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1 PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH
V KALENDÁRNOM ROKU 2008
1.1 Hlavný cieľ VŠBM v Košiciach v oblasti vzdelávania
Hlavný cieľ súkromnej Vysokej školy bezpečnostného manažérstva (VŠBM) je poskytovať
vysokoškolské vzdelávanie v oblasti teoretických a praktických vedomostí o kriminalite, a to
v problematike dôvodov jej vzniku a dôsledkov pre jednotlivca a celú spoločnosť. Štúdium je
určené pre príslušníkov Policajného zboru SR, colnej správy, verejnej správy, súkromných
bezpečnostných služieb, Ozbrojených síl SR, ako aj všetkým záujemcom o vzdelanie v oblasti
bezpečnosti občana a jeho ekonomických aktivít, a takisto v oblasti environmentálnej
bezpečnosti.
Takto charakterizované vzdelávanie vo svojej podstate dopĺňa vzdelávanie poskytované
Akadémiou Policajného zboru Bratislava, v rámci skupiny študijných odborov 8 SLUŽBY,
podskupiny 8.3 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY, v študijnom odbore 8.3.1 OCHRANA OSÔB
A MAJETKU.
V súčasnosti je študijný odbor Ochrana osôb a majetku akceptovaný Ministerstvom vnútra
SR a veľký počet študentov je z radov Policajného zboru. Avšak, na rozdiel od policajného
vzdelávania poskytuje širšie možnosti uplatnenia sa absolventov v bežnom civilnom živote,
v podnikaní a tvorbe systémov bezpečnosti, osobnom i podnikateľskom živote.

1.2 Organizačná štruktúra VŠBM v Košiciach
VŠBM v Košiciach je organizačne začlenená ako bezfakultná vysoká škola. V organizačnej
štruktúre je okrem rektorátu, kvestorátu začlenených 5 ústavov, ktoré sú umiestnené
v samostatných učebných blokoch, pričom dôraz pri zriaďovaní ústavov bol kladený na
absolútnu autonómiu, infraštruktúru, vstup a výstup do učebných blokov. Toto riešenie má za
cieľ organizovať výučbu a bežný každodenný život študentov v duchu vnútorného poriadku
VŠBM a cielenej propagácie prípravy študentov na ich budúce povolanie. Začlenenie učební
pre jednotlivé ročníky podľa postupnosti je organizované v záujme zvládnutia predmetov
výučby, a to v postupnosti podľa organizačnej štruktúry VŠBM :
- Ústav humanitných a technologických vied, (ÚHT)
- Ústav ekonomickej a environmentálnej bezpečnosti, (UEEB)
- Ústav občianskej bezpečnosti, (UOB)
- Ústav práva a prevencie kriminality, (UPaPK)
- Nadštandardné rozmiestnenie má Ústav telesnej výchovy a praktickej streľby
(UTVaPS), ktorý je rozmiestnený v dvoch lokalitách, vzhľadom k vybudovanému
centru streleckej prípravy, ktoré je mimo mesta Košice.
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1.3 Vzdelávacia činnosť
VŠBM v súčasnosti poskytuje VŠ vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia (Bc., Ing.) v študijnom
programe Bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku
v dennej a v externej forme štúdia v štandardnej dĺžke štúdia 3 roky Bc. a 2 roky Ing.
Súčasný stav počtu študentov
Akademický rok
2008/2009

I. st. VŠ štúdia
Bc.

Spolu I. stupeň:
II.st. VŠ štúdia
Ing.

Spolu II. stupeň:
Celkom I. a II.st.:

Forma štúdia

Počet
študujúcich

1. ročník (denná forma)
1. ročník (externá forma)
2. ročník (denná forma)
2. ročník (externá forma)
3. ročník (denná forma)
3. ročník (externá forma)

512
425
350
303
131
204

1.-3. ročník
1.ročník (denná forma)
1.ročník (externá forma)
2.ročník (denná forma)
2.ročník (externá forma)
1.-2. ročník

1 925
0
107
0
35
142
2 067

Celkom

937
653
335
1 925
107
35
142
2 067

V akademickom roku 2007/2008 úspešne ukončilo bakalárske štúdium štátnou skúškou 102
absolventov a bol im priznaný titul „bakalár“.

