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Slávnostné otvorenie Auly akademika Milana Èièa
a ocenenie VŠBM v Košiciach cenou Európskej obchodnej
spoloènosti (EBA) so s?dlom v Lond?ne
Dòa 24. 1. 2013 sa v priestoroch VŠBM v Košiciach na ul. Košova 1.,
uskutoènil akt slávnostného otvorenia a posvätenia novostavby Auly
Akademika Milana Èièa. Nová aula nesie meno nedávno zosnulej osobnosti
slovenského spoloèenského a politického života prof. JUDr. Milana Èièa,
DrSc., mult. Dr.h.c., akademik SAV, akademik EAVU. Aktu sa zúèastnila aj
jeho blízka rodina s pani manželkou. Akademik Milan Èiè sa poèas vzniku a
rozvoja VŠBM stal neoddelite¾nou súèasou tejto inštitúcie ako
spoluzakladate¾, èlen vedeckej rady, profesor, ale aj ako priate¾.
Slávnostného otvorenia sa zúèastnilo mnoho vzácnych hostí z radov
zástupcov Ústavného súdu SR, Európskeho parlamentu, Parlamentu SR,
univerzít a
vysokých škôl, Košickej arcidiecézy, zahranièných konzulátov a inštitúcií
a v neposlednom rade aj samotného mesta Košice pod vedením primátora
a poslanca NR SR, Richarda Rašiho, ktorý spoloène s investorom stavby a
riadite¾om spol. Liquidity Trade - Jozefom Blaškom a kvestorom VŠBM v
Košiciach - Ondrejom Jamnickým slávnostne otvorili Aulu akademika
Milana Èièa.
Okrem symbolického prestrihnutia pásky bola novostavba posvätená
generálnym vikárom a pomocným biskupom Košickej arcidiecézy,
monsignorom Stanislavom Stolárikom, ktorý okrem protokolárnych
zvyklostí pridal aj osobné blahoželanie.
Sprievodným bodom
programu bolo odovzdanie ceny Európskej obchodnej spoloènosti (EBA) so
sídlom v Londýne - Oxforde prostredníctvom Sokratesovho medzinárodného
výboru „Najlepšia univerzita v Európe za rok 2012“, ktorú škola získala 17.
decembra 2012 vo Viedni - Hofburgu. Rozhodla na základe kritérií, pod¾a
ktorých sa každoroène vyberajú vysoké školy, marketingové a iné spoloènosti
podnikate¾ského sektora, prièom najdôležitejšou podmienkou je, aby sa jednalo
o mladé inštitúcie, ktoré vznikli po roku 1990. Hlavným kritériom je rozvoj a
s c h o p n o s 
úspešne sa
presadi v
príslušnej oblasti
podnikania.
VŠBM v Košiciach vznikla 7. júna 2006. Aj napriek relatívne
krátkemu pedagogickému životu (avšak s 12 roènými skúsenosami
v danom odbore vysokoškolského vzdelávania), vychovala približne
6000 absolventov v Bc. a Ing. štúdiu. V akademickom roku 2012 2013 študuje na vyskoej škole približne 3000 študentov. Ocenenie
odovzdala a úèastníkov podujatia pozdravila generálna riadite¾ka
sekretariátu Európskej obchodnej spoloènosti so sídlom v Londýne
Maryna Leontyeva.

Nie menej dôležitou èasou podujatia, bolo slávnostné odovzdanie diplomu
"Doktor právnych vied" rektorovi VŠBM v Košiciach, Mariánovi Mesárošovi.
Na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertaènej práce, ktorá sa konala dòa
12.12.2012, diplom odovzdal profesor Jozef Klimko - èlena Slovenskej
komisie pre ude¾ovanie vedeckých hodností pri MŠSVaR Slovenskej
republiky.
Záver podujatia bol venovaný hudobným vystúpeniam a akademickým
zvyklostiam
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Dizertaèná prednáška pre udelenie
vedeckej hodnosti "Doktor vied" (DrSc.)
Dòa 12.12.2012 sa v priestoroch VŠBM v Košiciach uskutoènila
dizertaèná prednáška pre udelenie vedeckej hodnosti "Doctor
Scientiarium" (DrSc.) rektora VŠBM v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing.
Mariána Mesároša, CSc. vo vednom odbore 050500 Právne vedy na
tému "Ochrana osôb a majetku v kontexte ochrany ¾udských práv a
chránených záujmov".
