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11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA“
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach v
dňoch 9. – 10. november 2017 zorganizovala na svojej pôde už
v poradí 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA“.
Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva
vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič. Medzi čestnými hosťami
bola ústavná sudkyňa JUDr. Marianna Mochnáčová, osobnosť
v oblasti bezpečnostných vied prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc., dr.h.c.mult., dekanka Fakulty zdravotníckych odborov
Prešovskej univerzity v Prešove Dr.h.c. prof. PhDr. Anna
Eliašová, PhD. a riaditeľka Úradu komisára pre deti JUDr.
Daniela Lengyelová, PhD.
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre neformálnu diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné
riešiť iba v rámci stabilného a jednotného bezpečnostného prostredia.
Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným
hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho
stredoeurópskeho regiónu. V poobedňajších hodinách prvého
dňa konferencie sa pokračovalo odbornými vystúpeniami
prednášajúcich v sekciách:
1 - Aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ.
2 - Kriminologické aspekty bezpečnosti občanov.
Záver prvého dňa konferencie ukončili diskusie k predneseným
témam v rámci spoločenského večera v doprovode živej hudby.
Druhý deň bol venovaný rokovaniam partnerských inštitúcií.
Konferencie sa zúčastnilo mnoho zástupcov akademickej
obce a bezpečnostnej praxe, pričom už pravidelnosťou je
veľký záujem účastníkov z krajín V4 a Ukrajiny. Takéto
zoskupenie odborníkov dáva priestor pre konštruktívne
jednania s cieľom jednotného rozvoja stredoeurópskej
bezpečnosti ako celku. Publikačným výstupom z konferencie
bol recenzovaný zborník príspevkov, ktorý sa ako každý rok
stretol s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj jeho 625 strán
odborných príspevkov. Zborník ako aj ďalšie informácie o
konferencii sú dostupne na nemennej stránke konferencie:
http://conference.vsbm.sk
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Návšteva maďarskej policajnej delegácie
Dňa 25. 10. 2017 navštívila VŠBM v Košiciach delegácia policajných dôstojníkov Maďarskej republiky pod vedením plk. doc. Dr.
Christiána Lászla, vedúceho Katedry verejnej bezpečnosti, Akadémie verejnej služby v Budapešti. Delegáciu sprevádzal náš
dlhoročný spolupracovník, bývalý krajský riaditeľ PZ SR v Košiciach a aktuálny policajný pridelenec SR v Maďarsku gen. Juraj
Bukuš. Cieľom tejto návštevy bolo získanie nových poznatkov a skúsenosti o realizácii študijného programu v odbore Ochrana
osôb a majetku s cieľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany verejného poriadku v schengenskom priestore.

Rokovanie s predsedom Výboru Národnej rady SR
pre obranu a bezpečnosť
Dňa 14.12.2017 v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie delegácie VŠBM
s predsedom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť PhDr.
Antonom Hrnkom, CSc. Predmetom rokovania boli otázky bezpečnosti
štátu, a s tým súvisiace systematické vzdelávanie v oblasti bezpečnosti.
Táto rozprava nadväzovala na obsah rokovaní počas 11. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A
EURÓPSKA ÚNIA, ktorá sa konala v dňoch 09. - 10. 11. 2017 na pôde
VŠBM v Košiciach. Delegácia VŠBM počas návštevy na znak ocenenia
prínosu pána predsedu v oblasti bezpečnosti mu odovzdala pamätnú
medailu školy.

Návšteva atašé Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR
Dňa 29.12.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutočnilo rokovanie zástupcu
Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike a vedenia VŠBM v Košiciach. Cieľom návštevy bolo hľadanie možných
foriem spolupráce s koncentráciou na oblasť vzdelávania. Atašé pre vzdelávanie, kultúru a šport Nikita GRIŠČENKO mal
možnosť sa v krátkosti oboznámiť s činnosťou VŠBM a ďalším našim smerovaním v oblasti vzdelávania, a to aj zahraničných
študentov. Rokovanie, ktoré sa viedlo v družnej a konštruktívnej atmosfére bolo ukončené prehliadkou priestorov hlavnej budovy
VŠBM - Košťova 1. Otvorené otázky ďalšej potenciálnej spolupráce s Ruskou federáciou budú predmetom budúcich rokovaní.
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ERASMUS + formálne aj neformálne
(Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport)