2 VEDA A VÝSKUM
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM Košice) v roku 2008
pokračovala vo vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti bezpečnosti v ekonomike,
doprave, logistike, environmentalistike, priemyselných vplyvov, informatike, ochrane osôb a
majetku a pod. na národnej aj medzinárodnej úrovni.

2.1 Základný výskum
1. Vedecké projekty medzinárodného charakteru: VŠBM Košice v roku 2008 participovala
na viacerých vedeckých grantových a inštitucionálnych projektoch zahraničných a domácich
vedeckých grantových agentúr a inštitúcií: COST, APVV, SAAIC atď.):
•
•
•

Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes, landmarks. (COST
A27).
Teorie kriminalistických stop a identifikace a její aplikace v procesu dokazování trestné
činnosti. (Inšt. projekt Vysokej školy Karlovy Vary).
Identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků. (MV ČR).
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2. Domáce vedecké projekty: Akademickí pracovníci VŠBM Košice v roku 2008 boli
zodpovednými riešiteľmi, resp. spoluriešiteľmi niekoľkých projektov s grantovou podporou
VEGA MŠ SR, ako aj ďalších výskumných či akademických inštitúcií na Slovensku:
•
•

Analyticko-grafické modelovanie a testovanie deformácií sypanej hrádze na vodnej nádrži
Pod Bukovcom z geodetických terestrických a družicových navigačných meraní s výstupom
do aplikácií GIS pre ochranu životného prostredia. (VEGA).
Pôsobenie konštrukčných prvkov z nekovových vláknových kompozitov FRP v betónových,
spriahnutých a hybridných FRP-betónových konštrukciách. (VEGA).

2.2 Aplikovaný výskum
Na úseku aplikovaného výskumu VŠBM Košice v roku 2008 garantovala projekty
v spolupráci s MŠ SR, MVaRR SR a niektorými firmami, inštitúciami a spoločnosťami
s pôsobnosťou v košickom, resp. východoslovenskom regióne:
a) Interné projekty:
• Prevencia a zníženie kriminality detí a mládeže.
• Tvorba ceny v konkurenčnom prostredí.
b) Projekty Fondu sociálneho rozvoja MŠ SR:
• Zlepšenie zamestnanosti cieľových skupín osvojením inovatívnych pracovných technológií.

VŠBM Košice v roku 2007 začala budovanie technologických laboratórií a špeciálnych
učebno-výskumných zariadení:
•

•
•

Areál špeciálnej telesnej výchovy a kondičného výcviku VŠBM KOŠICE Košice v katastri
obce Kysak.
Laboratórium bezpečnostných informačných technológií.
Laboratórium logistiky, dopravných a stavebných systémov

Finančné a iné náklady spojené s riešením výskumných projektov si VŠBM Košice v roku
2008 hradila z vlastných finančných zdrojov.

2.3 Iné aktivity spojené s vedou a výskumom
Koncom roka 2007 aj v roku 2008 VŠBM Košice pokračovala v aktivitách MV SR pre
kariérny rast pracovníkov policajného zboru v spolupráci s Akadémiou PZ v Bratislave
a Fakultou špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v študijnom odbore 8.3.1
Ochrana osôb a majetku so študijným programom Bezpečnostný manažment. Zamestnanci
VŠBM Košice sa v roku 2008 zúčastňovali riešenia problémov v rámci prevencie kriminality
a prípravy obyvateľstva prostredníctvom riešenia vyššie uvádzaných vedeckých projektov
a lektorskej činnosti.

2.4 Konferencie
Akademickí pracovníci VŠBM Košice sa v roku 2008 zúčastňovali domácich a zahraničných
vedeckých a odborných konferencií zameraných na problematiku vnútornej a vonkajšej
bezpečnosti Slovenska, EÚ a iných štátov vo svete, prípadne na problematiku blízku
bezpečnosti a ochrane osôb, majetku, kriminalistiky a pod. Výstupom tejto aktivity VŠBM
Košice sú viaceré publikácie v zborníkoch z predmetných konferencií.
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V dňoch 13. a 14. novembra. 2008 VŠBM Košice zorganizovala 2. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie: „Bezpečné Slovensko a EÚ“, na ktorej sa zúčastnilo vyše 115
účastníkov zo Slovenska a zahraničia. Z konferencie bol vydaný zborník s recenzovanými
príspevkami v počte 73.

