
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 70/2017-AK / #1320002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (733000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadenie bezpečnostných systémov
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Reitšpís Josef, Prof., Ing., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 70/2017-AK / #1320006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (733000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadenie bezpečnostných systémov
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Reitšpís Josef, Prof.,Ing., CSc. (1954)
Mesároš Marián, Dr.h.c., prof., Ing., DrSc., MBA, LL.M (1951)
Križovský Stanislav, Doc., JUDr., PhD., mim.prof, MBA. (1956)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené kritérium KSP-A3 Počet pedagogických zamestnancov nie je dostatočný na kvalitné

zabezpečenie obidvoch foriem štúdia.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 70/2017-AK / #1320005

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (733000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadenie bezpečnostných systémov
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Reitšpís Josef, Prof.,Ing., CSc. (1954)
Mesároš Marián, Dr.h.c., prof., Ing., DrSc., MBA, LL.M (1951)
Križovský Stanislav, Doc., JUDr., PhD., mim.prof, MBA. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť na pracovisku výskumnú činnosť akceptovanú na medzinárodnej úrovni.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 70/2017-AK / #1320001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (733000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadenie bezpečnostných systémov
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Reitšpís Josef, Prof., Ing., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 70/2017-AK / #1320003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (733000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadenie bezpečnostných systémov
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Reitšpís Josef, Prof. Ing., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 70/2017-AK / #1320004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (733000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: riadenie bezpečnostných systémov
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Reitšpís Josef, Prof. Ing., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .


