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Úvod 
 
Komplexná akreditácia Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach (ďalej len 
„VŠBM“) sa začala v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na svojej 
internetovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej 
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“).  
 
Komplexná akreditácia VŠBM prebiehala v súlade: 
a) 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“),  
b) s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení zmeny nariadenia 

vlády  č. 558/2007 Z. z. (ďalej iba „nariadenie vlády o AK“ ) 
c) so  štatútom Akreditačnej komisie schváleným vládou uznesením č. 169 z 12. 3. 2008 

(ďalej iba „štatút AK“), 
d) kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené MŠ SR 28. 
februára 2006 (ďalej v skratke „kritériá na hodnotenie výskumu“), 

e) s rozhodnutím ministra školstva zo dňa 12. 12. 2007, ktorým boli schválené Kritériá 
začlenenia vysokej školy (platné od 1. januára 2008,, ďalej iba „kritériá začlenenia“), 

f) s Podrobnými pravidlami hodnotenia schválenými Akreditačnou komisiou 27. 10. 2006 na 
29. zasadnutí Akreditačnej komisie v znení ich ďalších zmien a doplnení.  

 
VŠBM podala žiadosť o vykonanie komplexnej akreditácie 5. 1. 2011. Žiadosť je evidovaná 
pod č. 3_11/AK a na 57. zasadnutí AK (uznesenie č. 57.10.1/a-b) bola na koordináciu činností 
počas komplexnej akreditácii VŠBM ustanovená dočasná pracovná skupina v súlade so 
štatútom AK v zložení: Miroslav Líška –predseda, Ivan Hyben, Ján Michalík, Jozef Mihok, Jaroslav 
Škvarenina, Jozef Uhrík – členovia. 
 
Dočasná pracovná skupina, pod vedením Miroslava Líšku, uskutočnila 18. mája 2011 návštevu 
VŠBM, počas ktorej preverila v podkladoch uvádzané skutočnosti nazretím do príslušnej 
dokumentácie, obhliadkou priestorov a vybavenia vysokej školy a osobným pohovorom 
s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy, s jej zamestnancami a študentmi  
 
Administratívno-organizačne  návštevu zabezpečoval sekretariát AK, za ktorý sa návštevy 
zúčastnila Iveta Šupejová.  
 
 
Hodnotiaca správa bola odsúhlasená na 61.zsadnutí AK. 
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1 HODNOTENIE PLNENIA POSLANIA A ÚLOH VYSOKEJ ŠKOLY 
BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA  

 
 
1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VŠBM 
  
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach vznikla na základe štátneho súhlasu, 
ktorý jej uznesením č. 536 z 7. 6. 2006 udelila vláda Slovenskej republiky v súlade s § 47 
zákona o vysokých školách. Sídlo VŠBM je na Kukučínovej ulici č. 17 v Košiciach a vznikla 
z detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU 
FŠT. Preto aj základ vysokoškolských pedagógov na začiatku vzniku VŠBM tvorili učitelia, 
technicko-hospodárski pracovníci a študenti pracoviska. Takto vznikajúca vysoká škola 
využila päťročné skúsenosti z prípravy študentov detašovaného pracoviska a jej 
pedagogického a vedeckého potenciálu s vlastnou akademickou knižnicou.  
 
VŠBM pri svojom vzniku v roku 2006 mala akreditovaný bakalársky študijný program  
bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku.  
 
Dňa 25.3.2008 na základe odporúčania Akreditačnej komisie bolo VŠBM priznané právo 
udeľovať akademický titul „Ing.“ v študijnom programe bezpečnostný manažment.  
Do roku 2010 bol bakalársky aj inžiniersky študijný program akreditovaný pod novým 
názvom riadenie bezpečnostných systémov, čím VŠBM reagovala na nové poznanie v oblasti 
bezpečnostného vzdelávania, riešenie vedeckých úloh v oblasti bezpečnostných vied, ako aj 
na dianie v SR a zahraničí pri vzniku ekonomickej krízy, politickej, ale najmä bezpečnostnej 
nestabilite, environmentálnych zmien, ekologických katastrof a úprav kompetencií  
policajného zboru v kontexte globalizácie svetovej ekonomiky.  
 
VŠBM postupne zvyšovala počty študentov a primerane k tomu postupne zlepšovala aj 
personálne a materiálne vybavenie vysokej školy.  
 
Ku 1. 10. 2010 študovalo na VŠBM 3150 študentov na 1. a 2. stupni vzdelávania v dennej 
a externej forme. Vedenie vysokej školy dodržiava princíp prevahy v dennej forme 
vzdelávania v záujme ďalšieho rastu vysokej školy v pedagogickej, ale aj výskumnej oblasti. 
Na základe výberového konania postupne od roku 2006 sa počty a skladba vysokoškolských 
učiteľov zvýšil na: 13 profesorov, 19 docentov, 19 učiteľov s titulom PhD., 36 odborných 
asistentov  a asistentov. Pri súčasnom počte vysokoškolských učiteľov 87 je dodržiavaný 
pomer 1 učiteľ a 25 študentov. Vyučovací proces prebieha v  podmienkach vyjadrujúcich 
slovenskú kvalitu a so zodpovedajúcim materiálnym zabezpečením. Toto oceňujú aj študenti 
vo svojich anonymných  anketách, ktoré sa na škole organizujú každoročne v súlade so 
zákonom o vysokých školách.  
 
VŠBM vychováva študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedie ich 
k tvorivému, kritickému a nezávislému  mysleniu, k zdravému sebahodnoteniu a k národnej 
hrdosti. Vzhľadom na zameranie a budúce pôsobenie absolventov VŠBM kladie dôraz aj na 
telesnú zdatnosť študentov špeciálnou prípravou pre prežitie v sťažených podmienkach , čo 
môže neskôr zohrávať pozitívnu úlohu v ich kariérnom postupe. 
 
Na základe tvorby študijných programov poskytuje praktické tvorivé vzdelanie v oblasti 
kurzov súkromnej bezpečnosti, čo napomáha študentom chápať praktickú stránku jednej 
z budúcich domén pôsobenia. Prevencia kriminality, ako základný fenomén a zmysel 
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bezpečnostného vzdelávania, vedie študentov k osvojovaniu si praktických návykov  
prostredníctvom detských letných univerzít, prednášok na stredných školách s cieľom odhaliť 
poslanie bezpečnostného vzdelávania. Veľká pozornosť vedeckého bádania vedeckých 
a pedagogických pracovníkov VŠBM je zameraná na skúmanie kriminality mládeže, jej príčin 
a dôsledkov. Z  danej problematiky vzniklo aj niekoľko vedeckých úloh, ktoré  finančne 
ohodnotilo aj  Ministerstvo vnútra SR. 
 Vedecké konferencie s názvom Bezpečné Slovensko a Európska únia vo svojom 
obsahu riešia  národnú a medzinárodnú bezpečnosť a sú každoročne vyhľadávané odborníkmi 
zaoberajúcimi sa bezpečnosťou osôb a majetku. Rovnako aj zborník vedeckých prác VŠBM 
svojím obsahom vytvára verejnú diskusiu o súčasných bezpečnostných vplyvoch na 
jednotlivca a celú  spoločnosť. Novovzniknutý časopis Košická bezpečnostná revue  vytvára 
podmienky na zapojenie sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach 
a o úrovni celej spoločnosti.  
 
VŠBM od svojho vzniku úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy, mestom Košice a tieto 
jej aktivity sú oceňované.  
 
VŠBM vytvára teoretické modely rozvoja spoločnosti najmä pre potreby štátnych orgánov, 
mesta Košice, vyššieho územného celku Košice a Obvodného úradu Košice, s ktorým má 
zmluvu o vedeckej a odbornej spolupráci ohodnotenej finančnou dotáciou na riešenie 
vedeckých úloh pre potreby mesta Košice. Škola je riešiteľom a spoluriešiteľom vedeckých 
úloh, napr. riešenie integrovaného dopravného systému mesta Košice. 
 
VŠBM je plnohodnotne akceptovaná na Slovensku a v zahraničí, o čom svedčia zmluvné, ale 
aj vedecké dohody o spoločných postupoch pri riešení problémov komplexnej bezpečnosti 
osôb a majetku. 
 
Zoznam podpísaných zmlúv o spolupráci: 

• Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s., Česká republika 
• BayZoltán Bay Zoltán Foundation for Applied Research Institute for Logistics and 

Production Systems, Miskolc, Maďarsko 
• Akadémia bezpečnosti a základov zdravia, Kijev, Ukrajina 
• Vysoká škola evropských a regionálních studií , o.p.s. České Budějovice, Česká 

republika 
• Vysoká škola  bezpečnosti a ochrany vo Varšave, Poľsko 
• Vysoká škola bezpečnosti verejnej a individuálnej v Krakove, Poľsko 
• Faculty of Mechanical Engineering and Informatics, Miskolc University, Maďarsko 
• State University of New York, Institute of Technology (SUNYIT) v Utica, USA 
• Medzinárodný slovanský inštitút , Moskva, Rusko 
• Akadémia ozbrojených síl gen., M.R. Štefánika 
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
• Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 
• IDEEX, s.r.o. Košice. 
• Alfa 04, a.s. Bratislava 
• Základná škola v Malej Ide 
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Zoznam voľne spolupracujúcich škôl a inštitúcií: 
• European Association for Security 
• Canadian Overseas Council 
• American Institute for Advanced Studies 
• National Defense Academy of Japan 
• VŠB-Technická univerzita Ostrava 
• Univerzita obrany v Brne 
• University of Zagreb 
• Sigurnost Educa, Zagreb 
• CASA College, Nikosia, Cyprus 
• Shreman Educational Society, India 
• Žilinská univerzita v Žiline 
• Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 
• Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 
• Policajné prezídium Ministerstva vnútra SR 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach 
• Obvodný úrad v Košiciach 
• BIS, s.r.o. Košice 
• PATRON International, s.r.o. Košice 
• SYTELI, s.r.o. Košice. 

 
1.2   ORGANIZA ČNÁ ŠTRUKTÚRA VŠBM  
 
VŠBM je zložená z rektorátu a 6 ústavov. Do najbližšej pôsobnosti rektora spadá sekretariát 
rektora, kvestorát, oddelenie prorektora pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy, oddelenie pre 
prorektora pre vedu, výskum a zahraničné styky, oddelenie prorektora pre informatiku 
a rozvoj.  
 
Výkonnú časť VŠBM zahrňuje 6 ústavov, pričom Ústav humanitných a technologických vied 
má vo svojej štruktúre riaditeľa ústavu, zástupcu riaditeľa ústavu, sekretariát, Katedru 
matematiky a fyziky so svojou štruktúrou, Katedru jazykov (anglický a ruský jazyk) so svojou 
štruktúrou, Katedru histórie a sociológie so svojou štruktúrou, Katedru technických vied so 
svojou štruktúrou, Katedru telesnej výchovy a športu so svojou štruktúrou. Na čele katedry 
stoja vedúci katedry. Pedagogický zbor je delený na interných a externých pedagógov.  
Vzhľadom k zaisteniu bezproblémového chodu každej katedry je v nej začlenený technik 
ústavu a príslušní THP pracovníci. V rámci Ústavu humanitných a technologických vied je 
začlenené výskumné centrum na Priemyselnej ul. č.2  v Košiciach. 
 
Ústav ekonomickej a logistickej bezpečnosti zahŕňa sekretariát riaditeľa, interných 
a externých pedagógov, technika ústavu a THP pracovníkov. Na čele ústavu stojí riaditeľ. Do 
organizačnej štruktúry ústavu je zaradené „Integrované laboratórium ekologistiky“ a 
„Laboratórium kalibrácie a hodnotenia kvality“. 
 
Ústav práva a prevencie kriminality zahŕňa sekretariát riaditeľa, interných a externých 
pedagógov, technika ústavu a THP pracovníkov. Na čele ústavu stojí riaditeľ. 
 
Ústav občianskej bezpečnosti zahŕňa sekretariát riaditeľa, interných a externých pedagógov, 
technika ústavu a THP pracovníkov, samostatnú PC učebňu. Na čele ústavu stojí riaditeľ. 
V rámci štruktúry ÚOB je vytvorené Laboratórium občianskej bezpečnosti a forénznych 
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disciplín, Školiace stredisko SBS podľa zákona 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, „Súkromná bezpečnostná služba 
PATRON Internacionál podľa zákona 473/2005 Z. z. a firma SYTELI – bezpečnostné 
systémy  podľa zákona 473/2005 Z. z. 
 
