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Úvod 
 

Komplexná akreditácia Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach  (ďalej aj  

„VŠBM“) začala 1. marca 2017, v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje 

na svojej internetovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky 

ďalej iba „Akreditačná komisia“).  

 

Komplexná akreditácia VŠBM  prebiehala v súlade: 

- so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),  

- s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v platnom znení (ďalej 

iba „nariadenie vlády o AK“ ) 

- so  štatútom Akreditačnej komisie schváleným vládou uznesením č. 673 z 20. 11. 

2013 (ďalej iba „štatút AK“), 

- s kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené MŠVVaŠ 

SR 5. 4. 2013, (ďalej iba „kritéria na hodnotenie výskumu“), 

- s kritériami začlenenia vysokej školy schválenými MŠ SR a platnými od 4. 4 . 2013 

(ďalej iba „kritériá začlenenia“), 

- kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania kritériami, schválené MŠVVaŠ SR 3. 12. 2013 (ďalej iba „kritériá 

zabezpečovania kvality“), 

 

Na koordináciu činnosti pri komplexnej akreditácii VŠBM  a posúdenie žiadosti č. 70/2017-

AK zo dňa 27. 2. 2017 bola v súlade so štatútom AK ustanovená uznesením 100.11.1b 

dočasná pracovná skupina (dočasná PS) v zložení: Miroslav Líška (predseda), Jaroslav 

Holeček, Jozef Mihok, Ivan Šimovček  a  Viliam Kupec.  

 

Dočasná PS v súlade s § 4 ods. 2 nariadením vlády o AK dňa 20. 10. 2017 preverila uvádzané 

skutočnosti vysokou školu v žiadosti a podkladoch   návštevou vysokej školy, doplnila 

informácie nazretím do príslušnej dokumentácie, obhliadla priestory a vybavenie vysokej 

školy a uskutočnila osobné pohovory s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy 

vysokej školy, jej zamestnancami a študentmi. Z pracovnej skupiny za oblasť výskumu 23. 

bezpečnostné služby sa návštevy zúčastnili jej dvaja poverení členovia Ladislav Šimák a 

Miloslav Seidl.  

 

Študentskú radu vysokých škôl na návšteve zastupoval Peter Béreš. 

 

Administratívno-organizačné činnosti za Sekretariát Akreditačnej komisie zabezpečovali 

Iveta Šupejová a Mária Slugeňová. 
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1.  Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach 

 

1.1. Základné údaje  

 
Bezpečnostné vzdelávanie v Košiciach má v súčasnosti viac ako pätnásťročnú tradíciu. Prvých päť 

rokov bolo realizované na detašovanom pracovisku Žilinskej Univerzity a potom, po vydaní štátneho 

súhlasu so zriadením súkromnej vysokej školy „Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach“ (ďalej len VŠBM) v roku 2005, pokračuje toto vzdelávanie na inštitúcii, ktorá v súčasnosti 

žiada o komplexnú akreditáciu.  

V súlade so zákonom o vysokých školách VŠBM okrem vzdelávania v prvom a druhom stupni 

vysokoškolského štúdia a vzdelávania v akreditovaných štúdiách, celoživotnom vzdelávaní a aj 

vzdelávaní  MBA, LL.M a MSc. v spolupráci zo zahraničnými univerzitami rozvíja vedeckú činnosť 

v kategórii bezpečnostných vied, najmä v odbore Ochrana osôb a majetku. Svojím pôsobením tak 

VŠBM  dopĺňa odborový komplex vysokoškolského vzdelávania v Košiciach, ktorého základ tvorili 

TUKE pre technické odbory, UPJŠ pre odbory prírodovedné a Univerzita veterinárneho lekárstva 

a farmácie. 

Hlavným cieľom VŠBM je v súlade so zákonom o vysokých školách vedecky pracovať a 

poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti teoretických a praktických vedomostí v oblasti 

bezpečnosti.  

Štúdium je určené pre všetkých záujemcov o vzdelanie v oblasti bezpečnosti – ochrany osôb 

a majetku -  so zameraním na manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore. V externej 

forme štúdia (dištančnom vzdelávaní) je vzdelávanie predurčené  pre  príslušníkov policajného zboru 

SR, colnej správy, verejnej správy, príslušníkov IZS, súkromných bezpečnostných služieb, prípadne 

ozbrojených síl SR, pracovníkov letísk a obecne dopravy a podobne. 

