Príloha k uzneseniu č. 58.5.1a)
ŠTUDIJNÝ ODBOR
8.4.4. NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ
Národná a medzinárodná bezpečnosť je vysokoškolský študijný odbor zo
sústavy študijných odborov, spracovaných Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR, ako oblasť poznania v zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),
v ktorom absolvent študijného programu získa teoretické a praktické poznatky
potrebné pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom
vysokoškolskom štúdiu, so zameraním najmä na vojenskú dimenziu komplexnej
problematiky bezpečnosti.
Identifikácia študijného odboru v štruktúre podľa § 50 ods. 5 zákona
(a) Názov študijného odboru:

Národná a medzinárodná bezpečnosť
(National and International Security)
Skupina študijných odborov: 8
Služby
Podskupina:
8.4 Obrana a vojenstvo
Študijný odbor:
8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
(b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka
študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia:
Študijný odbor Národná a medzinárodná bezpečnosť sa môže podľa Sústavy
študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr.
zo dňa 16. decembra 2002 v znení neskorších predpisov študovať v:
•
•

Prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky.
Druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom
odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť alebo v niektorom príbuznom študijnom
odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom
vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou
dĺžkou štúdia až 3 roky.
•

Treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
v dennej forme a 5 rokov v externej forme štúdia.

(c) Obsah:
Absolvent študijného odboru Národná a medzinárodná bezpečnosť je podľa
dosiahnutého stupňa vysokoškolského štúdia spôsobilý pôsobiť v pracovných
pozíciách:

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia:
•
•

odborné funkcie na nižších stupňoch riadenia v štátnej správe, v samospráve,
zamerané na riešenie problematiky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti a krízového
manažmentu v SR;
veliteľské, štábne a odborné funkcie na taktickej úrovni velenia a riadenia
v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“).
Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia:

•

•

•
•

funkcie v medzinárodných organizáciách, diplomatických službách, zamerané na
oblasť vojenstva a medzinárodného krízového manažmentu, v zmysle nariadenia
vlády SR č. 410/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby (ďalej len
„nariadenie č. 410/2009 Z. z.“) v odbore štátnej služby 2.09 - Obrana;
odborné funkcie na stredných stupňoch riadenia v štátnej správe, v samospráve,
zamerané na riešenie problematiky národnej a medzinárodnej bezpečnosti
a obranného plánovania, v zmysle nariadenia č. 410/2009 Z. z. v odbore štátnej
služby 2.09 - Obrana;
odborné funkcie v oblasti krízového manažmentu v SR;
veliteľské, štábne a odborné funkcie na operačnej úrovni velenia a riadenia
v OS SR a vybrané funkcie na Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej
len „MO SR“).
Absolvent 3. stupňa vysokoškolského štúdia:

•
•
•

•

funkcie vysokoškolských vedecko-pedagogických pracovníkov a vedeckých
pracovníkov;
funkcie v medzinárodných organizáciách, zahraničnej politike a diplomatických
službách, zamerané na oblasť vojenstva, v zmysle nariadenia č. 410/2009 Z. z.
v odbore štátnej služby 2.09 - Obrana;
odborné funkcie najmä na najvyšších stupňoch riadenia v štátnej správe, v
samospráve, v politických štruktúrach, zamerané na riešenie problematiky
národnej a medzinárodnej bezpečnosti, krízového manažmentu a obranného
plánovania, v zmysle nariadenia č. 410/2009 Z. z. v odbore štátnej služby 2.09 –
Obrana;
funkcie na najvyšších stupňoch velenia a riadenia OS SR a MO SR (strategický
stupeň.