Ústav technickej a technologickej bezpečnosti zahŕňa zástupcu riaditeľa ústavu, sekretariát 
riaditeľa, interných a externých pedagógov, technika ústavu a THP pracovníkov. Na čele 
ústavu stojí riaditeľ ústavu. V rámci štruktúry ústavu je vytvorené „Laboratórium 
mechanickej bezpečnosti“. 
 
Ústav environmentálnej bezpečnosti tvorí sekretariát riaditeľa, interní a externí pedagógovia, 
technik ústavu a THP  pracovníci. Na čele ústavu je riaditeľ. V rámci organizačnej štruktúry 
ústavu je zaradené Laboratórium environmentálnej bezpečnosti. 
 
Na praktický výcvik VŠBM zriadila výcvikové centrum na prežitie v sťažených podmienkach 
v obci Kysak v blízkosti mesta Košice s kompletným poľným zabezpečením pre jednorazové 
prežitie 32 študentov. Na čele výcvikového centra pôsobí riaditeľ, ďalej správca výcvikového 
centra a interní a externí inštruktori. 
 
 
1.3 VYHODNOTENIE PLNENIA DLHODOBÉHO ZÁMERU VŠBM 
 
Zdôvodnenie plnenia dlhodobého zámeru rozvoja. 
 
Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM bol v roku 2006 rozpracovaný na obdobie 5 rokov, pričom 
vedenie novovzniknutej vysokej školy vychádzalo z dĺžky štúdia študijného programu  na 2. 
stupni vzdelávania. Keďže vysoká škola nadväzovala na činnosť detašovaného pracoviska ŽU 
FŠI, bol integrovaný celý výstup 5-ročnej činností tohto pracoviska.  
 
Pre naplnenie cieľov vzdelávania študentov VŠBM KE boli stanovené počty prijatých 
študentov v dennej a externej forme štúdia -  400 študentov v dennej forme a 300 študentov  
v externej forme vzdelávania v jednom akademickom roku. 
 
Okruh vízie a strategického smerovania na VŠBM. 
 

Na základe analýzy podkladov vstupných materiálov sa ukázalo, že vízia a strategické 
smerovanie vzdelávania na VŠBM v KE by sa malo rozvetvovať do nasledujúcich okruhov: 
 
Vzdelávanie smerom von: 
1. Akreditované študijné programy pre kariérny odborný štart i rast záujemcov. 
2. Vzdelávacie programy s certifikátom pre ďalší kariérny odborný rast záujemcov. 
3. Inovatívne formy vzdelávania pre zefektívnenie správy a  manažmentu záujemcov. 

 
Vzdelávanie smerom dovnútra: 
1. Podpora rozvoja ľudských zdrojov pre vedu, výskum a pedagogiku, jazyková príprava 

a zdokonaľovanie vedeckých a pedagogických pracovníkov. 
2. Mobilita  pedagógov a študentov.  
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Vzdelávacie programy s certifikátom pre ďalší kariérny odborný rast záujemcov. 
 
Forma vzdelávania klasickým kurzom bola zabezpečovaná zmluvnými partnermi VŠBM 
v KE za intenzívnej vzdelávacej podpory VŠBM v KE, pričom bola organizovaná aj 
prostredníctvom pedagógov VŠBM v KE formou riešenia úloh projektov aplikovaného 
výskumu. 
 
Rámcové aktivity: 
• vzdelávacie kurzy VŠBM v KE – PATRON Internacionál (bezpečnostné kurzy), 
• vzdelávacie kurzy VŠBM v KE  - CIS s certifikátom (Certifikation and Internation 

Security Servis Wien, zmluvný partner VŠBM v KE – zmluva, 
• vypracovanie projektov pre ochranu osobných údajov v spolupráci VŠBM v KE s firmou 

BIS s.r.o. Košice, zmluvný partner VŠBM v KE, 
• vzdelávacie kurzy VŠBM v KE a IDEEX s certifikátom, 

o manažérstvo kvality podľa noriem  radu ISO 900+ 
o environmentálne manažérstvo podľa noriem radu ISO 1400+ 

 
Ďalšie úspešné aktivity: 

 
Podpora ľudských zdrojov pre vedu, výskum a pedagogiku VŠBM. 