Komisii pre posúdenie spôsobilosti predsedal prof. JUDr. Jozef
Klimko, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava) a èlenmi
komisie boli :
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (Paneurópska vysoká škola,
Bratislava), prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Paneurópska vysoká škola,
Bratislava), prof. PhDr. Kvìtoò Holcr, DrSc. (Paneurópska vysoká
škola, Bratislava), prof. Ing. Vojtech Jurèák, CSc. (Akadémia
ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Litovskom Mikuláši), prof.
Nataliia G. Kalashnyk, DSc. (Špeciálna pedagogika - Ukrajina), prof.
Ing. Josef Reitšpís, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline, FŠI), prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (Technická univerzita v Košiciach,
Strojnícka fakulta), prof. JUDr. Ivan Šimovèek, CSc. (Trnavská
univerzita v Trnave) .
Verejného charakteru obhajoby využilo množstvo odborníkov z praxe,
pedagógov a študentov našej školy. Po úvodnom privítaní
zúèastnených sa predseda komisie prof. Klimko venoval formálnym
náležitostiam procesu, do ktorého spadalo aj predstavenie dizertanta.
Následne predniesol prof. Mesároš svoju prednášku k téme dizertácie,
v ktorej poukázal na širokospektrálnos a previazanos témy
bezpeènosti v užšom aj širšom meradle. Pod¾a protokolu boli následne
prednesené oponentské posudky samotnými oponentmi a to Prof. PhDr.
Kvìtonom Holcrom, DrSc., Prof. Ing. Miroslavom Žákom, DrSc. a
Prof. Ing. Vladimírom Èopom, DrSc. Za prvého oponenta, zosnulého
Akademika EU a SAV, Dr.h.c. prof. JUDr. Milana Èièa, DrSc.
predniesol posudok predseda komisie. Zároveò si zhromaždenie
pripomenulo jeho pamiatku minutou ticha. Záver verejnej obhajoby bol
venovaný rozprave, do ktorej sa zapojili èlenovia komisie ako aj samotní hostia. Dizertant zodpovedal položené otázky a vyjadril
sa k predloženým pripomienkam. Ïalšou èasou obhajoby bolo už neverejné rokovanie komisie, jej hlasovanie a finalizácia
protokolárnej dokumentácie konania. Záverom bol dizertant oboznámený s výsledkami hlasovania komisie, ktoré bolo kladné.
Cela udalos sa niesla v protokolárnom duchu, avšak vzh¾adom na jej verejný charakter bola obohatená o odbornú diskusiu
zúèastnených k téme dizertácie.

Ocenenie akademika
Akadémie bezpeènosti a z?kladov zdravia, Kyjev, Ukrajina
Dòa 21.2.2013 bolo na zasadnutí
Vedeckej rady VŠBM v Košiciach
odovzdané ocenenie Akademika
Akadémie bezpeènosti a základov
z d r a v i a ( K y j e v, U k r a j i n a )
rektorovi VŠBM Dr.h.c. prof. Ing.
Mariánovi Mesárošovi, DrSc.
Ocenenie odovzdal prezident
Akadémie bezpeènosti a základov
zdravia doc. Vasyl Zaplatynskyi,
PhD.
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Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoloènosti
ITMS projektu: 26110230095
O projekte:
Projekt je zameraný na adaptáciu VŠBM pre potreby modernej vedomostnej spoloènosti a to prostredníctvom inovácie študijného
programu Riadenie bezpeènostných systémov ako aj novovytvoreným spoloèného študijného programu s Institute of Technology
in Utica (USA) a Univerzitou T. Bati ve Zlíne (ÈR). Výsledkom inovácie bude zmenená obsahová náplò vybraných predmetov so
zameraním na potreby trhu práce, nové vedecké poznatky. V rámci projektu budú vytvorené prípadne inovované študijné
materiály, ktoré budú preložené aj do anglického jazyka a pretransformované do elaerningovej podoby. Ïalej budú vytvorené
podmienky pre rozvoj interaktívneho vzdelávania na podporu tvorivého myslenia a do 2 predmetov budú zavedené prostriedky
informaèných a komunikaèných technológii a budú pilotne zavedené GIS systémy do bezpeènostného vzdelávania.