(d) Zdôvodnenie potreby:
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Národná a medzinárodná bezpečnosť je významným fenoménom 21. storočia
a 3. tisícročia. Vzťahuje sa na spoločenstvo národov, regióny, krajiny a riešenie
globálnych i regionálnych problémov. Je výsledkom pôsobenia politických,
vojenských, ekonomických, sociálnych, náboženských, etnických vzťahov a
podmienok. Je podmieňovaná celosvetovým vývojom a súčasne vystavovaný
najrôznejším rušivým vplyvom od prírodných, priemyselných, ekologických
katastrof, až po asymetrické hrozby, ohrozenia a teroristické útoky a pod. Rozmer a
obsah bezpečnosti, ako aj špecifikácia oblastí, v ktorých môže dôjsť jej narušeniu, je
komplexná a dotýka sa prakticky všetkých oblastí života.
Za základný cieľ svojej bezpečnostnej politiky Slovenská republika považuje
zaručenie bezpečnosti svojich občanov a obrany štátu spočívajúce vo využívaní
vlastných síl a možností kolektívnej obrany, aktívnu účasť na upevňovaní mieru
a stability vo svete, predchádzaní konfliktom a urovnávaní krízových situácií v súlade
s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodným právom, a v budovaní
dôvery.
V situácii, keď hlavné nebezpečenstvo pre život, zdravie a majetok občanov,
ekonomický rozvoj a prosperitu štátu predstavujú nevojenské hrozby, mimoriadny
význam nadobúda spätosť obrany Slovenskej republiky s vývojom bezpečnostného
prostredia, s budovaním a rozvojom obranných (civilných a vojensko-policajných)
spôsobilostí štátu, prvkov podpory obrany štátu, a so vzdelávaním občanov v oblasti
bezpečnosti a obrany.
Príprava odborníkov profesionálne pripravených na riešenie krízových situácií
v národnej a medzinárodnej dimenzii, plnenie strategických a ďalších úloh
ozbrojených síl a plnenie asistenčných úloh na podporu orgánov verejnej moci, je
významnou a spoločensky aktuálnou úlohou súčasnosti, výzvou budúcnosti.
(e) Podobné študijné odbory v zahraničí:
Česká republika
•

Národní a mezinárodní bezpečnost, Univerzita obrany, Brno.

USA
•
•

National Security Affairs, Naval Postgraduate School Monterey, Naval
Postgraduate School, 1 University Circle Monterey.
National Security Affairs, The Johns Hopkins University School of Advanced
International Studies, 1740, Massachusetts Avenue, NW Washington, The Doctor
of Philosophy Program.

Kanada
•

International Affairs
- Faculty of Graduate Studies and Research, Carleton
University in Ottawa - Political Science, European and Russian Studies.

Anglicko
•

National Security Affairs, University of Cambridge, Cambridge CB2 1TN, UK,
International Studies.

Francúzsko
•

Relations internationales - Accueil des étudiants étrangers, Programmes
européens. Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)1, rue Victor Cousin PARIS4.
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(f) Vymedzenie príbuzných odborov:
• Manažment vojenských systémov.
• Ekonomika a manažment obranných zdrojov.
• Výzbroj a technika ozbrojených síl.
• Operačné a bojové použitie ozbrojených síl.
• Vojenské spojovacie a informačné systémy.
• Vojenská logistika.
• Občianska bezpečnosť.
• Medzinárodné vzťahy.
• Politológia.
• Manažment.
• Medzinárodné ekonomické vzťahy.

Obsah pre prvý stupeň
Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (1. stupeň)
Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Národná a
medzinárodná bezpečnosť je kvalifikovaným odborníkom na nižších stupňoch
riadenia v štátnej správe a samospráve, OS SR a v oblasti krízového manažmentu, pri
riešení otázok vnútornej bezpečnosti a obrany štátu, a pri plnení medzinárodných
bezpečnostných záväzkov štátu v zahraničí.
V oblasti medzinárodnej bezpečnosti je spôsobilý analyzovať súčasnú
medzinárodnú politickú situáciu, so zameraním na ohniská vzniku možných
krízových spoločenských situácií a otázky medzinárodného terorizmu. Je schopný
riadiť jednotky OS SR pri plnení taktických úloh.
Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a zvládnutím
základných manažérskych činností nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov
a pracovných tímov na taktickej úrovni velenia a riadenia.
Teoretické vedomosti (1. stupeň)
Absolvent študijného programu v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť
získa vedomosti o:
•
•
•
•
•
•
•

