakter a celosvetový rozmer podujatia sme pre pripojenie do 
debaty využili priestory študovne Akademickej knižnice VŠBM. Pre účely prezentacie na 
tomto podujati bolo o VŠBM spracované krátke video, ktoré je dostupné na stránke VŠBM. V 
rámci podujatia bol prof. Marianovi Mesárošovi (aspoň na diaľku) odovzdaný diplom 
„Honorary Doktor of theAcademic Union, Oxford, UK" a VŠBM v Košiciach bola zaradené 
do registra „TOP-100. ACHIEVEMENTS-2021" v nominačnej kategórii „Excellence in 
Science and Education". 
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Rozvoj spolupráce s praxou 
 
VŠBM v KE si dlhodobo zakladá na previazanosť študijného programu a výuky s praxou. V 
tejto súvislosti sú aj prednášky pedagógov VŠBM pravidelne dopĺňané a obohacované o 
prednášky odborníkov z praxe, a to aj počas pandémie online formou. Pre účely prepojenosti 
štúdia a praxe uzatvára VŠBM aj rôzne dohody o spolupráci. Príkladom sú dohody o 
spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Mestskou políciou Košice, Oddelením krízového 
manažmentu, civilnej ochrany magistrátu mesta Košice či napríklad s Inštitútom bezpečnosti 
práce, Zväzom civilnej ochrany, alebo aj mimovládnymi organizáciami ako je napr. 
Občianske združenie Dobrovoľný horský záchranár Babia Hora. 
 
Fotograficky materiál k uvedeným udalostiam je dostupný v školskom časopise s názvom 
Zona 10, ktorého elektronická verzia je k nahliadnutiu na linku : 
https://www.vsbm.sk/zona_10.html  
 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
 
Vysoká škola v súlade dlhodobým zámerom rozvoja vysokej školy do roku 2030 napĺňa jeden 
zo strategických cieľov a v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.  
 
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/.  
 
b/ Celkový počet študentov k 31.10.2021, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 
2020/2021, bol 629. Z tohto počtu 343 bolo na 1.stupni vzdelávania (Bc.), 259 na 2. stupni 
vzdelávania (Ing.) a 27 na 3. stupni vzdelávania. Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované 
v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch. K 31.10.2021 bol celkový počet 
študentov v dennej forme 436 študentov a v externej forme 166 študentov. Podrobnejšie údaje 
o stavoch študentov v aktuálnom akademickom roku sú vyjadrené v tabuľke č. 1, 1a 
tabuľkovej prílohy/. 
 
c/ Akademická mobilita bola realizovaná aj napriek pomerne sťaženým podmienkam 
súvisiacim s opatreniami a obmedzeniami v rámci pandémie ochorenia COVID-19 (Tabuľka 
6). V akademickom roku 2020/2021 bolo vyslaných na mobilitu 7 študentov (z toho 6 žien). 
Z uvedených mobilít boli 3 absolventské, čím VŠBM prispieva k rozvoju praktických 
zručností nadobudnutých v praxi. Všetci študenti realizovali mobilitu typu pracovná stáž, a to 
v krajinách Česká republika a Taliansko. Prichádzajúci študenti, v počte 3 (z toho 1 žena) 
realizovali mobilitu typu štúdium. Vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania aj títo študenti 
študovali online. Študenti boli z krajiny Poľská republika. Predmety, ktoré mali vybrané boli 
zväčša z prvého stupňa (Bc.).  
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d/ Plánovaný počet prijatia nových študentov 1. stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2021/2022 bol 55. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol  107. Počet účastníkov 
prijímacieho konania bol 83. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 80.  
V externej forme bol plánovaný počet prijatia 92 študentov. Počet prihlásených externých 
študentov bol 22. Konečný počet novo zapísaných študentov bol 16. Výrazný pokles 
v externej forme bol zapríčinený nástupom štvôr ročného študijného programu a preferovaním 
dennej formy v kombinovanej metóde vzdelávania. 
Plánovaný počet prijatia nových študentov 2. stupňa vzdelávania dennej formy na rok 
2021/2022 bol 62. Počet prihlásených študentov bol 134. Konečný počet novo zapísaných 
študentov bol 128. 
V externej forme bol plánovaný počet prijatia 102 študentov. Počet prihlásených externých 
študentov bolo 2. Prijímacím konaním nakoniec neprešiel žiaden z uchádzačov a zvolili 
si dennú kombinovanú metódu štúdia. 
Počet prijatých uchádzačov po absolvovaní prvého stupňa na VŠBM v Košiciach bolo 86. 
Počet uchádzačov, ktorí získali prvý stupeň v zahraničí bol 1. 
Plánovaný počet nových študentov 3.stupňa vzdelávania dennej formy na rok 2021/2022 bol 
10. Počet prihlásených študentov na denné štúdium bol 7.  
Počet nových študentov 3.stupňa vzdelávania externej formy na rok 2021/2022 bol 2. Počet 
prihlásených študentov na externé štúdium bolo 2. Počet účastníkov prijímacieho konania 
bolo 2 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 2021/2022 vznikla povinnosť uhradiť školné bol 748. Z tohto počtu bolo 398 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 2021 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 2021 a 2021 možno konštatovať medziročný nárast záujmu 
o štúdiu a to ako v dennej forme štúdia.  
 
e/ V akademickom roku 2020/2021 riadne ukončilo štúdium 315 absolventov, z toho 90 
bakalárov a 225 inžinierov. Približne tretinu uvedeného počtu tvorili ženy. Presné údaje 
uvádza tabuľka č. 2 prílohy. 
 
f/ V rámci vykazovaného roku 2021 nedošlo na VŠBM v Košiciach k odoberaniu titulu, alebo 
uznaniu štátnej skúšky za neplatnú.  
 
g/ Vo vykazovanom roku musíme opätovne vyzdvihnúť aktívny prístup našich študentov 
k riešeniu pandémie COVID19, ktorý vychádza buď z ich profesie (uniformované zbory), 
alebo u denných prezenčných študentov z ich záujmov vo forme dobrovoľníctva. V tejto 
súvislosti však treba vyzdvihnúť aj ich pretrvávajúce odhodlanie pre štúdium s narastajúcou 
vyčerpanosťou ako jednotlivcov, tak aj systému záchrany a bezpečnosti v SR.  
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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.  
 
h/ Každoročné oceňovanie absolventov školy cenou „najlepší študent“ sa v roku 2021 
nerealizovalo. 
 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 

V roku 2021 škola minimalizovala svoje aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania u svojej 
sesterskej spoločnosti PATRON Internacionál, s.r.o. (v oblasti vzdelávania pracovníkov 
súkromných bezpečnostných služieb) z dôvodu pandemických opatrení a potreby realizovanie 
tohto druhu vzdelávania prezenčnou formou.  

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 minimalizovaná 
protipandemickými 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.) V roku 2021 sa partnerskej organizácii podarilo 
zrealizovať jeden kurz za participácie našich študentov. Kurz nebol realizovaný prezenčne 
v budove školy ale online formou. 

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  

 
Výskumná činnosť 
V roku 2021 sa v projektovej oblasti VŠBM opäť zamerala na vyhľadávanie a zapájanie sa do 
výziev medzinárodných projektov a konzorcií.  
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Medzinárodné grantové schémy 
Realizovaný 
Názov projektu: Town and Gown 2.0  the strategic cooperation between university and city in 
V4 and Ukrajine 
Poskytovateľ: Vyšehradsky fond 
Kód projektu: 22110065 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA, MPH 
Zameranie: výmena skúseností v oblasti spolupráce medzi vysokými školami a mestom 
v rámci školou realizovaných aktivít vrátane vedeckej činnosti. Účastníci: partneri z Ukrajiny 
a krajín Višehrádskej štvorky. 
 