2.5 Vedecká rada
V roku 2008 vedecká rada (VR) VŠBM Košice zasadala 4-krát. VR pracovala v zložení 20
interných a 8 externých členov. Na svojich zasadaniach s zaoberala profilujúcimi otázkami
z pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti školy na obdobie najbližších piatich rokov.
VR na svojich štyroch zasadaniach v roku 2008 (11.4., 4.7., 12.11., 11.12.) okrem iného
(interné organizačné záležitosti pôsobenia a fungovania VR) schválila žiadosť pre
Akreditačnú komisiu MŠ SR na udelenie reakreditácie pre II. stupeň VŠ vzdelávania
v študijnom odbore Bezpečnostný manažment v rámci študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb
a majetku. Prijala návrhy na rozšírenie študijných programov pre II. stupeň VŠ vzdelávania
v oblasti bezpečnosti informačných systémov, ekonomickej bezpečnosti a bezpečnosti
v doprave a dopravných infraštruktúrach.

2.6 Edičná a publikačná činnosť
Vysoká škola Bezpečnostného manažérstva ako registrovaný vydavateľ vydala v roku 2008
desať brožúrovaných publikácií a vyhotovila dotlač ďalších dvanásť brožúrovaných
publikácií, určených pre výučbu predmetov študijného programu Bezpečnostný manažment.
Všetkých dvadsaťdva vydaných publikácií má charakter zväčša vysokoškolskej učebnice
resp. monografie. Pracovníci VŠBM v Košiciach v rámci vedecko-pedagogickej činnosti
publikovali v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.
Nové publikácie vydané v roku 2008:
1/ Mechanické bezpečnostné prostriedky – autori: M. Mitrík, V. Mach
2/ Základy strojného a stavebného inžinierstva – autori: D. Harachová, M. Styk, M. Tomagová
3/ Manažérska komunikácia – autor: J. Madej
4/ Základy mikroekonómie a podnikovej ekonomiky – autori: I. Dufinec, J. Fabianová
5/ Ochrana ľudí v pracovnom procese – autori: L. Mesárošová, M. Skácel
6/ Detektívno-pátracia činnosť – autori: V. Porada, S. Križovský a kol.
7/ Statika – autori: V. Klimo, S. Caban, L. Mesárošová /prepracovaná - novšie vydanie/
8/ Bezpečnostné informačné technológie – autori: V. Sedlák, P. Lošonczi, I. Kiss
9/ Zborník – Kriminalita-bezpečnosť-identifikácia
10/ Zborník – Bezpečné Slovensko a EÚ
Dotlač publikácií v roku 2008 :
1/ Inžinierska geometria pre bezpečnostný manažment
2/ Matematika I
3/ Matematika II
4/ Fyzika pre bezpečnostný manažment
5/ Informatika
6/ Sociológia
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7/ Základy strojného a stavebného inžinierstva
8/ Základy kriminalistiky
9/ Manažérstvo bezpečnostných systémov
10/ Logistika
11/ Podnikové manažérstvo
12/ Základy makroekonómie pre bezpečnostný manažment
V evidencii Akademickej knižnice VŠBM v Košiciach sa nachádza dvanásť titulov
periodickej tlače, z toho dva zahraničné tituly. K 31. 12. 2008 bolo v Akademickej knižnici
VŠBM v Košiciach evidovaných 59 titulov s počtom 19 701 knižničných jednotiek.