Cieľom školy v oblasti vzdelávania je poskytnúť širokej verejnosti vysokoškolské vzdelávanie 

podľa možností vo všetkých jeho troch stupňoch,  v súčasnom však iba na 1. a 2. stupni 

v akreditovanom študijnom programe riadenie bezpečnostných systémov a perspektívne aj v treťom 

stupni.  

 

Prehľad  počtu študentov k 31. 12. 2016 (zdroj Centrálny register študentov) 

Názov ŠP Forma štúdia Stupeň štúdia  Počet študentov  

riadenie bezpečnostných systémov denná 1. 238 

riadenie bezpečnostných systémov externá 1. 327 

Spolu 1.                                                                                                                                    565 

riadenie bezpečnostných systémov denná 2. 244 

riadenie bezpečnostných systémov externá 2. 464 

Spolu 2.stupeň                                                                                                                         708 

Spolu 1. a 2.stupeň            1273 

 

 

Okrem vysokoškolského vzdelávania VŠBM ponúka aj ďalšie vzdelávanie v akreditovaných 

štúdiách „Manažérstvo bezpečnostných vied“ a „Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom 

sektore“ s trvaním 1 rok, ako je profesijné vzdelávanie v spolupráci so zahraničnými partnermi: DBA 

– Doctor of Business Administration, MBA - Master of Business Administration, MSc. - Master of 

Science a LL.M. - Master of Laws. 

V oblasti vedeckej práce sa v hodnotenom období realizovalo  zapojenie VŠBM do významných 

európskych projektov v rámci FP7, H2020 a viacerých medzinárodných projektov cezhraničnej 

spolupráce. Úspešnou a na Slovensku originálnou kapitolou vedeckej práce na VŠBM je využitie GIS 

v mapovaní kriminality, v analýze účinnosti mestských kamerových systémov či krízovom 

manažmente pri povodniach. Viaceré výstupy vedeckej práce príslušníkov VŠBM boli publikované 

v časopisoch registrovaných v databázach WoS, Scopus či ERIH.  

Cieľom a súčasne ambíciou v oblasti vedeckej práce je udržať v súčasnosti dosiahnutú úroveň, 

úspešne zvládnuť riešený projekt H2020, vytvoriť úspešné konzorciá pre  medzinárodné projekty.  
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Naďalej sa zúčastňovať na národných projektoch v oblasti prevencie kriminality a zvyšovania 

bezpečnosti občanov a publikovať výsledky práce na úrovni „A“ kategórie výstupov. Udržať a zvýšiť 

úroveň medzinárodnej konferencie VŠBM a dosiahnuť (splniť) všetky podmienky, aby školou 

vydávaný časopis KBR (Košická Bezpečnostná Revue) bol zaradený (indexovaný) vo významnej 

databáze.    

VŠBM má ambíciu stať sa v ďalšom hodnotenom období súkromnou vysokou školou 

medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti 

bezpečnosti, je schopná zaručiť kvalitné  vzdelanie budúcich profesionálnych pracovníkov 

v študijnom odbore ochrana osôb a majetku a následne zabezpečiť ich celoživotné vzdelávanie. 

Realizovať výskum v tomto odbore, rozvíjať bezpečnostné vedy, prispievať najmä k bezpečnostnému 

a sociálnemu rozvoju regiónu. 

 

 

Dlhodobý zámer  

 
Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM bol spracovaný prvýkrát v roku 2006. Predstavuje strategický 

rámec zámerov a hlavných aktivít vysokej školy, schválený Správnou radou VŠBM, Vedeckou 

radou VŠBM a Akademickým senátom. Dokument usmerňuje konanie akademického vedenia 

vysokej školy pri napĺňaní poslania vzdelávacej inštitúcie.  

Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM je otvoreným dokumentom stanovujúci strategické zámery v 

pedagogickej, vedeckej, výskumnej, vývojovej činnosti pri zohľadnení jej organizačného, 

finančného a investičného zabezpečenia. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o vysokých školách je každoročne aktualizovaný.  

Aktualizácia dlhodobého zámeru je zverejňovaná na webových stránkach vysokej školy v časti 

„Dokumenty“.  

 

Vízia a strategické smerovanie na VŠBM  

 

V súlade s hlavným poslaním vysokej školy je formulovaná vízia budovania a rozvoja VŠBM v 

Košiciach, ako vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie, ktorá je spôsobilá a oprávnená vykonávať 

vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia a tvorivo riešiť vedecko-výskumné 

úlohy na národnej a medzinárodnej úrovni.  

VŠBM vykonáva aktivity v nasledujúcich oblastiach:  

Správa a manažment vysokej školy.  

Vysokoškolské vzdelávanie.  

Veda, výskumu a inovácie.  

Ďalšie vzdelávanie.  

 

Rámcové aktivity dlhodobého rozvoja vysokej školy  

 

Oblasť správy a manažmentu vysokej školy  

Správna rada VŠBM v Košiciach prostredníctvom jej Predsedu - Prezidenta VŠBM zabezpečuje 

efektívne riadenie komplexnej správy infraštruktúry, personálnej a finančnej agendy vysokej 

školy.  

Akademické vedenie vysokej školy predstavuje rektor a 3 prorektori na úseku vzdelávania, vedy, 

výskumu a zahraničných veci, informatiky a rozvoja školy.  

Útvar kvestora je priamo podriadený prezidentovi VŠBM. Hlavné priestory vysokej školy pre 

vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie, ako aj ďalšie vzdelávanie je na Košťovej ulici č. 1, 040 01 

v Košiciach.  

V prípade spoločenskej potreby je vysoká škola pripravená akreditovať zahraničné pobočky alebo 

domáce pracovisko vysokej školy, mimo sídla školy v Košiciach.  
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Plní podmienky medzinárodnej certifikácie manažérstva kvality ISO 9001:2008 resp. 9001:2015 a 

manažérstva kvality vo vzdelávacej organizácii IWA2:2007 Smernice pre uplatnenie ISO 

9001:2008 vo vzdelávaní v znení neskorších predpisov.  

 

Oblasť vysokoškolského vzdelávania  

VŠBM sústreďuje svoje aktivity na:  

a) realizáciu akreditovaných študijných programov pre kariérny a odborný rast študentov, na 

zvládanie problematiky bezpečnostného manažérstva a rizík pri zabezpečovaní chránených 
záujmov vo verejnom a v privátnom priestore a v jednotlivých sektoroch bezpečnosti,  

b)  komplexnú akreditáciu VŠBM a akreditáciu doktorandského študijného programu 

v študijnom odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku, ako aj na rozšírenie ponuky pre 
bakalárske štúdium, orientované pre prax,  

c) edukáciu zahraničných študentov v rámci vzdelávacích programov vysokej školy,  

d) posilnenie mobility študentov a pedagógov v rámci programov EÚ (primárne ERASMUS plus 

a iné),  

e) na lnenie podmienok ERASMUS UNIVERSITY CHARTER.  

 

Oblasť vedy, výskumu a inovácií  

VŠBM sústredí svoje aktivity na získavanie:  

a) projektov na národnej úrovni výziev a grantových schém, primárne v oblasti bezpečnostného 
výskumu a prevencie, Ministerstva vnútra SR a pod,  

b) projektov na medzinárodnej úrovni výziev a grantových schém, primárne v oblasti 

bezpečnostného výskumu programu EÚ H2020 Secure Society, výzvy Európskej komisie, 

Europe Regional Developmnet Fond, Danube Development Strategy, Europe Defence 
Agency, NATO.  

c) projektov podávaných samostatne alebo v rámci projektových konzorcií,  

d) projektov podávaných v rámci klastrov, ktorých je vysoká škola členom (Košice IT Valley 

z.p.o. a pod.).  