Podaný neschválený 
Názov projektu: Verified Information System for Incentivized Trustworthy User Content in 
The Age of Fake News 
Poskytovateľ: Horizont Europe 
Výzva: HORIZON-CL3-2021-FCT-01 
Projekt acronym: VERIN 
Číslo žiadosti: Proposal: 101074079 
Pozícia: Partner 
Konzorcium:16 partnerov z 9 krajín 
Zameranie: vytvorenie digitálnej platformy pre odhaľovanie kriminality v oblasti poplašných 
správ a desinformácií. 
 
Projekty domácich grantových schém 
Realizovaný 
V roku 2021 bol podaný a zároveň schválený projekt v rámci výzvy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom 
"Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" 
OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 
Názov projektu:  Implementácia vnútorného systému zabezpečovania kvality do prostredia 
VŠBM 
Acronym: INKVA 
Poskytovateľ: Štrukturálne fondy EÚ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Kód projektu: 312011BFQ9 
Doba riešenia: 07/2021-06/2023 
Manažér projektu: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA,LL.M, DBA, 
MSc, MPH 
Celkový rozpočet projektu: 153 494, 60€ 
 
Podané neschválené 
V rámci výziev národných projektov bol podaný jeden projekt v rámci výzvy Ministerstva 
spravodlivosti SR, konkrétne výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 
presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým 
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 
Projekt nebol schválený. Projekt bol zameraný na resocializáciu odsúdeného po výkone trestu 
odňatia slobody ako spoločenský a bezpečnostný problém.  
Jeden projekt bol podaný v rámci APVV, výzva SK-UA, zameraný na mechanizmy 
cezhraničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou na zabezpečenie 
udržateľného rozvoja karpatského regiónu v post-covidovom období. 
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VŠBM v KE realizovala aj v tomto roku projekt Erasmus+, zameraný na mobilitu študentov 
a zamestnancov v rámci krajín programu.(Tabuľka 6 a 11) 
V rámci projektov Erasmus + boli realizované: 

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

 
Organizovanie a účasť na vedeckých konferenciách 
Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvňuje dlhé mesiace aj vedecké podujatia na Slovensku i 
v zahraničí. Opatreniam a obmedzeniam sa nevyhli ani podujatia organizované VŠBM, 
výsledkom čoho bola dňa 20. mája 2021 organizácia každoročnej medzinárodnej vedeckej 
konferencie Bezpečné Slovensko a Európska únia, historicky prvý krát online formou.  
VŠBM v KE bola tiež spoluorganizátorom Medzinárodnej vedeckej konferencie Strategic 
Imperatives for the Development of Business Entities under Turbulence. Hlavným 
organizátorom bola VUZF- University of finance insurance, business, entepreneurship and 
innovation, Sofia, Bulharsko. Podujatie sa konalo online formou, 22. apríla 2021. 
Organizovanie takýchto podujatí výrazne prispieva k medzinárodným aktivitám zúčastnených 
a je v súlade so stratégiou internacionalizácie VŠBM v KE. 
VŠBM aj v roku 2021 podporovala účasť zamestnancov na vedeckých konferenciách na 
Slovensku i v zahraničí. Zamestnanci sa zúčastnili napríklad Medzinárodnej vedeckej 
konferencie Vysokej školy APEIRON Krakow, Poľsko, Vysokej školy regionálnych 
a evropských studií v Českých Budejoviciach - Česko. 
 
Tvorivá činnosť 
Publikačná činnosť VŠBM je zameraná na rozmanité oblasti v rámci bezpečnostných vied, 
najmä ochranu osôb a majetku, záchranné služby, krízový manažment, ekonomickú 
bezpečnosť, bezpečnostné aspekty migrácie, ochranu proti terorizmu a extrémizmu, 
bezpečnosť v doprave a súdne inžinierstvo, protipožiarnu ochranu, civilnú ochranu, 
projektovanie bezpečnostných systémov  a podobne. 
V roku 2021 stúpol počet publikačných výstupov školy a podarilo sa dosiahnuť cieľ zamerať 
sa na výstupy vo vedeckých časopisoch vybraných medzinárodných databáz pre plnenie 
štandardov kvality a školou stanovenej charakteristiky požadovanej úrovne výstupov pre 
udržanie III.stupňa vzdelávania (Tabuľka 13). Podrobný zoznam výstupov je ako každý rok 
zverejnený na stránke školy v sekcii veda a výskum_publikačná činnosť. 
Ku kvantite výstupov prispieva v značnej miere aj stúpajúci počet doktorandov VŠBM. 

 
Vedecká činnosť na objednávku - Účasť VŠBM pri tvorbe PHRSR mesta Košice 
V roku 2021 bola VŠBM oslovená spoločnosťou Creative Industry a mestom Košice na účasť 
pri tvorbe analýzy a z nej vyplývajúcich podkladov pre plán hospodárskeho rozvoja mesta 
Košice do roku 2030, za oblasť bezpečnosť. Pre analýzu boli využité aj výstupy z vedeckých 
projektov VŠBM. Autormi komplexného podkladu pre oblasť bezpečnosť boli zamestnancov 
VŠBM, zástupcovia Mestskej polície Košice, zamestnanci Mestského úradu pre odbor 
krízového riadenia a civilnej ochrany, čím sa podarilo výrazne prispieť k prepojeniu 
vysokoškolského, pedagogického, vedeckého sektora s praxou a potrebami spoločnosti. 
Návrhy, vyplývajúce z analýzy, ako aj samotná analýza tvorí súčasť PHRSR mesta Košice 
a je zverejnená na stránke mesta Košice. 
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VI. Habilitačné konania a inauguračné konania 
 

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

VII. Zamestnanci vysokej školy 
 
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov : 

 
Funkcia rok 

2017 
Rok 
2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

Profesor 8 5 3 7 4 
Docent 3 4 2 1 2 
Odborný asistent   8 6 7 7 8 
Asistent  3 3 2 2 1 
Vedecký pracovník 1 3 2 1 1 

 
Veková štruktúra vysokoškolských učiteľov : 
                     25- 29 rokov - 0 uč.                                         30-34 rokov - 1 uč.                                                                                                                    
                     35- 39 rokov - 0 uč.                                        40-44 rokov - 1 uč. 
                     45-49 rokov – 1 uč.                                         50-54 rokov –3 uč.  
                     55 -59 rokov - 1 uč.                                        60-64 rokov - 4 uč.                                          
                     nad 65 rokov 5 uč 
                      

VŠBM neustále vyhľadáva spôsoby podpory kvalifikačného rastu zamestnancov. 
V súvislosti s habilitačným konaním realizuje aj medzinárodné aktivity. Tretí stupeň 
vzdelávania zamestnancov zabezpečuje priamo na VŠBM. V zmysle zásad nediskriminácie, 
rodovej, náboženskej, etnickej či inej rovnosti sú na VŠBM rovnako podporované všetky 
skupiny, pohlavia. Napriek tomu dlhodobo prevláda počet mužov nad počtom žien. 
 
  

VIII. Podpora študentov 
 

Vysoká škola v súlade s platnou legislatívou zabezpečuje administráciu finančných 
prostriedkov štátu k študentom vo forme sociálneho, tehotenského a prospechového štipendia. 
Z vlastných zdrojov podporuje jednotlivcov, zväčša v ich športových alebo dobročinných 
aktivitách, kedy študent zároveň propaguje školu.  

Pre študentov je v priestoroch školy k dispozícii cenovo zvýhodňovaný bufet.  Pred 
začiatkom akademického roka je každoročne zabezpečované školou objednanie potrebných 
kapacít internátneho ubytovania u zmluvných partnerov.  