Aktivity projektu:
1. Skvalitni študijný program Riadenie bezpeènostných systémov implementovaním nových študijných materiálov a zavádzaním
nových metód vzdelávania
1.1 Inovácia študijného programu RBS implementovaním nových poznatkov so zameraním na potreby trhu práce
Aktivita bude realizovaná za úèelom prípravy inovácie obsahu predmetov v štruktúre študijného programu Riadenie
bezpeènostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je potrebné prehodnoti študijný program Riadenie
bezpeènostných systémov v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania a zostavi zoznam predmetov, ktoré je potrebné inovova
implementovaním nových vedeckých poznatkov tak, aby zodpovedali potrebám trhu práce a vedomostnej spoloènosti.
1.2 Zavádzanie nových metód vzdelávania s dôrazom na inovatívne vzdelávanie
Konkrétnym cie¾om realizácie aktivity je zvýšenie efektívnosti vyuèovania vybraných vyuèovacích predmetov v prvom a druhom
stupni vzdelávania. Aktivita je zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity nielen obsahovej a formálnej stránky študijných
materiálov, ale aj celého priebehu vzdelávacieho procesu daných vyuèovacích predmetov vybudovaním moderných
interaktívnych vzdelávacích uèebníc s prihliadnutím na možnosti ich použitia v prezenènej aj dištanènej metóde vzdelávania.
Realizácia aktivity je založená na výkone viacerých, na seba nadväzujúcich, èinností:
?
Príprava vybraných prednášok a cvièení daných vyuèovacích predmetov s využitím interaktívnych multimediálnych
didaktických prostriedkov.
?
Vybudovanie moderných interaktívnych vzdelávacích uèební, vybavených multimediálnymi didaktickým prostriedkami.
?
Implementácia IKT do vybraných predmetov.
?
Pilotné overenie využite¾nosti GIS systémov pri skvalitnení výuèby bezpeènostných predmetov.
?
Modernizácia akademickej knižnice elektronickými èítaèkami a potrebnými študijnými materiálmi za úèelom podpory
projektového vyuèovania.
?
Spracovanie metodickej príruèky s návrhom možností využitia moderných multimediálnych didaktických prostriedkov v
bezpeènostnom vzdelávaní v rámci vysokých škôl.
1.3 Modernizácia študijných materiálov a ich transformácia do e-learningovej podoby
Cie¾om aktivity je zmodernizova študijné materiály na základe potrieb trhu a nových vedeckých poznatkov a zabezpeèi ich
preklad do AJ a následnú transformáciu do e-learningovej podoby za úèelom ich aktualizácie na základe potrieb trhu a nových
vedeckých poznatkov.
2.1 Podpora kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenèného profilu zamestnancov výskumu a vývoja na
VŠBM
Samostatnou èasou tejto aktivity je zvýšenie odbornej prípravy vysokoškolských uèite¾ov za úèelom zvýšenia ich
kompetenèného profilu, jazykových znalostí a tým u¾ahèeniu zapojenia uèite¾ov do medzinárodných aktivít v oblasti vzdelávania
a výskumu. Vysokoškolský uèite¾ musí v rámci svojej špecializácie neustále sledova trendy v oblasti, v ktorej sa profiluje. Jedine
vytvorením adekvátnych podmienok je možné zabezpeèova kvalitných vysokoškolských
pedagógov.
3.1 Príprava spoloèného študijného programu v spolupráci so zahraniènými vysokými školami
Aktivita bude realizovaná za úèelom zostavenia spoloèného študijného programu II. stupòa vysokoškolského vzdelávania a
všetkých náležitostí potrebných pre zavedenie s Institute of Technology in Utica (USA) a Univerzitou T. Bati ve Zlínì (ÈR)
Doba realizácie projektu: 10/2013 - 09/2015
Celkové výdavky projektu: 640 143,61 EUR
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Inauguraèná prednáška doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD. na pôde
Akadémie PZ v Bratislave
V utorok 23.04.2013 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v
Bratislave uskutoènila inauguraèn? predn?ška doc. Ing. Miroslava Kelemena,
PhD. Cie¾om prednášky bola prezentácia témy „Obrana a krízový manažment
vo verejnej správe v súvislosti s vedecko-pedagogickou èinnosou a
rozvojom v odbore Ochrana osôb a majetku“ a prínosu pre študijný a vedný
odbor. Rokovanie Vedeckej rady APZ v BA viedol jej predseda, JUDr. Štefan
Koèan, PhD. Inauguraèná komisia pod vedením pána prof. PhDr. Jána
Buzalku, CSc, ktorej ïalšími èlenmi boli Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor
Porada, DrSc., Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. a prof. JUDr. Ján
Svák, DrSc., vyhodnotila pedagogickú, vedeckú a
publikaènú èinnos inauguranta.