 

Oblasť ďalšieho vzdelávania  

VŠBM sústredí svoje aktivity na realizáciu:  

a) národných vzdelávacích programov s certifikátom pre ďalší kariérny odborný rast záujemcov, 

primárne akreditované MŠVVaŠ SR podľa zákona o ďalšom vzdelávaní,  
b) jazykovej prípravy a zdokonaľovanie vedeckých a pedagogických zamestnancov VŠBM 

c) medzinárodného akreditovaného profesijného vzdelávania absolventov vysokých škôl vo 
vybraných oblastiach, najmä v spolupráci so zahraničnými partnermi,  

d) podpory odborného rozvoja ľudských zdrojov pre vedu, výskum a pedagogiku VŠBM 
(zvyšovanie kvalifikácie a pod.),  

e) vzdelávacích aktivít pre deti a seniorov, aktivity v rámci prevencie kriminality a pod.  

 

Výsledky rozhovorov so študentmi: Študenti zväčša vyjadrili spokojnosť s kvalitou 

vzdelávania na VŠBM, s atmosférou školy a ocenili vzťah so svojimi učiteľmi. 

 

Vyhodnotenie plnenia dlhodobého zámeru 

Plnenie cieľov stanovené dlhodobým zámerom VŠBM v oblasti výchovno-vzdelávacej 

činnosti, v oblasti výskumu a vývoja a zahraničnej spolupráce a v oblasti výstavby, 

technického rozvoja a investícií je na zodpovedajúcej úrovni. 

 

Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 
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1.2. Analýza činnosti 
 

1.2.1. Silné stránky 

a) zameranie na jednu oblasť výskumu, 

b) dobré konzultačné možnosti pre študentov, 

c) vybudované primerané laboratóriá v súlade so zameraním VŠBM; 

 

1.2.2. Slabé stránky: 

a)  úsilie o rozšírenie vzdelávania do úzko špecializovaných zameraní (napr. 

bezpečnosť finančných operácií, kybernetická bezpečnosť a pod.) si vyžaduje 

vybudovanie ďalších vysokoodborných pracovísk, príp. rozšírenie o ďalšie 

zodpovedajúce oblasti výskumu, 

b) časté zmeny v obsadzovaní funkčných miest profesorov, ktorí sú nositeľmi 

medzinárodných projektov s dôsledkom, že časť vedecko-pedagogických 

zamestnancov, ktorí sa podieľali na získaní medzinárodných projektov, už na 

VŠBM nepôsobia, 

c) veľmi slabá vedecko-výskumná a publikačná aktivita garantov.  

 

1. 3. Odporúčania Akreditačnej komisie na zlepšenie práce 
 

1. Získať kvalitné projekty ako zodpovední riešitelia: 

2. Dosiahnuť väčšiu stabilitu personálneho obsadenia VŠBM ako predpoklad 

kontinuity jej ďalšieho rozvoja. 

3. V študijných programoch primerane variovať časti z  matematiky, fyziky, chémie a 

informatiky  

4. Posilniť komplexnosť vyučovania technických a technologických prostriedkov 

v praxi s akcentom na ich aplikovateľnosť v oblasti bezpečnosti 

5. Podporovať medzinárodnú mobilitu študentov a vyučujúcich  

 

 

2. Vyjadrenia Akreditačnej komisie o spôsobilosti Vysokej školy 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach   uskutočňovať študijné 

programy, pre ktoré požiadala o akreditáciu 
 

Podklady k tomto bodu sú uvedené v  prílohe k uzneseniu 105.8.3b/a,b zápisu zo 105. 

zasadnutia AK. 

 

 

3. Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach  
 

Komisia hodnotila výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť VŠBM za hodnotené 

obdobie rokov 2011 -2016 pričom hodnotila  

a) výstupy  výskumu (ďalej „atribút výstupov“), 

b) prostredie pre  výskum (ďalej tiež „atribút prostredia“), 

c) ocenenie výsledkov  výskumu (ďalej tiež „atribút ocenenia“). 
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Hodnotenie výskumu vo VŠBM sa uskutočnilo v jednej oblasti výskumu, v ktorej mala 

vysoká škola v hodnotenom období akreditované študijné programy a výsledok hodnotenia je 

takýto:  

VŠBM Číslo a oblasť výskumu 

Hodnotenie  

výskumu 

(kategória  

hodnotenia*) 

vysoká škola sa nečlení  

na fakulty 
23. bezpečnostné služby B+/3,35 

*údaj je uvedený v súlade s ods. 27 kritérií na hodnotenie výskumu 

  

Podrobné vyhodnotenie predmetnej oblasti výskumu je uvedené v prílohe k uzneseniu 

105:8:3c zápisu zo 105. zasadnutia AK. 