V rámci poradenskej činnosti je na VŠBM zavedený systém tútorov, ktorých úlohou je 
monitorovať svoju študijnú skupinu a napomáhať študentom v prípade problémov so štúdiom 
alebo nečakaných životných udalostí, ktoré by za normálnych okolnosti spôsobili zväčša 
ukončenie štúdia zo strany študenta (napr. tehotenstvo, zdravotné problémy, sociálne 
problémy, prijatie do ozbrojeného zboru, misia v cudzine, a pod.) 
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Prijímacie konanie sa realizuje administratívne komisiou na zakladá doloženej prihlášky 
s povinnými prílohami deklarujúcimi predošlé študijné výsledky. Od roku 2022 sa plánuje 
opätovne zaviesť kontaktný prijímací pohovor uchádzača s komisiou.  

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 ponúka študentom študijnú literatúru k predmetov bezodplatne, 
v forme zápožičky knižiek pre každý semester. Okrem študijnej literatúry ponúka aj 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  
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 a pod. 
 

 

IX. Absolventi  
 

Vysoká škola monitoruje uplatnenie absolventov formou interných prehľadov 
o zamestnanosti, vychádzajúcich zo životopisov a informácií tútorov o priebehu štúdia 
študenta. Treba podotknúť, že už značná časť študentov je počas štúdia zamestnaná s cieľom 
získať prostriedky pre štúdium, Ďalším z ich zámerov je počas štúdia nájsť uplatnenie 
v bezpečnostných zložkách, s rôznorodou úspešnosťou.  

Sekundárnym zdrojom informácií o zamestnanosti je portál https://uplatnenie.sk, ktorého 
výsledky je však nutné vedieť interpretovať, keďže kategorizácia uplatniteľnosti v odboroch a 
profesiách na portály nerešpektuje širokospektrálnosť nami poskytovaného štúdia 
a všadeprítomnosť potreby riešenia bezpečnosti.  

Najrelevantnejším spôsobom preverovania uplatnenia absolventov v pracovnom pomere 
je vytvorenie klubu absolventov. Jeho sekundárnym účelom bude vytváranie pracovných 
pozícií pod gesciou našich úspešných absolventov. Tento zámer vyplývajúci aj z potrieb 
vnútorného systému kvality sa preniesol do roku 2022. V roku 2021 prebehla právna 
a ekonomická analýza nad formou zriadenia takéhoto klubu absolventov. 
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X. Podporné činnosti vysokej školy 
 
V rámci dlhodobého zámeru rozvoja školy bolo v roku 2021 realizovaných niekoľko krokov 
k zvyšovaniu efektivity činnosti školy, a to: 
- zapojenie sa do rôznych, zväčša medzinárodných 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. 
Dominantným bolo zapájanie do medzinárodných konzorcií pre riešenie projektov. 

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

- dokončovanie rekonštrukcie 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 a to hlavne v oblasti 
využívania online technológií. Táto potreba vyplynula z prieskumov u študentov 
a z výsledkov online vzdelávania.  

 

XI. Rozvoj vysokej školy 
 
Významnou podporou vo vedeckej práci VŠBM je publikačná činnosť v rámci 

doktorandského štúdia akademických zamestnancov a doktorandov VŠBM.  
VŠBM v Košiciach realizuje v širšej spolupráci s útvarmi Policajného zboru SR, Úrad 

hraničnej a cudzineckej polície P PZ, Finančnou správou SR, Zborom väzenskej a justičnej 
stráže, Mestskými políciami, Hasičským a záchranným zborom SR, Dobrovoľným hasičským 
zborom, Záchrannými zdravotnými službami a ďalšími  zložkami Integrovaného záchranného 
systému SR, ako aj v partnerstvách s inými vysokými školami v rovine kooperácie na 
vybraných témach a projektoch. Príkladom je každoročné súčinnostné cvičenie zložiek IZS 
realizované s Katedrou urgentnej zdravotnej starostlivosti, FZO, UNIPO. 
Ďalšou oblasťou rozvoja vysokej školy je internacionalizácia v širšom meradle presahujúca 
rámec V4. Príkladom sú za rok 2021 intenzívne bilaterálne vzťahy s krajinami ako Ukrajina, 
Bulharsko a Nemecko, ktorých účinnosť sa odzrkadľuje nielen v mobilite študentov, ale aj 
napr. v konzultačnej činnosti pri implementácii vnútorného systému riadenia systému 
postaveného na princípoch ESG. Ďalšou formou rozvoja internacionalizácie je prechod 
certifikácie školského systému ISO 9001 od rakúskej spoločnosti Quality Austria, Viedeň, na 
kórejskú spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou G-CERT-i.  

Spomenuté rozvojové aktivity sú financované výhradne z rozpočtových prostriedkov 
školy bez externej dotácie.  
 

XII. Internacionalizácia a medzinárodné aktivity vysokej školy 
 

Rok 2021 bol významný aj pre dosahovanie cieľov internacionalizácie. V roku 2021 
uzavrela VŠBM zmluvy o spolupráci s dvoma vysokými školami v Bulharsku, ktoré okrem 
štandardných predmetov zmlúv t.j. okrem spolupráce v oblasti pedagogickej, vedeckej, 
projektovej, publikačnej a mobilitnej činnosti, obsahujú aj oblasti  pre dosahovanie 
graduačného rastu zamestnancov VŠBM, a tiež spoluprácu v oblasti výmeny skúsenosti pri 
zavádzaní vnútorného systému kvality do prostredia VŠBM v KE. Dôkazom sú mobility 
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zamestnancov v rámci programu Erasmus+, individuálne aktivity zamestnancov v rámci 
graduačného rastu, či napríklad konanie spoločnej medzinárodnej konferencie. 

V rámci internacionalizácie bolo realizovaných aj množstvo medzinárodných mobilít 
zamestnancov v rámci programu Erasmus+, a to prostredníctvom odchádzajúcich učiteľov 
a zamestnancov, ako aj prichádzajúcich učiteľov i zamestnancov. (Tabuľka 11) 

Významnú úlohu v dosahovaní cieľov stratégie internacionalizácie zohrávajú aj študenti, 
dôkazom čoho je realizácia ich mobilít (Tabuľka 6), ale tiež ďalšie aktivity, napríklad účasť 
študentov VŠBM na online vzdelávacom medzinárodnom kurze, s medzinárodnou účasťou 
študentov z rôznych krajín, organizovanom Policajnou akadémiou Dolné Sazko, Nemecko. 

VŠBM sa pravidelne zapája do medzinárodných konzorcií aj v rámci projektovej činnosti, 
najmä v pri podávaní žiadostí vo výzvach programu Horizont Európa. Týmto aktivitám 
napomáha skutočnosť, že jeden zamestnanec VŠBM je zároveň národným expertom pre 
Cluster 3 Civil Security for Society programu Horizon Europe.. 

Súčasťou internacionalizácie je tiež vyhľadávanie a dopĺňanie personálneho zabezpečenia 
zahraničnými pracovníkmi a ich začlenenie do pedagogického a vedeckého procesu 
a pracovného pomeru na VŠBM. 