Prednáška bola zameraná na súèasný stav riešenia
problematiky a spoloèenskú potrebu edukácie v
uvedenej oblasti, identifikáciu novej dimenzie rozvoja odboru Ochrana osôb a majetku v rámci novo
vytvárajúcej sa podskupiny odborov vedy a techniky „Bezpeènostné vedy“, prezentáciu hlavného
prínosu pre odbor a poh¾ad na perspektívy rozvoja.
Po odbornej rozprave k prednáške, rozhodnutí Inauguraènej komisie, Vedecká rada APZ v Bratislave v
tajnom hlasovaní schválila väèšinou hlasov návrh na vymenovanie doc. Ing. Miroslava Kelemen, PhD.
za profesora v odbore 8.3.1 „Ochrana osôb a majetku“

Seminár k výkladu zákona o súkromnej bezpeènosti po jeho noveliz?ci?
Na pôde VŠBM v Košiciach sa dòa 14.2.2013 uskutoènil seminár k výkladu zákona o súkromnej
bezpeènosti po jeho novelizácií. Podujatie organizovala Regionálna sekcia Východné Slovensko
- SKSB, Úrad súkromných bezpeènostných služieb Prezídia PZ SR a VŠBM v Košiciach. Medzi
èestnými hosami boli viceprezident PZ
SR, plk. JUDr. ¼ubomír Ábel, prezident
ZOMO, Ing. Imrich Vaváèek a prednášku
k zákonu viedol riadite¾ ÚSBS P PZ SR,
pplk. JUDr. Ondrej Príbojský v spolupráci
s pplk. JUDr. Marekom Èižmárom, PhD.
Podujatia sa zúèastnilo približne pädesiat úèastníkov z radou manažérov
súkromných bezpeènostných služieb, podnikate¾ov a investorov z oblasti
bezpeènosti, vzdelávacích inštitúcií v oblasti bezpeènosti (vysokých a
stredných škôl, školiacích stredísk SBS), ale ja študentov našej školy.
Novelizácia zákona podnietila v závere seminára plodnú diskusiu a
výmenu poznatkov od vykonávate¾ov zákona k jej tvorcom a opaène.

Imatrikulácia študentov 1. roèn?ka Bc. št?dia
V dòoch 20. a 23. novembra 2012 sa uskutoènila imatrikulácia študentov prvého roèníka
dennej a externej formy bakalárskeho štúdia. Študenti zložili k rukám rektora VŠBM v
Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. a prorektora pre pedagogiku a
vonkajšie vzahy Dr.h.c. prof. Ing. Imricha Dufinca, CSc. slávnostný s¾ub a prevzali si
imatrikulaèný list deklarujúci ich právoplatné èlenstvo v akademickej obci. K
imatrikulovaným študentom následne prehovoril rektor VŠBM v Košiciach a v závere aktu
odznela študentská hymna Gaudeamus Igitur.
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Rozhovor s riadite¾om ekonomického oddelenia VŠBM v Košiciach Ing.
Bohušom Mazákom k téme financovania štúdia na súkromných vysokých
školách na Slovensku
Pán riadite¾,
V èom vidíte najväèší rozdiely v oblasti financovania súkromných škôl na Slovensku.
Zákon špecifikuje každý stupeò vzdelávania na Slovensku oddelene. Zatia¾ èo základné a stredné školy, ktorých zriaïovate¾ je
niekto iný ako štát napr. aj súkromník, majú nárok na dotáciu na študenta, vysoké školy, ktorých zriaïovate¾ je súkromný
subjekt, nepoberajú žiadne finanèné príspevky zo štátu na svoje zriadenie a prevádzku. To znamená, že sú odkázané výhradne na
školné poberané od študentov a vlastnú podnikate¾skú èinnos.
Spomenuli ste zriadenie. Ako teda môže vzniknú takáto súkromná vysoká škola, keï na zaèiatku praktický nemá žiaden
príjem. Jej podnikanie je predsa neporovnate¾né s bežným živnostníkom alebo spol. s.r.o. ?
