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Ocenenie slovenského profesora vo vede
V dňoch 13.-14. októbra 2014 sa v historickom centre Oxfordu - Town Hall, uskutočnilo
pravidelné stretnutie medzinárodnej spoločnosti „Europe Business Assembly“, ktorého
sa zúčastnili predstavitelia zo 42 krajín sveta. Významnou súčasťou akcie bolo
udeľovanie výročných cien „The International Socrates Committee“ v jednotlivých
kategóriach pre osobnosti politického, ekonomického, obchodného, kultúrneho a
vedeckého života, z rozdielnych častí sveta.
Tohtoročnú cenu v
oblasti vedy („The
Name in Science")
udelil Sokratov výbor 13 vedeckým osobnostiam, medzi ktorými
si ocenenie prevzal aj vysokoškolský profesor zo Slovenska,

Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., prezident Vysokej
školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Nominovaní vedci budú zapísaní do „Svetového registra vedcov
21. storočia“ a boli ocenení medailou „For contribution to world
science“ (SC-III/NS 10/04/13, Oxford,UK).

Vystúpenie rektora VŠBM v Singapure
V dňoch 24.-25.11.2014 sa v Singapure uskutočnila medzinárodná konferencia "Annual
International Conference on Forensic Science–Criminalistics Research" (FSCR), na
ktorej rektor VŠBM v Košiciach prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. predniesol
príspevok vychádzajúci z výskumu partnerov a VŠBM s názvom "Parametrizácia
poranení osôb pri riešení dopravných nehôd s chodcami pomocou PC systému
FORTIS".
Systém FORTIS (Forensic Traumatology Injury Scale) – je modifikáciou medzinárodne
prijatej štandardizácie parametrov poranení AIS/ISS (Abbreviated Injury Scale/Injury
Severity Score) a predstavuje návrh parametrizácie poranení a ich komplikácií pri
účinkoch mechanického násilia. Jeho využívanie by umožnilo komplexnejšie vyjadrenie
závažnosti poranenia pre ďalšie využitie pri riešení dopravných nehôd.
FORTIS používa vlastný modifikovaný bodový systém - diferencuje stupeň poškodenia
zdravia pri samotnom úraze: ZPZ – základné porušenie zdravia a navrhuje rozdelenie komplikácií do dvoch skupín :
- priame poúrazové komplikácie (Ko1 – napr. traumatický
šok,
hemoragický šok, tamponáda srdca, hemotorax,
pneumotorax),
- pridružené komplikácie (Ko2 – napr. zápalové zmeny,
edémy neúrazovej etiológie, trombózy, stavy po
chirurgických operáciách) - – umožňuje nepriamo hodnotiť
aj kvalitu poskytnutia zdravotnej starostlivosti v prípade
prežívania poškodeného.
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Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Wyższa Szkoła
Menedżerska w Warszawie (Poľsko), na základe dohody o spolupráci
vysokých škôl, v rámci zahraničnej akreditácie partnera a oprávnenia
zriaďovať štúdiá II. stupňa v odbore „Riadenie a marketing“, ponúkajú
podiplomové štúdium v manažérskom študijnom programe, ktorý spĺňa
požiadavky predpisov a zákona o vysokých školách v Poľskej republike,
štandardy EÚ:
- Doba štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín).
- Celková cena štúdia: Od akademického roku 2015/2016 je cena upravená na 3 000 € .
- Termín nasledujúceho MBA štúdia : od septembra 2015.
- Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl,
minimálne prvého stupňa.
- Odborný garant: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA.
- Pre študetntov a obsolventov študijného programu "Riadenie bezpečnostných systémov" MBA štúdium je možné absolvovať
v externej forme paralelne s druhým ročníkom Ing. štúdia RBS, alebo po jeho ukončení v nasledujúcom akademickom roku.