 

XIII. Systém kvality 
 

a / Manažment vysokej školy – V roku 2021 škola nadviazala na Dlhodobý zámer 
rozvoja školy na roky 2020-2030, ktorý prijala 15.12.2020. Rada kvality prerokovala dňa 
15.1.2021 návrh úloh rozvoja na r. 2021, zahŕňajúci štyri hlavné okruhy zámeru. V oblasti 
správy a manažmente školy sa 7 úlohami viac priblížila požiadavkám štandardov SAAVŠ 
smerom k novej politike kvality a riadeniu infraštruktúry v aktualizovanej mape procesov 
školy. V strategickom plánovaní boli aktualizované relevantné zainteresované strany a bola 
vykonaná analýza rizík v kontexte organizácie s dopadom na zainteresované strany. Boli 
prijaté strategické ciele na roky 2021 a 2022, ako aj menovité úlohy na dosiahnutie 
stanovených cieľov. Úlohy dlhodobého zámeru a ciele v kontexte organizácie prijaté na rok 
2021 boli priebežne vyhodnocované a k stanovenému termínu zročne splnené. Škola v tomto 
smere postupuje systematicky, vecne a v súlade s dlhodobým zámerom a v duchu prijatej 
politiky kvality. V marci 2021 prešla škola po 9 rokoch certifikácie podľa ISO 9001 k novej 
certifikačnej spoločnosti a úspešne obhájila medzinárodne uznávaný certifikát zhody 
systému manažérstva kvality podľa uvedeného štandardu. Škola napriek tomu, že nie je 
dotovaná, je samofinancovateľná a pre funkčný systém manažérstva kvality vytvára 
potrebné zdroje jeho podpory. Manažérstvo školy je založené na báze systému manažérstva 
kvality. Škola pozná svoje procesy, má primeranú organizáciu, patričnú maticu 
zodpovednosti a zabezpečuje potrebnú internú a externú komunikáciu, pričom využíva 21 
informačných systémov. Škola má nastavené funkčné procesy trvalého zlepšovania, ktoré 
v roku 2021 aktualizovala. Aktualizácia sa týkala všetkých realizačných procesov 
zadefinovaných mapou procesov. Kľúčové procesy sú procesy vzdelávania, vedy 
a výskumu, vrátane ich interakcií.  Sú merateľné a pravidelne hodnotené interným auditom, 
preskúmaním systému manažmentom a certifikačným auditom. Dňa 11.12.2021 škola 
získala v Dubaji (Spojené Arabské Emiráty) Zlatú cenu za výsledky v systéme manažérstva 
kvality za rok 2021. Cenu udelila Európska spoločnosť pre rozvoj kvality so sídlom 
v Ženeve (Švajčiarsko). 
 
b / Vzdelávanie – Škola nadväzuje na dlhodobý zámer a pre rok 2021 rozpracovala 5 
zásadných úloh týkajúcich sa štandardov SAAVŠ v oblasti návrhu, úpravy a schvaľovania 
študijných programov. Štandardy pre študijný program boli rozpracované pre implementáciu 
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do vnútorného systému kvality formou manažérstva rizík a následne do cieľov a úloh 
vnútorného systému kvality vzdelávania na roky 2021 a 2022, s cieľom úplného zosúladenia 
VSK s so štandardmi SAAVŠ. Úlohy týkajúce sa vzdelávacích procesov boli v roku 2021 
priebežne vyhodnocované, vrátane nápravných opatrení. Vzhľadom na vývoj pandémie 
COVID-19 boli vzdelávacie procesy vykonávané na diaľku, prostredníctvom informačných 
systémov Moodle, MAIS a MS Teams. Výsledky vzdelávania sú uvedené v tabuľkovej 
forme a boli predmetom hodnotenia Vedeckou radou školy a študentských ankiet v priebehu 
roka 2021. V priebehu roka 2021 bol zavedený nový inštitút pravidelných kontrol 
a inšpekcií fungovania VSK zo strany zmocnenca pre VSK. Výsledky všetkých uvedených 
hodnotení sú predmetom procesov zlepšovania od registrácie nezhôd alebo odporúčaní, cez 
analýzu príčin až po realizáciu nápravných opatrení. Systém je vyhodnocovaný interne 
preskúmaním manažmentom a externe certifikačným orgánom.  
 
c / Tvorivá činnosť – Škola aj tu nadväzuje na dlhodobý zámer a pre rok 2021 
rozpracovala a zabezpečila plnenie troch zásadných úloh týkajúcich sa 5 garantov 
profilujúcich predmetov všetkých študijných programov podľa požiadaviek štandardov 
SAAVŠ pre oblasť vnútorného systému kvality a študijného programu. V oblasti vedy 
a výskumu sa škola v roku 2021 zamerala na publikačnú činnosť vo vednom odbore 
Bezpečnostné vedy, ktorá je zaznamenaná tabuľkovou formou. Významnou aktivitou je 
vydávanie vlastného časopisu Zóna 10 a vedeckého časopisu Košická bezpečnostná revue. 
Na podporu študentskej aktivity je Študentská vedecká činnosť. Škola sa aktívne 
zúčastňovala odborných seminárov a konferencií iných vysokých škôl, resp. pravidelných 
webinárov poriadaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, zamerané 
na podporu zosúlaďovania VSK so štandardmi SAAVŠ.  Dňa 26.1.2021 sa uskutočnilo on-
line stretnutie vedenia školy s predstaviteľmi SAAVŠ na prerokovanie VSK, ŠP a novej 
akreditácie v r. 2023 s akcentom na výsledky vedy a výskumu smerujúcich k návrhu nových 
študijných programov, resp. profilácií existujúcich ŠP. Škola sa zapojila do Výzvy MŠ SR 
na podávanie návrhov projektov týkajúcich sa implementácie štandardov SAAVŠ, v rámci 
úloh vedy a výskumu. Škola podala projekt, ktorý bol prijatý a schválený MŠ SR na obdobie 
od 08/2021 do 06/2022. Výsledky kvality vedy a výskumu boli predmetom hodnotenia 
Vedeckou radou školy v zmysle jej štatútu a požiadaviek slovenskej legislatívy týkajúcej sa 
vysokoškolského vzdelávania.  
 
d / Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán – Škola má zadefinované 
zainteresované strany v súvislosti s kontextom jej organizácie a pre relevantné strany 
zanalyzovala riziká na strane ohrození, ale i šancí ich zapájania sa do vzdelávacích procesov 
školy. Škola tak rieši od r. 2021 vonkajšie a interné faktory strategického smerovania 
v kontexte jej organizácie a plnenia dlhodobých zámerov a politiky kvality vzdelávania. 
Kľúčové zainteresované strany sú zamestnanci školy, predstavitelia relevantnej praxe, 
študenti a spoločnosť VŠBM M.M., n.o., ktorá zabezpečuje hospodársku činnosť školy 
v rámci outsourcingu ekonomických procesov v kontexte jej organizácie.  Zainteresované 
strany sa prostredníctvom internej a externej komunikácie zapájajú do procesov tvorby 
dlhodobých zámerov, politiky kvality, návrhu, úpravy a schvaľovania študijných programov. 
Za týmto účelom bola v roku 2021 vytvorená matica internej a externej komunikácie, ktorá 
stanovuje kto, s kým, za akým účelom a ako, komunikuje so stranou záujmu. Súčasťou 
komunikačnej matice je i register informačných systémov, aktualizovaný v roku 2021. 
Výsledky zapájania sa zainteresovaných strán do napĺňania zámerov vysokej školy sú 
nastavené do procesov trvalého zlepšovania cez Register nápravných a preventívnych 
opatrení v rámci vnútorného systému kvality. 
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XIV. Krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 
 