Ani nie, dá sa zaèa aj od nuly, ale poïme po poradí. Odhliadnu od štátneho súhlasu Vlády SR, ktorý je na zriadenie potrebný,
sú tri cesty z poh¾adu financovania. Prvou je investor-podnikate¾, ktorý na zaèiatku podporí nemalou èiastkou vznik takejto
školy. Problém ale je, že po èase chce svoju investíciu spä a samozrejme aj príslušný zisk. Èasto ale nechápe (keïže je z iného
prostredia/krajiny), že vzdelávanie nie je oblas pre zbohatnutie. Druhou cestou je pritiahnutie poboèky už etablovanej
zahraniènej vysokej školy na Slovensko. Tu je situácia obdobná, však s rozdielom, že sa u materskej inštitúcie aspoò do urèitej
miery chápu danosti trhu v tejto oblasti a neèakajú sa zázraky v ziskoch, avšak za „ïakujem“ to urèite nerobia. Treou cestou,
ktorou išlo aj VŠBM, je postupne vybudovanie školy bez archy voèi investorom s podporou vlastných malých partnerských
firiem z danej oblasti podnikania (vzdelávanie SBS, výkon SBS, technická služba - zabezpeèovacie systémy, bezpeènos
informácií a pod.). Pozvo¾né zaèiatky z roka na rok priniesli rozvoj, ktorému sa teraz tešíme po 12 rokoch podnikania v oblasti
vysokoškolského vzdelávania (6 rokov z toho pod vlastnou hlavièkou).
A ako je to ïalej s tou súkromnosou vo vysokom školstve, sú tu ešte rozdiely ?
Áno, ale skôr negatívne pre samotné súkromné vysoké školy. Škola sa napr. stáva „distribútorom“ finanèných príspevkov od
štátu k študentovi. Štát poskytuje ako prospechové štipendium, z pravidla pre 10% najlepších študentov raz roène, ale hlavne
sociálne štipendiá, ktoré so sebou odnášajú neuverite¾nú byrokraciu prislúchajúcu obsahom skôr sociálnym úradom, na èo v
našich podmienkach bolo nutné vyhradi jedného samostatného administratívneho pracovníka s plným úväzkom. Pri
optimalizovanom spôsobe podnikania, kedy sme schopný fungova so štvrtinovým rozpoètom oproti štátnym vysokým školám
(primerane poètu študentov), je každý zamestnanec navyše záažou vyrovnaného rozpoètu. U nás poberá 450 študentov z
celkových cca 3000 sociálne štipendiá, ktoré môže dosiahnu až 275 eur/mesaène.
Èo sa týka študenta samotného, má rovnaké postavenie ako študent inej školy ?
Z poh¾adu vzdelávania a ukonèeného vzdelania áno, avšak po novom už nemá nárok na príspevok na stravovanie alebo
bývanie! Donedávna sa naši študenti radili medzi ostatných v rámci mesta a využívali dotované stravovacie zariadenia a
internáty. Od minulého roku nastal ale tento, tak povediac „diskriminaèný stav“, prièom dane platíme asi všetci, tak preèo
študenti vysokých škôl, ktorých zriaïovate¾om je súkromný subjekt sú takto odrezaný od štátneho rozpoètu. Podotýkam, že
VSBM neprevádzkuje stravovacie ani ubytovacie zariadenie a uvedené je len reprodukcia názorov našich študentov dennej
formy (ktorá u nás prevažuje), ktorých rodièia alebo oni sami (formou brigád) si za vzdelanie platia. V koneènom dôsledku je to
paradox lebo šetria štátny rozpoèet tým, že nenavštevujú verejnú alebo štátnu vysokú školu. To je na zamyslenie
kompetentných.
Spomínate nieko¾ko krát spojenie „vysoká škola, ktorej zriaïovate¾ je súkromný subjekt“, preèo nie súkromná vysoká
škola ?
V našich podmienkach VŠBM konèí súkromnos pri zriaïovate¾ovi. Našu èinnos sa snažíme prevádzkova v duchu
„verejnoprávnych“ škôl, ale z obdobia kedy ešte študent nebo konfrontovaní s podfinancovaním školstva. Snažíme sa vytvori
vhodné materiálno-technické podmienky ako aj pedagogický zbor, ktorý dokáže odovzdáva nielen vedomosti ale aj
skúsenosti. Samotný akademický rok je charakteristický len jedným otvorení peòaženky, a to platením školného. Všetky ïalšie
úkony štandardného štúdia sú už obsiahnuté v cene školného. V rámci rozvoja vznikol aj u nás cenník úkonov ako napr. vydanie
potvrdenia pre úrad - 5 Eur, žiados o opravný termín – 10 Eur a pod., ale rozhodnutím nášho rektora Dr.h.c. prof. Ing. Marián
Mesároš, DrSc. bol tento cenník zrušený až na reštrikèné úkony ako vydanie strateného indexu a oprava štátnej skúšky a to
napriek tomu, že sám vídavam tie kopy papierov, ktoré mu školské oddelenie zasiela na podpis deò èo deò. V záujem
právoplatnosti týchto dokladov však rektor podpisuje všetko osobne (kedže sme bezfakultná VŠ), bez rôznych náhrad ako
peèiatka podpisu alebo podpis povereného zástupcu so známou znaèkou v.z. . Všetko teda v duchu, že kto sa snaží a študuje
pod¾a pravidiel, nemusí už poèas roka dopláca. Preto teda sa chceme odlíši od súkromných škôl, ale žia¾ aj iných, kde je
každý úkon spoplatnený a poèas akad. roku sa toho nazbiera pomali viac ako èiní školné u nás.