 
Forma vzdelávania plánovaná a riadená „Plánom riadenia ľudských zdrojov“ VŠBM 
klasickými formami vzdelávania od úrovne bakalár až po inžinier  bola zabezpečovaná 
vlastnými, ako aj externými vzdelávacími aktivitami. Udržiavacie kurzy rozširovania nových 
poznatkov (napr. BOZP, kvalita....) bez vysvedčenia boli zabezpečované zmluvnými 
partnermi za intenzívnej vzdelávacej podpory pedagógov, ktorí boli zároveň spolu s partnermi 
riešiteľmi úloh projektov aplikovaného výskumu. 

Rámcové aktivity: 
- cieľavedomé zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania pedagógov VŠBM v KE, 
- podpora celoživotného vzdelávania v jednotlivých sektoroch s akcentom bezpečnosti, 
- aktívne zapájanie sa pedagógov VŠBM v KE do procesov učiaceho sa regiónu 

a vytváranie sieti v celoživotnom vzdelávaní, 
- podpora kariérneho rastu vedeckých a pedagogických pracovníkov VŠBM v KE, 
- rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom celoživotného vzdelávania, 
- podpora diverzifikácie  foriem financovania celoživotného vzdelávania VŠBM v KE. 

 
Jazyková príprava a zdokonaľovanie vedeckých a pedagogických pracovníkov VŠBM.  

 
V rámci študijných programov prípravy študentov v 1. a 2. stupni vzdelávania je vo 
výberových predmetoch zahrnutý anglický a ruský jazyk. V rámci vnútorných pedagogických 
kapacít Ústavu humanitných a technologických vied – Katedra jazykov boli podľa záujmu 
organizované jazykové kurzy pre pokročilých na základe osobného výberu. 

 
Mobilita pedagógov a študentov VŠBM v KE: 

 
Forma vzdelávania plánovaná a riadená Plánom riadenia ľudských zdrojov VŠBM sa riadila 
klasickými formami mobility v súlade s prijatým projektom mobility financovanou 
finančnými zdrojmi VŠBM, ako aj podpísaním zmluvy Subject: Institutional Profile – Change 
of data, EUC reference number : 253419-IC-1-2009-1-SK- ERASMUS-EUC-1,   slúžila na: 
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- aktívne zapájanie sa do medzinárodných projektov mobility pedagógov a študentov, 
- osobná výmena pedagógov a študentov v rámci stáži u zmluvných partnerov VŠBM 

v zahraničí. 
 

Táto činnosť je preukázateľná plánom činnosti – ERASMUS. 
 

Ďalšie aktivity dlhodobého zámeru rozvoja VŠBM  pre oblasť materiálneho vybavenia 
a podpory pedagogického zabezpečenia boli splnené na štandardnej úrovni vysokoškolského 
vzdelávania.  
 
Akreditačná komisia konštatuje, že VŠBM napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené 
v štatúte a v dlhodobom zámere. 
 
 
1.4 NÁVRH ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE PRÁCE 
 

Na základe analýzy činnosti VŠBM Akreditačná komisia odporúča tieto zlepšenia: 

• zvýšiť finančné prostriedky do výskumu,  

• zvýšiť publikačnú činnosť s dôrazom na kvalitu výstupov, 

• pri tvorbe nových študijných programov zohľadňovať opis študijného odboru, 

• vytvoriť primerané priestorové a materiálne prostredie pre študentov vzhľadom na ich 
počet, 

• orientovať výučbu viac na prax s väčším využitím laboratórneho a technického 
vybavenia ústavov s cieľom získať u študentov náležité zručnosti, 

• usilovať sa o získavanie aj zahraničných študentov.  
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2 VYJADRENIE AKREDITA ČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI 
VYSOKEJ ŠKOLY BEZPE ČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 
USKUTOČŇOVAŤ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, PRE KTORÉ 
POŽIADALA O AKREDITÁCIU 

 
Základnou úlohou VŠBM je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných 
študijných programoch  na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ochrany osôb 
a majetku v študijnom odbore  8.3.1. ochrana osôb a majetku. 
 