Pri riešení situácie s pandémiou Covid-19 postupovala VŠBM v Košiciach už od začiatku 
obozretne. Ako prvá v meste Košice, uvedomujúc si riziká, prerušila prezenčnú výučbu 
externej formy štúdia (v piatok  a sobotu), ktorá mala začať cca 2 hodiny od medializovania 
prvého výskytu pandémie na Slovensku. V nadväznosti na to aj ostatné košické vysoké školy 
prerušili prezenčnú výučbu v nasledujúcom týždni. Náš operatívny krok bol podmienený aj 
faktom, že externej formy štúdia sa zúčastňuje veľké množstvo študentov z celého Slovenska, 
ktorých spôsobilosti a vedomosti boli žiadúce v období, ktoré nasledovalo. V rámci tejto 
spoločenskej zodpovednosti a potreby VŠBM v Košiciach v nasledujúcich mesiacoch 
upravila svoje fungovanie a komunikáciu vo vzťahu k študentom. Primárnym bol prechod na 
dištančnú formu štúdia a práca tútorov pri riešení individuálnych potrieb študentov. Z časti sa 
jednalo aj podporu v rovine sociálno-psychologickej, avšak často bolo nutné optimalizovať 
vyučovací proces tak, aby študenti v nasadení, mali možnosť alternovať svoju výučbu  
a plnenie si študijných povinnosti. Príkladom bolo sprístupňovanie online výučby pre 
prezenčnú formu aj iným formám štúdia a metódam štúdia, keďže zmennosť v práci 
niektorým umožňovala sledovať aj výučbu počas dňa a pod. V podobnom duchu sa škola 
snažila počas celého obdobia hľadať spoločné a individuálne riešenia pre optimalizáciu 
výučby pri dodržiavaní požadovanej kvality. Online výučba však priniesla ako formálne, tak 
aj obsahové deficity vo výučbe. Prijímanie tejto metódy vzdelávania študentami bolo 
tiež rôznorodé, o čom svedčia odpovede študentov v každoročných dotazníkoch, ktoré sú 
dostupne na webovom sídle školy.  
Pandémia zároveň škole znemožnila vykonávať mnohé príjmovo dôležité aktivity (napr. 
kurzy alebo podiplomové štúdiá). 
VŠBM v Košiciach v oboch rokoch pandémie realizovala štátne skúšky prezenčne, pri 
dodržaní aktuálnych pandemických opatrení. Vďaka technológiám bola splnená aj podmienka 
prístupu verejnosti, v súlade s novelou zákona č. 131/2002 Z.z.  
Z pandémie vyplynuli pre školu aj nové úlohy, a to hlavne v rozširovaní spôsobilostí našich 
pedagógov a efektívnejšie využívanie technológií pre výučbu.  
 
 

XV. 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 
 

XVI. Sumár (Executive summary) 
 

The mission of the university resulting from the original long-term plan for the development 
of the university valid until 2023 was operationally followed by a new long-term plan until 
2030, taking into account the needs arising from the introduction of an internal quality 
system. The school performed a SWOT analysis and based on its results defined the scope of 
its activities and their fulfillment. 



22 
 

In March 2021 an external audit by a foreign accredited certification authority - the Korean 
company G-CERT-i - was carried out at the USM in Košice. The result was obtaining a 
quality management certificate according to ISO 9001. 
From 26th to 30th April 2021 the Saxony Police Academy (Germany) implemented an 
International Training Course, which was also attended by USM students in Košice. 
Due to the COVID-19 pandemic our annual SAFE SLOVAKIA AND EUROPEAN UNION 
international scientific conference was held online for the first time on 20th May 2021. 
The European quality research company ESQR based in Switzerland praised our efforts and 
awarded us with the Gold Award for the results of quality management. The award was 
presented and presented on December 11, 2021 in Dubai to 40 selected organizations from all 
5 continents. 
On the 17th December 2021, representatives of USM in Košice participated in the 
international online conference "Oxford Debate UNIVERSITY OF THE FUTURE” 
organized by Academic Union , Oxford , UK. 
The University of Security Management in Košice provides university security education in 
the field of study 2 Security Sciences in the study programme "Security Systems 
Management" at three accredited levels (Bc., Ing., PhD.), In two forms of education, ie . full-
time and part-time and in the full-time, part-time and distance method of education. The total 
number of students as at the 31st October 2021 who started their studies in the academic year 
2020/2021 was 629. Of this number, 343 were in the first level of education (Bc.), 259 in the 
second level of education (Ing.) And 27 at the third level of education. At the 31st October 
2021, the total number of full-time students was 436 students and 166 were external students. 
 The University of Security Management in Košice and IPE Management School - Paris 
(France) on the basis of a cooperation agreement within the framework of the partner's foreign 
accreditation, they offer below-ground studies in the study programs: " Master of Business 
Administration  - MBA "," Master of Laws - LL.M "and  “Doctor of Business Administration 
- DBA ", " Master of Science in Management, specialization Strategic management ”- MSc. 
”and “MPH - Master of Public  Health” . 
In 2021 the number of publications of the university has increased and the goal of focusing on 
outputs in scientific journals of selected international databases for meeting the quality 
standards and the characteristics set by the university of the required level of outputs for 
maintaining the third degree  level of  education was achieved. 
In 2021 USM was approached by the city of  Košice to participate in the creation of the 
analysis and the resulting documents for the economic development plan of the city of Košice 
until 2030 for the area of security. 
In 2021 a legal and economic analysis took place over the form of the establishment of a club 
of graduates at USM in Košice. 
Another area of university development is internationalization on a larger scale beyond the 
Visegrad group (V4) framework. An example in 2021 is the intensive bilateral relations with 
countries such as Ukraine, Bulgaria and Germany the effectiveness of which is reflected not 
only in student mobility but also e.g. in consulting activities in the implementation of the 
internal system management system based on the principles of the ESG. 

USM is regularly involved in international consortia also within the project activities, 
especially in submitting applications in the calls of the Horizon Europe programme. These 
activities are aided by the fact that one USM employee is also a national expert for Cluster 3 
Civil Security for the Horizon Society Europe . 
On the 15th January 2021 the USM Quality Council discussed the draft development tasks for 
2021 covering the four main areas of the project. In the area of university administration and 
management seven tasks were closer to the requirements of SAAHD standards towards a new 
quality policy and infrastructure management in the updated map of university processes. The 
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school builds on a long-term plan and for 2021 has developed five key tasks related to 
SAAHD standards in the area of design, modification and approval of study programmes. 
Here the school builds on the long-term plan and for 2021 developed and ensured the 
fulfillment of three fundamental tasks concerning five guarantors profiling subjects of all 
study programs according to the requirements of SAAHD standards for the area of internal 
quality system and study programme as well. The university has defined stakeholders in 
connection with the context of its organization and for the relevant parties analyzed the risks 
on the side of threats but also the chances of their involvement in the educational processes of 
the university. The university has been solving this since 2021 external and internal factors of 
strategic direction in the context of its organization and fulfillment of long-term goals and 
education quality policy. 

 

XVII. Prílohy 
 

Tabuľkové prílohy. 
V roku 2021 neboli realizované zmeny vo vnútorných predpisoch vysokej školy. Všetky 

dlhodobo plánované zmeny sa v rámci riešenia vnútorného systému riadenia kvality zavedú 
v roku 2022.  



Vysoká škola:
Vysoká škola bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach

Tabuľková príloha
k výročnej správe o 

činnosti vysokej školy 
za rok 2021
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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 1 175 41 7 2 146 50 15 5 343 98

2 249 71 5 1 5 2 259 74
3 12 7 15 3 27 10

436 119 12 3 166 55 15 5 629 182
1 175 41 7 2 146 50 15 5 343 98
2 249 71 5 1 5 2 0 0 259 74
3 12 7 0 0 15 3 0 0 27 10

436 119 12 3 166 55 15 5 629 182

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

spolu podľa 
stupňov

spolu vysoká škola 

spolu fakulta 1

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2021
Vysoká škola Stupeň                        

štúdia
Denná forma Externá forma Spolu



Stupeň 2021 2020 2019 2018 2017 2016
1 182 174 141 162 171 203
2 254 170 83 99 143 240
3 12 6 6 6

Spolu 448 350 230 267 314 443

Stupeň 2021 2020 2019 2018 2017 2016
1 161 200 311 263 314 281
2 5 182 284 240 355 448
3 15 16 12 8

Spolu 181 398 607 511 669 729

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016
1 343 374 452 425 485 484
2 259 352 367 339 498 688
3 27 22 18 14 0 0

Spolu 629 748 837 778 983 1172

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 25 7 5 3 60 19 90 29
2 42 11 3 2 175 56 5 1 225 70
3 0 0

67 18 8 5 235 75 5 1 315 99
Spolu podľa stupňov 1 25 7 5 3 60 19 0 0 90 29

2 42 11 3 2 175 56 5 1 225 70
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 18 8 5 235 75 5 1 315 99

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 2020/2021

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 55 107 83 83 80 1,9 1,0 1,0 1,5
Spolu 55 107 83 83 80 1,9 1,0 1,0 1,5

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2021



Študijný odbor Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

Bezpečnostné vedy 92 22 16 16 16 0,2 1,0 1,0 0,2
Spolu 92 22 16 16 16 0,2 1,0 1,0 0,2

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 7 6 6 6 5,4 6,1 6,1 6,3
Spolu 7 6 6 6 5,4 6,1 6,1 6,3

Externá forma



Študijný odbor Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

Bezpečnostné vedy 62 134 128 128 128 2,2 1,0 1,0 2,1
Spolu 62 134 128 128 128 2,2 1,0 1,0 2,1

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2021
Denná forma



Študijný odbor Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

Bezpečnostné vedy 102 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 102 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 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 86 85 85 85 63,2 66,4 66,4 66,4
Spolu 86 85 85 85 63,2 66,4 66,4 66,4

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 1 0 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0
Spolu 1 0 0 0 0,7 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 10 8 7 7 7 0,8 1,0 1,0 0,7
Spolu 10 8 7 7 7 0,8 1,0 1,0 0,7

Denná forma

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2021



Študijný odbor Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

Bezpečnostné vedy 2 2 1 1 1 1,0 1,0 1,0 0,5
Spolu 2 2 1 1 1 1,0 1,0 1,0 0,5

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 3 2 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 3 2 2 2 30,0 25,0 25,0 25,0

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 1 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 1 1 1 1 10,0 12,5 12,5 12,5

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



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým 
vznikla v ak. 

roku 
2020/2021 
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 
jazyku

ktorým bolo 
školné znížené

ktorým bolo 
školné 

odpustené

Denná forma 1 174 39
2 170 4
3 6

Spolu denná forma 350 0 0 0 43 0 0 0 0
Externá forma 1 200 200 16

2 182 182 5
3 16 16

Spolu externá forma 398 398 0 0 21 0 0 0 0
obe formy spolu 1 374 200 0 0 55 0 0 0 0

2 352 182 0 0 9 0 0 0 0
3 22 16 0 0 0 0 0 0 0

Spolu 748 398 0 0 64 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2020/2021)
Počty študentov

Počet 
žiadostí o 
zníženie 
školného

Počet 
žiadostí o 
odpusteni

e 
školného

Počet 
cudzincov, 

ktorí 
uhrádzajú 

školné



Študijný odbor
Stupeň 

dosiahnutéh
o vzdelania

Forma 
štúdia

2020 / 
2021

2019 / 
2020

2018 / 
2019

2017 / 
2018

2016 / 
2017

2015 / 
2016

Bezpečnostné 
vedy I. Denná 0,0 0,0 63,6 70,4 73,4 83,0

Bezpečnostné 
vedy II. Denná 0,0 93,5 94,3 93,5 93,9 94,3

Bezpečnostné 
vedy I. Externá 0,0 0,0 86,7 76,2 84,0 80,2

Bezpečnostné 
vedy II. Externá 0,0 95,7 99,0 97,1 90,2 96,6

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 
začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2021



V roku 2020/2021

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
VŠBM 7 6 34 3 1 12

Spolu 7 6 34 0 0 3 1 12 0 0

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

Rozdiel -4 2 -12 0 0 -7 -4 -28 0 0
Rozdiel v % -36,4 50,0 -26,1 0,0 0,0 -70,0 -80,0 -70,0 0,0 0,0

Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2020/2021 a porovnanie s 
akademickým rokom 2019/2020

Fakulta z toho 
ženy

Počet osobomesiacov vyslaných 
študentov z toho ženy

Počet osobomesiacov, prijatých študentovFyzický počet 
vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov
Fakulta z toho ženyz toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných 
študentovFyzický 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 1.1.2021
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2021
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2021
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 2021



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 1.1.2021
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2021
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2021
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 2021



Funkcia
Počet 

výberových 
konaní

Priemerný 
počet 

uchádzačov 
na obsadenie 

pozície

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 
ktorí v čase 
výberového 

konania 
neboli v 

pracovnom 
pomere s 
vysokou 
školou

Priemerná 
dĺžka 

uzatvorenia 
pracovnej 
zmluvy na 
dobu určitú

Počet zmlúv 
uzatvorených 

na dobu 
neurčitú

Počet konaní 
bez 

uzatvorenia 
zmluvy

Počet konaní, 
do ktorých sa 

neprihlásil 
žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde 
bol prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 
opätovne obsadil to 

isté miesto

Profesora 0 0 0 0 0 0 0 0
Docenta 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Zamestnanec Fyzický 
počet

Prepočítaný 
počet

VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0
Ostatní 1 1
Spolu 1 1

Funkčné miesto Počet
Docent 0
Profesor 0
Spolu 0

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2021

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. 2021

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

15 4 2 0 8 1 3 0 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Spolu 15 4 2 0 8 1 3 0 0 0 3 0

Podiel v % 100 26,7 13,3 0,0 53,3 6,7 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Spolu v roku 
2021

7 1 0 7 3 3 2 1

Podiel v % 
2021 38,9 5,6 0,0 38,9 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3
Rozdiel 2021 - 
2020 15 -3 1 0 1 -2 0 0 0 0 1 -1

Rozdiel v % 
2021 - 2020 100,0 -12,2 7,8 0,0 14,4 -10,0 3,3 0,0 0,0 0,0 33,3 -33,3
Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2020/2021

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
VŠBM 0 0 0 9 4 38

Spolu 0 0 0 0 0 9 4 38 0 0

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

rozdiel -23 -10 -115 0 0 -5 -1 -21 0 0
rozdiel v % -100,0 -100,0 -100,0 0,0 0,0 -35,7 -20,0 -35,6 0,0 0,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2020/2021 a porovnanie s akademickým rokom 
2019/2020

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 

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 91 29 90 29 23 10 23 10 11 1

Diplomová 225 70 225 70 27 6 0 0 12 3
Dizertačná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rigorózna
Spolu 316 99 315 99 50 23 4

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v 
roku 2021



V roku 2021

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

1 3 1 0 0 0 9 0 48 62

Spolu 1 3 1 0 0 0 9 0 48 62

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

1 2 1 3 14 21

Spolu 1 2 1 0 0 0 14 21

Rozdiel 0 1 0 0 0 0 34 41
Rozdiel v % 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,9 195,2

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2021 a porovnanie s rokom 2020



V roku 2021
Kategória fakulta E** Z** S**

Spolu 0 0 0

V roku 2020
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 2021 
a porovnanie s rokom 2020



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. 2021



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 2021



Fakulta Odbor habilitačného konania a inauguračného konania 

Tabuľka č. 17: Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania 
a inauguračného konania k 31.12.2021



Fakulta
Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania Dátum odňatia 

Tabuľka č. 18: Zoznam odňatých akreditácií habilitačného konania a 
inauguračného konania v roku 2021



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 2021



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
Ministerstvo 
školstva G D

ITMS31201
1BFQ9

prof. Ing. 
Marián 
Mesároš, DrSc.