2.7 Spolupráca (medzinárodná/domáca)
VŠBM Košice v oblasti vedy, výskumu a pedagogickej činnosti v roku 2008 spolupracovala
s mnohými akademickými, výskumnými a inými štátnymi či súkromnými inštitúciami doma
a v zahraničí: European Association for Security, Vysoká škola Karlovy Vary, Canadian
Overseas Council, American Institute for Advanced Studies, National Defense Academy of
Japan, Zagreb University, Miskolc University, VŠB-Technická univerzita Ostrava, SIGurnost
EDuca Zagreb, Ruská ekonomická akadémia G. V. Plechanova v Moskve, Žilinská univerzita
v Žiline, Policajné prezídium Ministerstva vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru
v Košiciach, Obvodný úrad v Košiciach, BIS, s.r.o. Košice, PATRON International, s.r.o.
Košice, SYTELI, s.r.o. Košice, IDEEX, s.r.o. Košice.
V roku 2008 VŠBM Košice podpísala zmluvu o vedeckej spolupráci s týmito školami:
• Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
• Vysoká škola bezpečnosti a ochrany vo Varšave
• Akadémia bezpečnosti a základov zdravia v Kijeve
• Inštitút logistiky a výrobných systémov v Miškolci
• Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií v Českých Budějoviciach.

3 VNÚTORNÉ PREDPISY A ORGANIZÁCIA
VŠBM v Košiciach
3.1 Akademický senát
Na zasadnutiach Akademického senátu (AS) VŠBM Košice (v dňoch 2.4.2008, 12.5.2008,
1.7.2008, 10.11.2008)) boli schválené: Udelenie titulu „doctor honoris causa“ skratka Dr.h.c.
prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, CSc., rektorovi VŠBM, schválenie výročnej správy
o činnosti VŠBM za rok 2007 a výročnej správy o hospodárení VŠBM za rok 2007,
schválenie návrhu správnej rady a rektora VŠBM na ustanovenie Ing. Petra Lošoncziho,
PhD., za prorektora pre informatiku a rozvoj, schválenie doplnenia členov do vedeckej rady
a to Doc. Ing. Slavomíra Cabana, CSc., Doc. Ing. Jozefa Mačalu, CSc., prof. Ing. Gustáva
Kasanického, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Mateja Bílého, DrSc., doplňujúce voľby členov do
akademického senátu.
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3.2 Personálne zabezpečenie
Zloženie pedagogického zboru VŠBM v Košiciach je uvedené v prílohe tohto dokumentu.

3.3 Výberové konania
V roku 2008 boli vypísané a realizované nasledujúce výberové konania :

Obsadzovaná
funkcia

Dátum vyhlásenia
VK

profesor

4. 9. 2008

Počet
prihlásených
uchádzačov
2
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Vo výberovom konaní uspeli
Prof. Ing. Jaromír MÁCA, PhD.

Priloha č. 2
Organizačná štruktúra VŠBM v Košiciach

REKTOR

Sekretariát
rektora

Kvestor

Prorektor pre vedu,
výskum a zhraničné styky
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oddelenie
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oddelenie
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oddelenie

Edičná
rada VŠBM

Oddelenie vedy, výskumu
a zahraničných stykov

Technici
ústavov

Prorektor pre vzdelávanie
a vonkajšie vzťahy

THP
pracovníci

Prorektor pre
informantiku a rozvoj
laboratórium
bezpečnostných
informačných technológií

Riaditeľ
Humanitného a
technologického ústavu

Interní
pedagógovia
Externí
pedagógovia
Technik
ústavu
THP
pracovníci

laboratórium
bezpečnosti
dopravných
stavieb

Správca
budov

Oddelenie
vzdelávania
a evidencie
študentov

Oddelenie
plánovania a
kontroly

Akademická
knižnica
PC
učebňa

Riaditeľ
Ústavu ekonomickej
a environmentálnej
bezpečnosti

Interní
pedagógovia
Externí
pedagógovia

Riaditeľ
Ústavu práva a prevencie
kriminality

Riaditeľ
Ústavu telesnej výchovy
a praktickej streľby

Interní
pedagógovia

Interní
pedagógovia

Interní
pedagógovia

Externí
pedagógovia

Externí
pedagógovia

Externí
pedagógovia

Technik
ústavu

Technik
ústavu

Technik
ústavu

THP
pracovníci

THP
pracovníci

THP
pracovníci

Technik
ústavu

THP
pracovníci

Riaditeľ
Ústavu občianskej
bezpečnosti

PC
učebňa

laboratórium
logistických
informačných
technológií

laboratórium
občianskej
bezpečnosti a
forenzných
disciplín

laboratórium
kalibrácie a
hodnotenia kvality
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Výcvikové
centrum pre
prežitie
v sťažených
podmienkach
Kysak

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO
MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Kukučínova 17, 040 01 Košice,
Tel./fax: 055 / 72 010 71, e-mail: vsbm@stonline.sk

Správa o hospodárení Vysokej školy bezpečnostného manažérstva
za rok 2008

Táto správa sa vyhotovuje na základe požiadaviek Ministerstva školstva
Slovenskej republiky, zákona o vysokých školách a zmluvy o poskytovaní
sociálnych a prospechových štipendií pre študentov zo štátneho rozpočtu SR.