 

 

4. Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení  

Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach  

 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva sa nečlení na fakulty a  podmienky uvedené 

v kritériách KZU-1 až KZU-3  musí spĺňať ako celok.  

 

Kritérium KZU-1: Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vysokej školy   

Požiadavka: 

„Vysoká škola dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých má 

v hodnotenom období  absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa, po 

jednotlivých súčastiach vysokej školy celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. 

d) zákona hodnotu najmenej B. Ak sa vysoká nečlení na fakulty, musí spĺňať podmienku 

uvedenú v tomto kritériu ako celok.“ 

 

Vyhodnotenie:  

Celkový počet hodnotených oblastí výskumu       1 

Z toho počet oblastí výskumu s hodnotením B a lepším     1 

Podiel oblastí výskumu s  hodnotením B a lepším (v  %)            100 

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vyplýva, že VŠBM kritérium 

KZU-1 spĺňa. 

 

Kritérium KZU-2: Výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia  

Požiadavka: 

„Vysoká škola dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých mala 

v hodnotenom období akreditovaný študijný program tretieho stupňa, po jednotlivých 

súčastiach vysokej školy hodnotenie atribútu výstupu študentov doktorandských študijných 

programov najmenej C+. Ak sa vysoká nečlení na fakulty, musí spĺňať podmienku uvedenú 

v tomto kritériu ako celok.“ 

 

Vyhodnotenie:  

Výsledky hodnotenia atribútu výstupov študentov doktorandských študijných programov v 

oblastí výskumu, v ktorej VŠBM  mala akreditované študijné programy tretieho stupňa.   
 

Celkový  počet hodnotených oblastí výskumu             1 
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z toho počet oblasti výskumu s hodnotením C+ a lepším           0 

Podiel oblastí výskumu s hodnotením C+ a lepším (v %)           0 

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia výstupov výskumu študentov a absolventov 

doktorandského štúdia vyplýva, že VŠBM kritérium KZU-2 nespĺňa.   

 

Kritérium KZU-3: Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj 

doktorandské študijné programy 

Požiadavka:  
„Vysoká škola má k 31. októbru 2016 študentov doktorandského štúdia v najmenej 60 % 

oblastí výskumu, v ktorých má k uvedenému dátumu akreditovaný študijný program prvého 

alebo druhého stupňa. Oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po jednotlivých súčastiach 

vysokej školy. Ak sa vysoká nečlení na fakulty, musí spĺňať podmienku uvedenú v tomto 

kritériu ako celok.“ 

 

Vyhodnotenie: 

Celkový  počet oblastí výskumu s akreditovaným  

študijným programom prvého alebo druhého stupňa    1 

 

z toho počet oblasti výskumu, v ktorých má univerzita 

študentov doktorandského štúdia       0 

 

Podiel oblastí výskumu v ktorých má univerzita 

študentov doktorandského štúdia (v % )      0 

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia vyplýva, že VŠBM kritérium KZU-3 nespĺňa.  

 

Záver 

Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia plnenia kritérií hodnotenia výskumu 

konštatuje, že Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  spĺňa kritérium 

KZU-1 a nespĺňa kritériá  KZU-2 a KZU-3 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy 

 (§ 2 ods. 13 zákona o vysokých školách). 

 

4.1 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k začleneniu vysokej školy  

(§ 84 ods. 4 písm. e) v súčinnosti s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách) 

 

Na základe vyhodnotenie kritérií Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach nespĺňa kritériá na zaradenie medzi univerzitné 

vysoké školy, ale nespĺňa ani kritériá stanovené pre odborné vysoké školy. 

 

Akreditačná komisia na základe vyššie uvedených skutočností  a odporúča začlenenie 

Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

 

medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi 

odborné vysoké školy. 
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5 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality a jeho 

uplatňovaniu  
 

Ciele stanovené dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenia kvality sú realistické. 

VŠBM si uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná  kontrolovať kvalitu vzdelávacej 

a vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu. 

 

5.1 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality  

(§ 84 ods. 4 písm. f)  zákona o vysokých školách) 

 

Na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6  

Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  

má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej 

úrovni.  

 