Ku školnému, sú nejaké zmeny pre ïalší akademický rok 2013/2014?
Áno, v externej forma sme pre nových uchádzaèov pristúpili k zníženiu školného z 1055 Eur na 999 Eur/akad. rok vzh¾adom na
všeobecnú finanènú situáciu v spoloènosti. Školné dennej formy ostáva nezmenené 790 Eur/akad. rok.
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Rozhovor s riadite¾om personálneho oddelenia VŠBM v Košiciach
Ing. Jánom Pagáèom k téme predlžovania externého štúdia na základe
novely vysokoškolského zákona
Vážený pán inžinier, v mediach èasto poèúvame o predlžovaní štúdia v externej forme, aká je teda aktuálna dåžka štúdia pre
uchádzaèov v akad. roku 2013/2014 v externej forme na VSBM?
Novela zákona o vysokých školách definuje pre nove študijne programy dåžku štúdia v Bc. na 4 a v Ing. na 3 roky, èo je v oboch
prípadoch o 1 rok štúdia naviac oproti dennému štúdiu. Konkrétne to zákon definuje nasledovne v § 52 a § 53:
Štandardná dåžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane odbornej praxe je najviac štyri akademické roky, v externej
forme štúdia najviac pä akademických rokov.
Štandardná dåžka štúdia pre študijný program druhého stupòa vrátane odbornej praxe je v dennej forme štúdia je najviac tri
akademické roky, v externej forme štúdia najviac štyri akademické roky.
Organizácia všetkých stupòov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia
využíva zhromažïovanie a prenos kreditov. Umožòuje prostredníctvom kreditov hodnoti študentovu záaž spojenú s
absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
Kredity sú èíselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných
výsledkov vzdelávania.
Štandardná záaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená poètom 60 kreditov, za semester 30
kreditov a za trimester 20 kreditov. Štandardná záaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená
poètom najviac 48 kreditov, v závislosti od štandardnej dåžky štúdia príslušného študijného programu a poètu kreditov
potrebných na jeho riadne skonèenie.
Rámcové usmernenie na zavedenie a uplatòovanie kreditového systému štúdia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
Predåži sa teda externé štúdium na VŠBM, tak ako sa predlžuje na iných školách ?
Nie, aspoò pre akad. rok 2013/2014 pokia¾ mame možnos, tak nie. V akademickom roku 2014/2015 budeme už aj my nútení
prejs v externej forme na predåžené štúdium. Je teda posledná šanca nastúpi na štúdium v pôvodnom režime.
Treba si ale vysvetli platnos zákona, ktorý sa vzahuje na nové štúdia, vrátane reakreditácií existujúcich štúdií. To je prípad
iných vysokých škôl a univerzít, ktorých platnos akreditácii po komplexnej akreditácii je len na 1 cyklus štúdia a prichádzajú
do obdobia, kedy musia požiada o reakreditácie daných študijných programov. V rámci zákona už ale akreditujú štúdia pod¾a
nových pravidiel, teda s dlhším externým štúdiom.
VŠBM v Košiciach na základe výsledkov komplexnej akreditácie ma Bc. a Ing. štúdium akreditované s neobmedzenou
platnosou, t.z. že nie sme nútení sa zúèastòova pravidelných reakreditácií až do novej vlny komplexných akreditácii všetkých
vysokých škôl na Slovensku v roku 2016.
Na základe toho teda môžeme v akad. roku 2013/2014 našim uchádzaèom poskytnú 3 roèné externé Bc. štúdium a 2 roèné
externé Ing. štúdium. Podotýkam, že študent doštuduje štúdium v podmienkach na ktoré nastúpil, t.z. že dåžka štúdia sa
samovo¾ne poèas štúdia nemôže meni.