A. Príjmy
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva má svoje príjmy zo školného,
ktoré vyberá od denných a externých študentov. Za účtovné obdobie roku 2008
sa vybralo 16 079 tis. Sk časovo rozlíšených výnosov. Tieto výnosy sa časovo
rozlišujú do dvoch účtovných období z toho dôvodu, že kalendárny rok sa
nekryje so školským rokom. Je potrebné skonštatovať, že školné je na nízkej
úrovni v porovnaní s ostatnými vysokými školami, ktoré dostávajú prostriedky
zo štátneho rozpočtu SR.

B. Výdavky
Najväčším výdavkom boli osobné náklady, t.j. mzdové náklady, poistné
pre Sociálnu poisťovňu a poistné pre zdravotné poisťovne, spolu činili 21 079
tis. Sk, z toho odvody 5 732 tis. Sk. Náklady na vybavenie učební materiálom,
prevádzkovou technikou boli 3 363 tis. Sk a ostatné služby pre zabezpečenie
pedagogického procesu boli 5 361 tis. Sk. Vysoká škola tieto prostriedky vydala
z vlastných zdrojov. Všetky záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu,
sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú zaplatené.

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO
MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Kukučínova 17, 040 01 Košice,
Tel./fax: 055 / 72 010 71, e-mail: vsbm@stonline.sk

Peňažné prostriedky na výučbu v školskom roku 2008/2009 sú zabezpečené
v celom rozsahu.

Záverom možno konštatovať, že vedenie Vysokej školy bezpečnostného
manažérstva vytvorilo všetky predpoklady pre priaznivý vývoj školy počas
celého roku 2008.

Košice 22. apríl 2009

Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
rektor VŠBM

Tabuľka č.1: Príjmy z dotácií súkromnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva
poskytnuté v rámci dotačných zmlúv v roku 2008
Názov súkromnej vysokej školy:
Číslo
riadku
1

Dotácia
Dotácia na sociálnu podporu študentov [R2+R3]

2

Motivačné štipendiá

3

Sociálne štipendiá

Vypracoval: Ing. Bohumil Mazák, Beáta Horňáková
Tel. kontakt: 055/720 10 71
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. - rektor VŠBM

Bežné dotácie
2 094
794
1 300

Tabuľka č. 2: Výnosy súkromnej vysokej školy
Názov súkromnej vysokej školy:
Číslo riadku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Položka
Tržby za vlastné výkony a tovar (účet 60)
z toho:
- Tržby za vlastné výrobky (účet 601)
- Tržby z predaja služieb (účet 602)
-Ttržby za tovar (účet 603)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (účtová skupina 61)
Aktivácia (účtová skupina 62)
Iné výnosy z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64)
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtovná skupina 65)
Finančné výnosy (účtovná skupina 66)
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek finančných výnosov (účtovná skupina 67)
Mimoriadné výnosy (účtovná skupina 68)
Prevodové účty (účtovná skupina 69)
Spolu [R1+ SUM(R5:R12)]

Vypracoval: Ing. Bohumil Mazák
Tel. kontakt: 0910/950-970
Schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. - rektor VŠBM