Dňa 22.11.2017 sa na pôde VŠBM v Košiciach konal Informačný seminár k programu Erasmus+. Študenti sa mali možnosť
dozvedieť základné informácie o možnostiach štúdia a pracovnej stáže v zahraničí. Boli oboznámení so základným postupom v
prípade záujmu o mobilitu v rámci Erasmus+. So svojimi skúsenosťami sa podelili aj študenti VŠBM, ktorí jednotlivé typy mobilít
absolvovali.

Spoločnosť WorkSpace Europe, s ktorou je VŠBM v konzorciu, v zastúpení Bc. Magdalény Haľkovej predstavila študentom
možnosti absolventskej stáže. WorkSpace Europe je spoločnosť zameraná na sprostredkovanie stáží čerstvým absolventom a to do
jedného roka od ukončenia štúdia. Mgr. Hana Sulíková a Bc. Kristína Kamenická podrobne predstavili študentom stáž vo firme
Marc2Corporation v Prahe. Firma m2c sa zaoberá komplexným poskytovaním bezpečnostných služieb, čo plne korešponduje so
študijným programom na VŠBM, ponúka tiež množstvo výhod a benefitov, čím si zabezpečuje stále zvyšujúci sa záujem o
pracovnú či absolventskú stáž našich študentov. Spokojnosť s nimi prejavuje navýšením kapacít miest pre stážistov.
Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo
svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po
skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci znalostných aliancií. Viac
informácii o Erasmus+ sa dozviete na stránke školy www.vsbm.sk alebo u pani Ing. Jozefíny Drotárovej, PhD., ktorá je
koordinátorkou Erasmus+.
V roku 2017 vycestovalo na Erasmus+ mobilitu 10 študentov. Prichádzajúcich študentov zo zahraničných univerzít bolo 7.
Študenti môžu absolvovať v rámci programu Erasmus+ VŠBM v KE 2 typy mobilít:


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



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

Mobilitu štúdia môžu absolvovať na ktorejkoľvek zahraničnej univerzite, s ktorou má VŠBM v KE uzavretú bilaterálnu dohodu.
Počet takýchto univerzít je v súčasnosti 43 a to v krajinách: Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Litva, Estónsko, Maďarsko,
Fínsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko.
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Na účel mobility v rámci programu Erasmus+ je študentom prideľovaný finančný príspevok na individuálnu podporu. Výška
grantu závisí od dĺžky pobytu a sadzieb, ktoré pre každú skupinu krajín stanovuje na začiatku roka Interná pracovná skupina pre
program Erasmus+ pri MŠVVaŠ a v rámci rozmedzí určených Európskou komisiou. Poberatelia sociálneho štipendia majú grant
navýšený. Napríklad:
Grant na
mesiac na
štúdium