Implementácia švnútorného 
systému zabezpečovania 
kvality do prostredia VŠBM

07/2021-
06/2023 až v 2022

schválená 
dotácia 
spolu 
145819,87€

VŠBM
Višehrádsky 
fond Z 22110065

Ing. Jozefína 
Drotárová, PhD.

Project Town and Gown 2.0 The 
strategic cooperation between 
university and city in V4 and 
Ukraine

09/2021-
09/2022 0

ohodnotení len 
riešitelia na 
zákalde zmluvy 
s hlavným 
žiadateľom

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2021



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie
Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2021



Študijný 
program Stupeň štúdia Počet 

rozhodnutí Študijný odbor Počet rozhodnutí

Odbor 
habilitačného 

konania a 
inauguračného 

konania

Počet rozhodnutí

Odbor 
habilitačného 

konania a 
inauguračného 

konania

Počet rozhodnutí

Odbor 
habilitačného 

konania a 
inauguračného 

konania

Počet fyzických 
osôb

Študijný program 
štátnej skúšky

Počet fyzických 
osôb

Študijný odbor 
rigoróznej skúšky

Počet fyzických 
osôb

Počet fyzických osôb, ktoré sa vzdali akademického titulu

Tabuľka č. 22: Prehľad odoberania vysokoškolských titulov, návrhov na odvolanie profesora, zneplatnenia štátnej alebo rigoróznej skúšky a vzdaní sa akademického titulu za rok 2021

Rozhodnutia o odňatí vedecko-
pedagogického alebo umelecko-

pedagogického titulu docent

Rozhodnutia o podaní návrhu na 
odvolanie profesora

Rozhodnutia o neplatnosti 
rigoróznej skúšky alebo jej časti

Rozhodnutia o neplatnosti štátnej 
skúšky alebo jej časti



Výročná správa o hospodárení v rozsahu poskytnutej 
dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2021 

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach viedla v roku 2021 účtovníctvo podľa 
zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnení.  

V správe o hospodárení vysokej školy sú v tabuľkovej forme informácie o nákladoch, výnosoch 
a dotáciách Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 

Náklady VŠBM boli v celkovej výške 3 290 657,- EUR. Náklady skupiny 50 boli v hodnote 
123 284,- EUR. Podstatnú časť z toho tvorili náklady na materiál, knihy, časopisy , kancelárske 
potreby  a PHM vo výške 80 978,- EUR. 

Náklady na elektrickú energiu, plyn a tepelné hospodárstvo v čiastke 69 795,- EUR. 

Náklady na služby účtovná skupina 51 v čiastke 217 663,- EUR. 

 V roku 2021 boli vynaložené náklady na mzdy vo výške  375 801,- EUR, zákonné sociálne 
poistenie 125 103,-  EUR. Iné náklady na hospodársky rozvoj boli v čiastke 2 400 023,- EUR. 
Finančné náklady boli vo výške 2 446,- EUR. 

Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva neboli poskytnuté  z 
dôvodu dostatku 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 2020 a 2021 neposkytli.  Za uvedené roky bola poskytnutá 
dotácia MŠVVaŠ SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na 
motivačné štipendia ktoré boli v roku 2020 priznané vo  výške 16 000,- EUR a v roku 2021 vo 
výške 16 700,- EUR.  Na tehotenské štipendia bola poskytnuté prostriedky do výške 800,- EUR. 
V tabuľkovej prílohe sú uvedené jednotlivé údaje k čerpaniu všetkých týchto prostriedkov. 

Na základe vykonanej analýzy hospodárenia a s prihliadnutím na budúce očakávateľné 
výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, sme toho názoru, že nezisková organizácia je 
schopná v budúcnosti generovať kladný výsledok hospodárenia, čo povedie k zvyšovaniu 
vlastných zdrojov krytia majetku. Hospodárenie s prebytkom v nasledujúcich rokoch povedie 
k zvyšovaniu hodnoty majetku a zároveň k znižovaniu hodnoty záväzkov. 

 

 

Bc. Iveta Štefuriková, LL.M 



Príloha č. 3

v eurách na dve desatinné miesta

Poskytnuté
prostriedky

Prostriedky 
presunuté na 
použitie do 

nasledujúceho 
roku

Prostriedky 
skutočne 
použité 

príjemcom v 
roku 2021 

ŠR         
  + odvod             
- doplatok

                      
Neodvedené 
prostriedky

               
Nezúčtované 
prostriedky

Nevyčerpané 
prostriedky 

dotácie do výšky 
5 eur

Prostriedky 
poukázané 

na príjmový účet      
MF SR 

1 2 3 4 = 1 -(2 + 3) 5 6 7 8 = 4 - (5 + 6 + 7)

640 Bežné transfery spolu - z toho: 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642005 Súkromnej vysokej škole - spolu 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámky:
V prípade potreby správca kapitoly doplní v tabuľke príslušnú rozpočtovú podpoložku.
stĺpec 1/ Poskytnuté prostriedky - celková suma bežných transferov a dotácií na bežné výdavky poskytnutých príjemcom v roku 2021

Predmetom zúčtovania sú aj bežné transfery, ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť do 31. marca 2022.
Predmetom zúčtovania sú aj bežné transfery poskytnuté príjemcom po 31. júli 2020, ktoré neboli v súlade s § 33aa zákona č. 67/2020 Z. z. predmetom finančného 
zúčtovania za rok 2020.

stĺpec 2/ Prostriedky presunuté na použitie do nasledujúceho roku - transfery a dotácie zahrnuté v stĺpci 1, ktorých použitie bolo presunuté do nasledujúceho roku (nie sú predmetom zúčtovania za rok 2021); 
napríklad výdavky na program rozvojovej spolupráce.

stĺpec 3/  Prostriedky skutočne použité príjemcom v roku 2021 -  prostriedky vynaložené príjemcom na stanovený účel, ktoré správca kapitoly po preverení  
splnenia podmienok uzná za oprávnené z objemu prostriedkov uvedených v stĺpci 1.

stĺpec 4/  ŠR + odvod - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný odviesť na príjmový účet MF SR.
Ak subjekt podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. neodviedol vratku dotácie do 5 eur, správca kapitoly tieto prostriedky zároveň uvedie do stĺpca č. 7.
ŠR - doplatok - prostriedky, ktoré je správca kapitoly povinný uhradiť príjemcovi.  

stĺpec 5/  Neodvedené prostriedky - prostriedky, ktoré príjemca zúčtoval v tomto roku, ale neodviedol odvod správcovi kapitoly.

stĺpec 6/  Nezúčtované prostriedky - prostriedky, ktoré mal príjemca povinnosť zúčtovať v tomto roku, ale nepredložil zúčtovanie.

stĺpec 7/  Nevyčerpané prostriedky dotácie do výšky 5 eur - nevyčerpané prostriedky, ktoré sa v súlade s § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. nevracajú, ak ich suma nepresiahne za všetky druhy 
dotácií od jedného poskytovateľa 5 eur za príjemcu.

stĺpec 8/  Prostriedky poukázané na príjmový účet MF SR - prostriedky, ktoré správca kapitoly odviedol na príjmový účet MF SR za finančné zúčtovanie za rok 2021.