A nebude uchádzaè ukrátení o vedomosti z 1 roku štúdia oproti iným školám ?
Nie. V praxi vlastne ide pod¾a parametrov štúdia (zloženia predmetov, poètu kreditov, poètu hodín vyuèovaného predmetu,
tematického rozsahu predmetu ...) o to iste štúdium ako kedysi, iba sa tie iste predmety rozložia do obdobia o 1 rok dlhšieho. Z
poh¾adu jednoduchej logiky ide o „trest“ pre externistov za to, že doposia¾ získavali rovnaké štúdium (titul) ako denní študenti
za rovnaký èas s menšou úèasou na sústredeniach.
VŠBM na druhej strane chápe rozdielnosti medzi dennou formou štúdia a externou, kedy je študent odkázaný na samoštúdium
popri iných povinnostiach života a s tým spojené komplikácie, a aj fakt, že rozloženie štúdia na dlhšie obdobie by tento problém
neriešilo.
Teraz sa opýtam trochu vypoèítavo : Z poh¾adu „finanènej matematiky“, nie je užitoènejšie pre školu externé štúdium
predåži a tým si „poisti“ študenta na dlhšie obdobie, t.z. aj jeho školné ?
Na prvý poh¾ad áno je. Možno aj to je motívom pre niektoré školy predlžova externé štúdium, hoci majú platne akreditácie ako
my. Pritom je im jedno èi financie prináša študent alebo štátny rozpoèet z našich daní. Nám to jedno nie je, a ako je z nasej
ponuky jasné, nielen že sme sa nerozhodli predlžova štúdiu, t.z. pýta o 1 školne naviac v princípe za niè navyše, ale sme aj
školne v externej forme pre nových uchádzaèov znížili na 999 Eur/akad. rok. Okrem toho naïalej ostáva v platnosti zrušenie
administratívnych poplatkov za štandardné úkony poèas akademického roka, èo znamená že študent pri dodržaní základných
pravidiel štúdia okrem školného neplatí niè naviac.
Treba si uvedomi, že predåženie štúdia sa neodzrkadli len vo financovaní školy. Sú s tým spojené náklady na cestovanie,
krátkodobý noc¾ah a iné ved¾ajšie finanèné náklady spojené s študentským životom. Okrem toho je tu èasový faktor. Je rozdiel
zaaži rodinný rozpoèet na 3 alebo 4 roky. Rozdiel je aj kde ako úspešný odborník z praxe si „dorábate titul“ vo vašej odbornosti
aby ste mohli postúpi vyššie a nakoniec poviete nadriadenému že to potrvá o rok dlhšie. Príležitosti zriedka kedy èakajú na
èloveka do nekoneèna.
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Historický poh¾ad na vývoj hasièstva
Vydavate¾ská èinnos zemskej hasièskej jednoty na Slovensku
Keï sa v roku 1922 založila Zemská hasièská jednota na Slovensku, ktorá poèas svojho jestvovania do roku 1951 prešla
rôznymi zmenami (aj v pomenovaní), jej prvoradou úlohou bolo organizovanie jestvujúcich, ale rozvrátených dobrovo¾ných
hasièských zborov v mestách a na dedinách, zakladanie nových zborov tam, kde hasièstvo doposia¾ nebolo, zakladanie okresných
hasièských jednôt, a potom to už boli naliehavé úlohy školenia a výcviku zborov, technického vystrojenia a v neposlednej miere i
úlohy kultúrno-osvetového povznesenia hasièstva i všeobecnej pospolitosti, v ktorej hasièstvo pôsobilo.
Nie je jednoduché napísa, v akom rozsahu sa to všetko podarilo. Isté je však, že na každom úseku sa poctivo pracovalo po
všetky roky jestvovania organizácie. Dosiahli sa tak mnohé pozitívne výsledky, na ktoré môžu by hrdí i vtedajší hasièi a dnes i celé
generácie požiarnikov.