Grant na mesiac na
štúdium pre poberateľov
sociálneho štipendia

Grant na mesiac na stáž
pre študenta/absolventa

Grant na mesiac na stáž
pre študenta/absolventa
so sociálnym štipendiom

Česká republika

420 €

570 €

520 €

570 €

Poľsko

350 €

500 €

450 €

500 €

Francúzsko

490 €

640 €

590 €

640 €

Mnoho študentov si kladie otázku prečo ísť na Erasmus+. Prinášame Vám vyjadrenia dvoch našich študentov Dávida Kráľa a Ivany
Fábryovej, ktorí v druhom ročníku letného semestra absolvovali pracovnú stáž vo firme Marc2Corporation v Prahe. Na stránke
našej školy si v sekcii Erasmus+ môžete prečítať viac vyjadrení študentov, ktorí sa zúčastnili buď pracovnej stáže alebo štúdia v
zahraničí prostredníctvom Erasmus+.
Dávid a Ivana: „Letný semester druhého ročníka sme sa rozhodli stráviť v zahraničí na pracovnej stáži. Pracovná stáž je obrovská
možnosť, ktorú podľa nás podceňuje veľa študentov a my sme sa medzi nich zaradiť nechceli. Ak sa nájde spoločnosť, ktorá vám
poskytne to správne zaradenie v obore, je to najlepšia cesta ako sa dostať ku skúsenostiam a novým vedomostiam.
Cez agentúru WorkSpace Europe a VŠBM sme sa snažili nájsť spoločnosť, ktorá by dostatočne obohatila naše praktické skúsenosti
v odbore, ktorý študujeme. Teoretické vedomosti, ktoré môže študent nadobudnúť v škole sú fajn, ale využitie týchto vedomostí v
praxi je zasa o niečom inom. Nakoniec sme dostali možnosť stráviť pár mesiacov z letného semestra v srdci Českej republiky, v
Prahe. Počas doby stáže sme získali ubytovanie na študentských internátoch, pri ktorých sme nezabúdali aj na študentský život.
Praha je mesto plné možností.
Spoločnosť Mark 2 Corporation nás už len z prvotných informácií z internetových stránok a podkladov zaslaných priamo zo
spoločnosti veľmi zaujala. Ich široké portfólio a obsadenosť niekoľkých krajín vo svete dokazovala, že to bude úspešná spoločnosť z
nespočetným množstvom skúseností, ktoré tu môžeme získať. Po príchode do spoločnosti sme sa stretli s projektovou
koordinátorkou, ktorá nás oboznámila s priebehom stáže a našim zaradením v spoločnosti. A hneď v úvode nás spoločnosť
konfrontovala svojím postojom voči nám, samozrejme v dobrom. Spoločnosť nám poskytla služobný telefón, notebook, prispela na
ubytovanie, stravu a pohyb po Prahe. Bolo to niečo čo by sme nečakali a samozrejme takéto benefity sa dobre prijímajú.“
David: „Moje pôsobisko bolo na divízií hotelov. Obaja sme zhodnotili, že nevieme čo očakávať od tohto zaradenia a hlavne, aká
bude náplň našej práce. Následne sme sa zoznámili s našimi mentormi, ktorí nás celú dobu sprevádzali a hlavne dôkladne zasvätili
do problematiky. Aby som bol presnejší na divízií hotelov a administratívnych budov, som sa venoval problematike bezpečnosti
týchto priestorov. Do svojej „moci“ som dostal objekty, pre ktoré bolo potrebné navrhnúť bezpečnostný plán za pomoci
mechanických zabezpečovacích prostriedkov a fyzických osôb ako fyzickej ochrany. Po vytvorení bezpečnostného auditu bolo
potrebné zistiť požiadavky klienta a podľa toho nastaviť jednotný systém. Po technickom zabezpečení objektu, bolo potrebné nájsť
správnych ľudí na obsadenie pozícií, ako sú recepcia alebo fyzická ochrana. Následne nastaviť systém, ktorý bolo potrebné
dodržiavať a dohliadať naň, zo zámienkou čo najväčšej bezpečnosti. A presne toto bolo mojou úlohou v spoločnosti. ...
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... Vytvoriť si bezpečnostný systém na daný objekt a potom dohliadať na jeho
funkčnosť. V tejto veci sa však spájali aj administratívne povinnosti, vytvorenie
miezd, zmlúv a potrebnej dokumentácie. Musím povedať, že som ani nepomyslel
koľko vedomostí a pracovných skúseností tu nadobudnem. A zaškolenie do
problematiky zo strany spoločnosti hodnotím za najlepšie, aké som mohol dostať.