Vypracoval (meno):      Bc. Iveta Štefuriková, LL.M                                                                                        Podpis:    č.tel.: 0911 367 372

Schválil (meno):  Dr.h.c.prof.h.c.prof.Ing Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH                                                                                            Podpis:  911 365 676

Finančné zúčtovanie bežných transferov za rok 2021

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 
s.r.o., Košťova 1, 040 01 Košice 



Obsah Obsah tabuľkových príloh výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2021

Vysvetlivky Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2021
Tabuľka č.1 Príjmy z dotácií súkromnej  vysokej škole zo štátneho rozpočtu
Tabuľka č. 2 Výnosy súkromnej vysokej školy
Tabuľka č. 3 Náklady súkromnej vysokej školy
Tabuľka č. 4 Sociálne štipendiá
Tabuľka č. 4a Tehotenské štipendiá
Tabuľka č. 5 Štipendiá z vlastných zdrojov
Tabuľka č. 6 Motivačné štipendiá
Tabuľka č. 7 Výnosy súkromnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2020 a 2021 



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 2021. 

T2_V1 Tabuľka č. 2 poskytuje základné informácie o celkovom objeme a štruktúre výnosov  súkromnej vysokej školy v roku 
2021 

T3_V1 Tabuľka č. 3 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre nákladov súkromnej vysokej školy v roku  2021.

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.

T4a_V1 Tabuľka č. 8a poskytuje informácie  o príjmoch a výdavkoch (cash) na tehotenské štipendiá zo štátneho rozpočtu podľa 
§ 96b zákona a o počte študentiek poberajúcich tehotenské štipendiá.

T4a_R1 V stĺpci SA, resp. SC sa uvedú výdavky z dotácie na tehotenské štipendiá poskytnuté študentom v danom kalendárnom 
roku, uvedené v Centrálnom registri študentov pod kódom 21.

T4a_R5 V stĺpci SA, resp. SC sa uvedú príjmy z dotácie na tehotenské 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 2020 a 2021 (v Eur)

Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení súkromných vysokých škôl za rok 2010

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

21 tehotenské štipendiá od 1.4.2021

Kódy z Centrálneho registra študentov



Číslo 
riadku Dotácia Bežné dotácie

1 Dotácia poskytnutá z MŠVVaŠ SR  [R2+R3+R4] 17 500

2    Motivačné štipendiá 16 700

3    Sociálne štipendiá

4.   Tehotenské štipendiá 800

5.    Iná dotácia 

Dr.h.c.prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH
Tel. kontakt:  0911367372

Tabuľka č.1: Príjmy z dotácií  zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva poskytnuté v rámci 
dotačnej zmluvy v roku 2021 (v Eur)  

Názov súkromnej vysokej školy: 

Vypracoval: Bc. Iveta Štefuriková, LL.M



Číslo riadku Položka 2021

1 Tržby za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60) 0
z toho:

2 - Tržby za vlastné výrobky (účet 601) 
3 - Tržby z predaja služieb (účet 602) 
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) 2 185 765
8 Zúčtovanie niektorých položiek  z hospodárskej činnosti (účtovná skupina 65) 3 000
9 Finančné výnosy (účtová skupina 66)

10 Mimoriadné výnosy (účtová skupina 67)
11 Prevodové účty (účtová skupina 69) 237 755
12 Spolu [R1+ SUM(R5:R11)] 2 426 520

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

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

Názov súkromnej vysokej školy:

Vypracoval: Bc . Iveta Štefuriková, LL.M
Tel. kontakt:  0911367372



Číslo 
riadku Položka 2021

1 Spotrebované nákupy (účtová skupina 50) 123 284
2 Spotreba materiálu (účet 501) 53 489

z toho:
3 - knihy, časopisy a noviny  7 980
4 - kancelárske potreby a materiál   18 035
5 - papier  
6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu   1 474
7 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  
8 - DHM - nábytok 
9 Spotreba energie (účet 502) 69 795

10 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503)
11 Predaný tovar (účet 504) 
12 Služby (účtová skupina 51) 217 663
13 Opravy a udržiavanie (účet 511) 1 065
14 Cestovné (účet 512) [SUM(R15:R16)] 2 163
15 - domáce cestovné  
16 - zahraničné cestovné  
17 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 7 165
18 Ostatné služby (účet 518) 207 270

z toho:
19 - prenájom priestorov  379
20 - prenájom zariadení 
21 - drobný nehmotný majetok  
22 Osobné náklady (účtová skupina 52) 500 933

z toho:
23 -Mzdové náklady (účet 521)  375 801

   z toho:
24     - MZDY 375 801
25     - OON 
26 -Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 124 434
27 -Zákonné sociálne náklady (účet 527) 669
28 -Ostatné sociálne náklady (účet 528)  
29 Dane a poplatky (účtová skupina  53) 16 016
30 Iné náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 54) 2 400 023

z toho:
31 -Dary (účet 543) 
32 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (účet 548)
33 Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (účtová skupina 55) 30 291

z toho:
34 -Odpisy DNM a DHM  (účet 551) 26 052
35 Finančné náklady (účtová skupina 56) 2 446
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)] 3 290 657

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

Názov súkromnej vysokej školy:

Vypracoval: Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
Tel. kontakt:  0911367372
Schválil: Dr.h.c.prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH



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 16 000 X 13 285 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1) X 96 X 58

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá  2) X 18 X 12

4 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  [R4_SC = 
R6_SA]                         62899 X 46899 X

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

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         46899 X 33614 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac  [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 166,6666667 X 229,0517241 X

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

Vypracoval: Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
Tel. kontakt: 0911 367 372
Schválil: Dr.h.c.prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH

Tabuľka č. 4: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) 
za roky 2020 a 2021 (v Eur)

2020 2021

PoložkaČíslo 
riadku

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



Finančné 
prostriedky  

 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcich 

tehotenské 
štipendium

Finančné 
prostriedky  

 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcichtehot
enské štipendium 

A B C D

1 Výdavky natehotenské štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok X X 800 X

2 Počet študentov poberajúcich tehotenskée štipendiá v osobomesiacoch 
1) X X X 4

3 Počet študentov poberajúcich tehotenské štipendiá  2) X X X 1

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

5 Príjem z dotácie poskytnutej na tehotenské štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly     
MŠVVaŠ k 31.12. X X 800 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         X X 0 X

Tabuľka č. 4a: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  tehotenské štipendiá  (§ 96b zákona) 
za roky 2020 a 2021

Názov súkromnej vysokej školy:  uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 21

Číslo 
riadku Položka

2020 2021

 Vypracoval: Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
 Tel. kontakt: 0911 367 372
Schválil: Dr.h.c.prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH

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



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

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

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 2020 a 2021 

Číslo 
riadku Položka

2020 2021

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

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

 Vypracoval: Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
 Tel. kontakt:



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

2 Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v 
kalendárnom roku  17 600 16 700

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 17 600 16 700

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) 37 45

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

Tabuľka č. 6: Motivačné štipendiá  v rokoch 2020 a 2021
(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 

2021

 Vypracoval: Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
 Tel. kontakt: 0911 367 372

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)

2020



Číslo 
riadku Položka 2020 2021

A B
1 Výnosy zo školného  [R2+R3] 341 932 767 760
2 - výnosy zo školného za štúdium v dennej forme štúdia 169 147 452 190
3 - výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia 172 785 315 570
4 Priemerné školné
5 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R6:R10)] 371 117 341 446
6 - za prijímacie konanie 24 533 51 931
7 - za rigorózne konanie 
8 - za vydanie diplomu  za rigorozne konanie
9 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií 

10 - ostatné výnosy 346 584 289 515

Tabuľka č.7: Výnosy  zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom  
v rokoch 2020 a 2021 (v Eur)

Názov súkromnej vysokej školy: 

 Vypracoval: Bc. Iveta Štefuriková, LL.M
 Tel. kontakt: 0911 367 372
 Schválil: Dr.h.c.prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MSc., MBA, LL.M, MPH