V èase, keï sa založila Zemská hasièská jednota na Slovensku, nemala niè okrem pracovných rúk a umu svojich zakladate¾ov a
èlenov. Nebolo peòazí, nebolo nijakej pomoci, boli iba rozvrátené èi živoriace dobrovo¾né hasièské zbory po celom Slovensku, ba v
drvivej väèšine mesteèiek a dediniek nebolo ani tých. Bola len tradícia a humanistický odkaz z minulého storoèia, na ktorých sa
dalo stava morálne i mravne. ažkosti boli síce ve¾ké, ale ako sa ukázalo, nie neprekonate¾né. Prekonávali sa šastným umom,
šikovnými rukami a nesmierne obetavou a usilovnou prácou všetkých, ktorým záležalo na plnení nádhernej hasièskej idey.
Sídlom Zemskej hasièskej jednoty na Slovensku sa stal Martin,
ktorý mal starú národnú i hasièskú tradíciu. Tu sa skoncentrovali
všetky nitky nádejného hasièského života. Veï kde inde ak nie práve
tu. Bratislava sa iba konštituovala ako hlavné mesto Slovenska,
nebolo tam to¾ko schopných hasièov, ktorí by boli mohli
organizáciu vies a budova. Prvé podnety po založení Zemskej
hasièskej jednoty išli teda z Martina. Prvú finanènú podporu
dostala organizácia od Okresného úradu v Martine a pri stavbe
Hasièského domu v roku 1928 aj od bývalého Krajinského úradu v
Bratislave. Zaèali fungova aj svojpomocné podniky. Organizácia
zaèala stá na pevných nohách.
Zemská hasièská jednota na Slovensku zaèala s organizovanou
vydavate¾skou èinnosou v roku 1923. V tomto roku vydala prvé
potrebné administratívne knihy pre vedenie dobrovo¾ných
hasièských zborov, ako aj okresných hasièských jednôt. Boli to
predovšetkým tieto knihy: Kniha došlých a odoslaných listov
(exhibièný protokol), Zápisnica schôdzok velite¾stva , výborových
zasadnutí a valných zhromaždení, Matrika èlenov zboru, Pokladnièná kniha zboru, Inventár zboru, Inventár vystrojenia mužstva
zboru, Kniha stráži a požiarov, Kontrolná knižoèka cvièení a školení. Okrem toho vyšli stanovy pre slovenské, slovenskomaïarské a slovensko-nemecké hasièské zbory s príslušnými prílohami na ich schválenie a Zemská hasièská jednota na Slovensku
vydala aj vzorové stanovy pre zakladanie okresných hasièských jednôt a Domáci poriadok pre zbory.
Toto boli zaèiatky ve¾mi bohatej a hodnotnej vydavate¾skej èinnosti pre celé hasièstvo na Slovensku. V roku 1923 zaèali
vychádza Hasièské listy ako úradné noviny Zemskej hasièskej jednoty na Slovensku. Po zasadnutí výboru v októbri 1926 sa zaèali
tlaèi aj pravidelné obežníky Zemskej hasièskej jednoty na Slovensku. V tomto èase bol zriadený spravodajský a redakèný odbor
pre hasièskú tlaè. V roku 1925 zaèala vychádza pravidelná príloha Hasièských listov- Asekuraèné správy, v ktorých Zemská
hasièská jednota hájila záujmy svojho asekuraèného oddelenia. V januári 1931 vyšlo prvé èíslo èasopisu Hasièská svojpomoc,
ktoré obsahovalo správy svojpomocných podnikov Zemskej hasièskej jednoty. Vychádzal najmenej šeskrát do roka. V roku 1925
bola zriadená Odborná knižnica Zemskej hasièskej jednoty na Slovensku v Martine, ktorej cie¾om bolo vydáva odborné
publikácie, knihy, príruèky, cvièebníky pre dobrovo¾né hasièstvo na Slovensku. Jej prvým titulom bola Úprava o
požiarnopolicajnom dozore v obciach a hasièských zboroch a vyšla v júli 1925. V následujúcom roku si knižnica zriadila redakènú
radu.
V roku 1930 vyšiel prvý z troch roèníkov hasièského kalendára pre dobrovo¾né hasièstvo pod názvom Hasièská rodina.
Zemská hasièská jednota zriadila v roku 1942 Hasièskú halierovú knižnicu. Jej cie¾om bolo vydávanie lacných hasièských
príruèiek a knižoèiek pre dobrovo¾né hasièské zbory i funkcionárov. Toto sa v plnej miere darilo realizova, keïže okresné hasièské
jednoty knižnièné publikácie zakupovali a potom zdarma rozdávali svojim zborom.
(Z knihy Pamätnica Zemskej hasièskej jednoty na Slovensku, Èíslo publikácie 2093, SÚKK 8/ OR – 1972)
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