Ivana: „Ja som dostala možnosť umiestniť sa na divízii facility managementu.
Keďže som na stáž prichádzala s teoretickými znalosťami z oblasti bezpečnosti, a
nemala som pojem, čo môže facility management znamenať, bol to pre mňa
spočiatku šok. Na divízii som sa v spolupráci s mojou mentorkou spočiatku
ponorila len do teoretickej úrovni. Neskôr som mala možnosť prejsť si objekty z
hľadiska „terénu“ a poviem Vám, keď ma na jednej zákazke zobrali do
miestnosti zvanej serverovňa (jedno celé poschodie), a ukázali mi všetku
techniku, ktorú spravujeme, pripadala som si ako v matrixe. Uznala som, že
facility manažér musí mať skvelé nie len teoretické, ale aj technické znalosti. V
polovici stáže som dostala možnosť podieľať sa na rozbehnutí CAFM systému, ktorý slúži ako informačný systém medzi klientom a
firmou, a facility management sa vďaka nemu dá robiť „o krok napred“. Počas rozbiehania CAFM bolo potrebné pracovať so
všetkou technikou nachádzajúcou sa v objektoch, a tu som prišla do styku s technikou, ktorej názov som mnohokrát ani nevedela
vysloviť. Sedela som na objekte s manažérom, ktorý mi počas rozbiehania systému vysvetľoval chod objektu od vzduchotechniky, až
po splachovanie záchodu. Počas stáže som ale neotáľala ani s bezpečnosťou a zúčastňovala sa na bezpečnostných auditoch a
školeniach. Na divízii FM som sa dokonca dostala na obchodné jednanie s klientom, kde sme sa snažili dostať zákazku a naceňovali
sme ju spolu. Naučila som sa pracovať so zmluvami a objektovou dokumentáciou. Ku koncu stáže som dostala možnosť zobrať si na
starosti vytvorenie kompletnej objektovej dokumentácie a dokumentácie PO (požiarna ochrana) a BOZP (bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci) pre všetky objekty. Je to síce zvláštne povedať, ale stáž mi dala omnoho viac, ako 3 roky strávené v škole a skúšky
spravené na „A“. Naučila som sa veľa a rozšírila svoje poznatky nie len v oblasti bezpečnosti na nepoznanie!“
Dávid a Ivana: „Postupom času sme sa stávali už skoro „samozrejmou“ súčasťou kolektívu a pracovných činností. Spoločnosť nás
brala ako rovnocenných pracovníkov a snažila sa nám podať ústretovosť takmer za každých okolností. V spoločnosti sa konalo
niekoľko školení, kurzov a samozrejme exkurzií, ktorých sme boli súčasťou a okrem poznatkov využiteľných v práci sme získali
poznatky využiteľné aj v osobnom živote. Okrem pracovných povinností spoločnosť vytvárala príležitosti, pri ktorých bola zábava a
oddych na prvom mieste. ...
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Ponuku zostať a pracovať pre spoločnosť, sme s Ivkou dostali obaja, každý na to miesto kde sme začínali. Takáto príležitosť sa Vám
nenaskytne každý deň a musím priznať, že v tejto veci mala Ivana asi viac rozumu a miesto prijala. Dnes je hrdou pracovníčkou a
právoplatnou členkou jednej veľkej komunity s názvom Mark Two Corporation. Ja v tejto veci ešte stále váham, ale myslím, že
cestičky ma tam aj tak zavedú a vrátim sa.
Ak sa niekomu naskytne možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže a možnosti mu to dovoľujú, určite to treba prijať všetkými desiatimi.
Študent získa nespočetný počet skúseností a návykov, ktoré vie ďalej využiť či už v praxi alebo v osobnom živote. Naučí sa využívať
teoretické poznatky v praxi, ktorá je v odbore bezpečnostného, alebo facility manažéra jedna zo základných pilierov úspešnosti. Na
trhu stáží je každoročne niekoľko ponúk, takže spoločnosť Mark 2 Corporation nie je jediná alternatíva, ale z nášho pohľadu je
určite tá najsprávnejšia. Či už je to z pohľadu profesionality v odbore alebo správania sa voči študentom. Druhým aspektom je
samotná Praha, ktorá je naozaj správnym miestom pre prácu, ale aj študentský život. Pracovná stáž je zážitok a skúsenosť, ktorá
ovplyvní smerovanie ďalšej životnej etapy študenta.“