2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 237
0
0
0
48 237

Tabuľka č. 3: Náklady súkromnej vysokej školy
Názov súkromnej vysokej školy:
Číslo
Položka
riadku
1
Spotrebované nákupy (účtovná skupina 50)
2
Spotreba materiálu (účet 501)
z toho:
- knihy, časopisy a noviny
3
4
- kancelárske potreby a materiál
5
- papier
6
- pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu
7
- DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika
8
- DHM - nábytok
9
Spotreba energie (účet 502)
10
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503)
11
Predaný tovar (účet 504)
12
Služby (účtovná skupina 51)
13
Opravy a udržiavanie (účet 511)
14
Cestovné (účet 512) [SUM(R15:R16)]
15
- domáce cestovné
16
- zahraničné cestovné
17
Náklady na reprezentáciu (účet 513)
18
Ostatné služby (účet 518)
z toho:
19
- prenájom priestorov
20
- prenájom zariadení
21
- drobný nehmotný majetok
22
Osobné náklady (účtovná skupina 52)
z toho:
23
-Mzdové náklady (účet 521)
z toho:
24
- MZDY
25
- OON
26
-Zákonné sociálne poistenie (účet 524)
27
-Zákonné sociálne náklady (účet 527)
28
-Ostatné sociálne náklady (účet 528)
29
Dane a poplatky (účtovná skupina 53)
30
Iné náklady na hospodársku činnosť (účtová skupina 54)
z toho:
31
-Dary (účet 543)
32
-Ostatné náklady na hospodársku činnosť (účet 548)
Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hospodársku činnosť (účtová skupina
33
55)
z toho:
34
-Odpisy DNM a DHM (účet 551)
35
Finančné náklady (účtová skupina 56)
36
Rezervy a opravné položky finančných nákladov (účtovná skupina 57)
37
Mimoriadné náklady (účtovná skupina 58)
38
Dane z príjmov a prevodové účty (účtovná skupina 59)
Spolu [R1+R12+R22+SUM(R29:R30) +R33+SUM(R35:R38)]
39
Vypracoval: Ing. Bohumil Mazák
Tel. kontakt: 0910/950-970
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. - rektor VŠBM

2008
3 363
2 947
1 102
202
82
30
251
1 280
416
0
0
5 362
0
52
52
0
297
5 013
3 026
0
30
21 079
14 807

5 733
539
0
34
3 157
0
3 157
735
735
0
0
0
10
33 740

Tabuľka č. 4: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá (§ 96 zákona)
za roky 2007 a 2008
Názov súkromnej vysokej školy:
2007
Číslo
riadku

Položka

2008

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

298

X

2

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1)

X

145

X

824

3

Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá k 31.12. 2)

X

85

X

101

4

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka [R2_SC =
R4_SA]

180

X

82

X

5

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

200

X

1300

X

6

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

82

X

-39

X

7

Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD]

2,055172414

X

1,724514563

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: Ing. Bohumil Mazák, Beáta Horňáková
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. - rektor VŠBM

1421

X

Tabuľka č. 5: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2007 a 2008
Názov súkromnej vysokej školy:
2007
Číslo
riadku

Položka

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu
[R2+R5+R8+R11]
- prospechové [R3+R4]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)
- za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)
- za umeleckú alebo športovú činnosť [R9+R10]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)
- na sociálnu podporu [R12+R13]
- poskytnuté jednorázovo
- poskytované mesačne 1)

14

Počet študentov poberajúcich štipendiá z vlastných zdrojov 2) k 31.12.

1

Náklady na
štipendiá

Počet študentov
poberajúcich
štipendium

Náklady na
štipendiá

Počet študentov
poberajúcich
štipendium

A

B

C

D

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X

0

X

0

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované štipendium
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom roku poskytované štipendium .

Vypracoval: Ing.Bohumil Mazák
Tel. kontakt: 055/720 10 71
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. - rektor VŠBM

2008

Tabuľka č. 6: Motivačné štipendiá v rokoch 2007 a 2008
(v zmysle § 96 zákona )
Názov súkromnej vysokej školy:
Číslo
riadku

1
2

Položka

Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné
štipendiá1) k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka
Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠ SR v
kalendárnom roku 1)

3

Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 1)

4

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

5

Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 2)

2007

2008

A

B
176
246

794

70

910

176

60

35

50

1) uvádzajte prospechové a mimoriadné štipendiá spolu
2) v riadku 5 sa uvedie celkový počet študentov, ktorým bolo vyplatené prospechové/mimoriadne štipendium v kalendárnom roku
Vypracoval: Ing. Bohumil Mazák, Martina Pavlovová
Tel. kontakt: 055/720 10 71
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.- rektor VŠBM