význame zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky;
základných vojensko-politických súvislostiach v oblasti medzinárodných vzťahov
v ére globalizácie;
globálnych a regionálnych problémoch bezpečnosti a ich dosahu na bezpečnosť
SR a spojencov;
úlohách OSN, EU, OBSE a NATO pri zachovávaní bezpečnosti a podmienkach
účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných organizáciách;
druhoch možných rizík, ohrození a krízových situácií, systéme krízového riadenia
pri obrane štátu, ochrane obyvateľstva a životného prostredia;
zásadách a postupoch manažérskeho riadenia v dobe bezpečnosti i v krízových
vojenských i nevojenských situáciách;
štruktúre doktrinálneho systému ozbrojených síl a zásadách ich použitia pre
taktickú úroveň velenia a riadenia;
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•
•
•
•
•
•

plánovaní a vedení operácií vojenského, aj nevojenského charakteru pre
riadiaceho pracovníka na taktickej úrovni velenia a riadenia;
základoch ekonomických teórií využívaných pri hodnotení a zabezpečovaní
obranných zdrojov a obrannom plánovaní;
základoch konštrukcie zbraní, zbraňových systémov, munície, výbušnín,
dopravnej a špeciálnej vojenskej techniky a zásadách ich ošetrovania a údržby;
logistických reťazcoch, pôsobení logistických systémov a dopravnej logistike pri
zabezpečovaní mierového života i vojenských operácií pri plnení misijných úloh;
legislatíve na úseku ústavného, pracovného a správneho práva a práva
v ozbrojenom vojenskom konflikte;
prvkoch podpory obrany štátu: strategické spravodajstvo a obranná diplomacia,
medzinárodná politicko-vojenská spolupráca, hospodárska mobilizácia, štátne
hmotné rezervy, obranná infraštruktúra, civilné núdzové plánovanie, ozbrojené
bezpečnostné zbory, bezpečnostné zbory, civilná ochrana, integrovaný záchranný
systém, príprava občanov na obranu a výskumná základňa obrany štátu.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)
Absolvent študijného programu v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť
je schopný:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orientovať sa v základných otázkach medzinárodných vzťahov v ére globalizácie
a problematike medzinárodnej a národnej bezpečnosti;
analyzovať a vyhodnocovať krízové situácie, vytvárať podmienky na ich riešenie
a odstraňovanie prípadných následkov na taktickej úrovni velenia a riadenia;
plánovať, organizovať, vykonávať, kontrolovať a vyhodnocovať vlastnú činnosť, i
činnosť podriadených jednotlivcov a tímov;
rozhodovať sa a veliť podriadeným pri plnení stanovených úloh;
pracovať efektívne ako člen medzinárodných tímov;
využívať techniky pri tvorbe rozhodnutí a dosiahnuť konsenzus pri práci v tíme;
riadiť údržbu a ošetrovanie zbraní, zbraňových systémov, munície, výbušnín,
dopravnej a špeciálnej vojenskej techniky;
organizovať logistickú podporu podriadenej jednotky;
pôsobiť ako člen projektového tímu;

prakticky využívať výpočtovú techniku pri rozhodovaní a riadení;
používať anglický jazyk v odbornej komunikácii.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)
Absolvent študijného programu v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť
dokáže:
•
•
•

komunikovať v krízových situáciách;
využívať poznatky z odborov rozširujúcich ich odborný profil;
aplikovať poznatky o sociálnych procesoch v spoločnosti a v organizácii práce
uplatniť sociologický pohľad na riadiaci proces v podmienkach riešenia kríz.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)
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Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Národná a medzinárodná
bezpečnosť 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú:
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnosť a obrana štátu;
velenie a riadenie vojenských jednotiek na taktickej úrovni;
manažment;
zbrane a zbraňové systémy;
vojenská logistika;
právne aspekty bezpečnosti a obrany;
ekonomické, spoločenské a morálne aspekty bezpečnosti a obrany;

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)
•
•
•
•
•
•

matematika;
fyzika;
informatika;
vojenská topografia a ISTAR;
výbušniny a munícia;
aktuálne problémy svetovej politiky.

Štátna skúška (1. stupeň)
•
•

obhajoba bakalárskej práce;
štátna skúška z oblasti poznania študijného programu.
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INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU
(1) Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou
3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v
študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS
kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného
odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.
j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
(2) Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5
zákona) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných
odborov a obidve musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa to dosiahlo,
môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je
štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z obidvoch študijných
odborov.
(3) Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51
ods. 5 zákona) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v
primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní
primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje,
či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
(4) Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia
vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED
(International Standard of Classification of Education Documents).