Nový študijný program podiplomového štúdia MSc.
VŠBM v Košiciach rozširuje svoje portfólio podiplomového štúdia Master of Science (v skratke
MSc.) o študijný program „Strategický manažment“. Študijný program bude od októbra 2017
realizovaný v Košiciach, v slovenskom jazyku a to v spolupráci s naším francúzskym partnerom IPE
Management School - Paris. Dĺžka štúdia je stanovená na jeden semester, pričom ťažiskom je v
spracovaní záverečnej podiplomovej práce pod odborným dohľadom našich lektorov v slovenskom jazyku. Štúdium je
spoplatnené sumou 2500 Eur. Viac informácií nájdete na našej stránke www.vsbm.sk/msc.html

Návšteva delegácie VŠBM na Ukrajine
V dňoch 12. - 14. decembra 2017 navštívila delegácia VŠBM Ukrajinu
a odprezentovala na viacerých stredných školách, ako aj na príslušných
zastupiteľstvách kompetentných organov, možnosti štúdia na VŠBM
pre ukrajinských uchádzačov. Uvedená aktivita sa stretla s veľkým
ohlasom a teda ďalšie návštevy sú plánované na mesiac január 2018.

Úspech v súťaži diplomových prác
V každoročnej súťaži Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti
súkromnej bezpečnosti, sa za absolventov VŠBM akademického roku 2016/2017 umiestnil Ing. Tomáš
Stanislavský s diplomovou prácou "Snímanie a analýza zvuku ako možnosť rozšírenia zabezpečovacích
systémov" na skvelom 2. mieste. Za reprezentáciu školy kvalitnou tvorivou prácou ďakujeme a k
umiestneniu blahoželáme.
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Ako vznikala Záchranná zdravotná služba
Potreba zdravotnej pomoci sa najviac ukázala cez vojny. Práve vojna výrazne ovplyvnila vývoj prednemocničnej zdravotnej
starostlivosti. Za nosný pilier zdravotnej služby je možné označiť triedenie ranených. Triedenie ranených sa začalo cez
Napoleonské vojny. Nedostatok prostriedkov potrebných na poskytovanie pomoci bolo hlavným dôvodom pre vytvorenie
sanitnej čaty, ktorá triedila ranených podľa vážnosti ich zranenia. Túto čatu vytvoril vojenský doktor Lasse, ktorý pri vojsku
pôsobil ako chirurg.
Pojazdné ambulancie nechodili zbierať ranených počas boja,
museli počkať kým tento boj skončí a až tak vedeli pomôcť. Od
francúzskej revolúcie bola snaha mať pojazdnú ambulanciu čo
najviac pri prednej línii. Malo to však jednu veľkú nevýhodu, a
to že ambulancie boli vlastne vozy, ktoré ťahali kone. Tieto vozy
sa neprispôsobovali terénu a tak výrazne brzdili vojsko pri
pohybe. Pomaly tak nastal čas pre novú techniku prevozu.
Cez I. svetovú vojnu sa na transport zranených vojakov
využívali nákladné autá. Boli súčasťou vojenských tylových
jednotiek.

Počítačová učebňa

V medzivojnovom období v Kanade a USA začali fungovať lekári, ktorí chodili za pacientmi aj na odľahlé miesta a to pomocou
menších lietadiel. Tvrdili, že zranený človek sa nevie dostať k lekárovi za taký čas ako lekár k nemu.
II. svetová vojna prispela k rozšíreniu postupov poskytovania prvej pomoci. Dôležitosť poskytnutia prvej pomoci ako aj jej nové
postupy si uvedomila aj široká verejnosť. V II. svetovej vojne bol transport zranených vojakov pomocou lietadla dosť rozšírený.
Kórejská vojna bola prvá, v ktorej sa na transport zranených vojakov využil vrtuľník. Tento systém sa osvedčil a využíval sa aj vo
Vietnamskej vojne.
Vojna poslúžila aj na odskúšanie viacerých variantov
prednemocničnej pomoci, a niektoré z nich sa uchytili aj v
civilných podmienkach.
V roku 1953 sa na svet dostala práca CLINOMOBIL, ktorá
slúžila ako príručka na poskytnutie prvej pomoci priamo na
mieste. Napísali ju profesori K. H. Baurer a R. Frey. V práci
navrhovali mobilnú operačnú sálu, ktorá mala mať
kompletné vybavenie a bol ňou autobus.
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