Obsah pre druhý stupeň
Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň)
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (2. stupeň)
Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Národná a
medzinárodná bezpečnosť dokáže s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti
aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace
s jeho uplatnením v príslušných profesiách, najmä na operačnej úrovni velenia
a riadenia.
Je kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve,
medzinárodných inštitúciách, diplomatických službách, v OS SR a v oblasti krízového
manažmentu, pôsobiaci na úseku riadenia pri riešení otázok medzinárodnej
bezpečnosti v globálnom i regionálnom rozmere a riešení obrany a vnútornej
bezpečnosti štátu.
Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných
vzťahov – najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod.,
komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov.
Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a dôsledným
zvládnutím manažérskych činností absolvent nachádza uplatnenie pri riadení
jednotlivcov a pracovných tímov na stredných stupňoch riadenia.
Teoretické vedomosti (2. stupeň)
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Absolvent študijného programu v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť
získa vedomosti o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktuálnom stave zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a medzinárodných
vzťahov;
aktuálnych globálnych a regionálnych problémoch bezpečnosti a ich dosahu na
bezpečnosť SR a spojencov;
pôsobení OSN, EU, OBSE a NATO pri zachovávaní medzinárodnej bezpečnosti;
filozofických otázkach vojny a mieru;
stratégii a strategickom riadení;
medzinárodnom humanitárnom práve;
operačnom umení;
velení a riadení v operáciách;
základných problémoch ekonomiky obrany a logistike v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu;
komunikačnej a informačnej technológii, systémoch velenia a riadenia;
zásadách masmediálnej a krízovej situácie;
modelovaní a simulácii bojových a krízových situácií.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent študijného programu v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť
je schopný:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orientovať sa v aktuálnej situácii v medzinárodných vzťahoch a problematike
medzinárodnej a národnej bezpečnosti;
analyzovať a vyhodnocovať krízové situácie vo svete;
stanoviť stratégiu, reagovať na zmeny, vyhodnocovať možné riziká, rozhodovať
sa a veliť podriadeným pri plnení bojových i nebojových úloh;
plánovať, organizovať, vykonávať, kontrolovať a vyhodnocovať vlastnú činnosť i
činnosť podriadených jednotlivcov a tímov;
pracovať efektívne ako člen medzinárodných tímov;
využívať moderné komunikačné a informačné technológie a systémy velenia a
riadenia pri tvorbe vlastných rozhodnutí;
riadiť seba a svojich podriadených podľa zásad medzinárodného humanitárneho
práva;
veliť a riadiť podriadených a zabezpečovať logistickú podporu v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu;
používať anglický jazyk v multikulturálnej komunikácii.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent študijného programu v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť
dokáže:
•
•
•
•
•

udržiavať kontakt so súčasnými vývojovými trendmi v odbore;
rozširovať vedomosti z príslušnej oblasti spoločenských a ekonomických vied;
analyzovať pre potreby médií integračné a globalizačné procesy;
pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu;
účinne prenášať do vlastnej práce závery a koncepcie vyšších správnych orgánov.
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Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Národná a medzinárodná
bezpečnosť 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú:
•
•
•
•
•
•
•

medzinárodná a národná bezpečnosť;
stratégia a operačné umenie;
systémy velenia a riadenia;
velenie a riadenie v medzinárodných operáciách;
logistika v medzinárodných operáciách;
právne aspekty ozbrojeného konfliktu;
diplomová práca.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)
•
•
•
•
•
•

manažment rizík a zmien;
modelovanie a simulácia operácií;
masmediálna, interkulturálna a krízová komunikácia;
sociológia v ozbrojených silách;
manažérske komunikačné a informačné systémy a technológie;
druhý cudzí jazyk.

Štátna skúška (2. stupeň)
•
•

obhajoba diplomovej práce;
štátna skúška z problematiky študijného programu.

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU
(1) Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou
2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v
študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z
tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa
musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t. j. najmenej
v rozsahu 24 ECTS kreditov.
(2) Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5
zákona) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá obidvoch študijných
odborov a obidve musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa to dosiahlo,
môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je
štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z obidvoch študijných
odborov.
(3) Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51
ods. 5 zákona) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v
primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní
primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či
dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
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(4) Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia
vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED
(International Standard of Classification of Education Documents).

Obsah pre tretí stupeň
Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň)
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu riešenia problémov v
problematike medzinárodnej a národnej bezpečnosti. Súčasťou štúdia je individuálny
prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk, tvorivé definovanie
problémov a námety na ich riešenie. Absolvent prispieva k rozvoju teoretických
i praktických základov vedného odboru.
Teoretické vedomosti (3. stupeň)
Absolvent si osvojí zásady vedeckého bádania vo väzbe na výskum, dokáže
vedecky formulovať problém, používať vedecké metódy výskumu, navrhovať
opatrenia na riešenie mierových i bojových krízových situácií. Je schopný rozvíjať
študijný odbor a prenášať nové poznatky do praxe.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)
Absolvent
bezpečnosť:
•
•
•
•
•
•

študijného

programu

v odbore

Národná

a

medzinárodná

získa schopnosti prinášať vlastné poznatky a návrhy riešenia problémov v oblasti
národnej a medzinárodnej bezpečnosti;
dokáže formulovať a riešiť výskumný projekt;
je schopný podieľať sa na výskume a spolupracovať v domácom i medzinárodnom
výskumnom tíme;
dokáže publikovať v domácich a zahraničných periodikách;
dokáže sa zapájať do pedagogického procesu v odbore;
aktívne sa zúčastňuje domácich a medzinárodných vedeckých konferencií.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Národná a medzinárodná
bezpečnosť 3. stupňa t. j. (PhD.) vysokoškolského štúdia sú viazané na:
•

vedu o národnej a medzinárodnej bezpečnosti a medzinárodných vzťahoch.
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Študijná časť – 1/3 rozsahu štúdia v 3. stupni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veda o metodológii interdisciplinárneho spoločensko-vedného výskumu, zásady
vedeckého výskumu;
veda o medzinárodných vzťahoch a medzinárodnej bezpečnostnej politike;
veda o bezpečnostnej politike a zaisťovaní bezpečnosti SR;
obranná stratégia Slovenskej republiky;
veda o použití ozbrojených síl v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu a pri asistenčných úlohách pre podporu orgánov štátnej moci;
spravodajská a diplomatická podpora realizácie bezpečnostnej politiky a obrannej
stratégie štátu;
právne aspekty použitia ozbrojených síl a zabezpečovania národnej a
medzinárodnej bezpečnosti,
teória riadenia a manažérske teórie na operačnom a strategickom stupni;
ekonomické teórie pre obranu štátu a obranné plánovanie;
budovanie a rozvoj obranných spôsobilostí a obrannej infraštruktúry štátu;
vyučovanie študentov denného štúdia v stanovenom rozsahu;
dizertačná skúška.

Vedecká časť – 2/3 rozsahu štúdia v 3. stupni:
•
•
•
•

vedecké skúmanie aktuálneho vedeckého problému v odbore v dizertačnej práci;
analýza súčasného stavu riešenej problematiky, vedecké formulovanie problému,
aplikovaný výskum s využitím výskumných metód;
prezentácia výsledkov výskumu v publikačnej činnosti;
rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (3. stupeň)
Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritérium, aby
študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.
INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU
(1) Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer
študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného
programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR.
(2) Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5
zákona) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá obidvoch študijných
odborov a obidve musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa to dosiahlo,
môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je
štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z obidvoch študijných
odborov.
(3) Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51
ods. 5 zákona) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v
primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní
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primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či
dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
(4) Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia
vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED
(International Standard of Classification of Education Documents).
Obsah študijného odboru Národná a medzinárodná bezpečnosť vypracovali:
•

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav ŽÁK, DrSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši;

•

prof. Ing. Ľubomír BELAN, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši;

•

prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši;

•

doc. Ing. Pavel NEČAS, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši;

•

doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši;

•

brigádny generál doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
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