VŠBM sa nečlení na fakulty a vysokoškolské štúdium zabezpečuje v dvoch stupňoch 
vysokoškolského vzdelávania: 
 
V priebehu samohodnotenia pre komplexnú akreditáciu VŠBM bolo vypracovaných 5  
návrhov študijných programov v prvom stupni vzdelávania (Bc.). 
 
- riadenie bezpečnostných systémov ( platnosť do 31.8.2011), 
- riadenie bezpečnostných systémov v doprave ( nový študijný program), 
- riadenie bezpečnostných systémov v ekonomike ( nový študijný program), 
- riadenie systémov bezpečnosti informácií ( nový študijný program), 
- riadenie environmentálnych rizík ( nový študijný program). 
 
V druhom. stupni vysokoškolského vzdelávania (Ing.) je predkladaný jeden študijný program: 
- riadenie bezpečnostných systémov ( platnosť do 31.8.2012) 
 
V treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.) je predkladaný 1 študijný program: 
- ochrana osôb a majetku ( nový študijný program). 
 
Všetky študijné programy sú predkladané v  študijnom odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku. 
 
Akreditačná komisia na základe posúdenia údajov v žiadostiach o posúdenie spôsobilosti 
uskutočňovať študijné programy konštatuje, že VŠBM  je spôsobilá uskutočňovať študijné 
programy tak, ako je uvedené v prílohe 1 tejto hodnotiacej správy.  
 
 
 
 
 
3 VYJADRENIE AKREDITA ČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI 

VYSOKEJ ŠKOLY BEZPE ČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 
USKUTOČŇOVAŤ HABILITA ČNÉ KONANIA A KONANIA NA 
VYMENÚVANIE PROFESOROV, PRE KTORÉ POŽIADALA O 
AKREDITÁCIU 

 
Akreditačná komisia konštatuje, že VŠBM zatiaľ nepožiadala o možnosť uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Preto sa táto časť nevyhodnocuje.    
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4 HODNOTENIE VÝSKUMNEJ, VÝVOJOVEJ, UMELECKEJ  
A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY 
BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA   

 
Akreditačná komisia hodnotila výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť VŠBM (ďalej 
len „výskum“) za hodnotené obdobie rokov 2006 - 2010. AK postupovala v súlade s  
kritériami na hodnotenie výskumu a podrobnými pravidlami hodnotenia výskumu. 
 
Hodnotenie sa vykonalo pre oblasť výskumu 23 Bezpečnostné služby podľa jednotlivých 
atribútov 

1. atribút výstupov, - výstupy výskumu 
2. atribút prostredia -  prostredie pre výskum  
3. atribút ocenenia  - ocenenie výsledkov výskumu  

 
V zmysle kritérií na hodnotenie výskumu v rámci jednotlivých atribútov pracovné skupiny 
používali nasledujúce kategórie: 

• pre atribút výstupov a atribút ocenenia 
kategória A – špičková medzinárodná kvalita 
kategória B – medzinárodne uznávaná kvalita 
kategória C – národne uznávaná kvalita 
kategória D – ostatné 

• pre atribút prostredia   
kategória A – špičková kvalita v rámci Slovenska 
kategória B – nadpriemerná kvalita v rámci Slovenska 
kategória C – priemerná kvalita v rámci Slovenska 
kategória D – podpriemerná kvalita v rámci Slovenska  
 
Pri jednotlivých atribútoch v celkovom profile kvality výskumnej činnosti VŠBM  v 
hodnotenej oblasti boli použité jednotlivé váhy takto: 
váha výstupov 50 %, 
váha prostredia 30 % 
váha ocenenia 20 %.  
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4.1 HODNOTENIE V OBLASTI VÝSKUMU 23 BEZPE ČNOSTNÉ SLUŽBY  
 
4.1 Hodnotenie výskumu na VŠBM v oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby 
 
Atribút výstupov 
 
OV 23 Bezpečnostné služby (2006 – 2010) 

Charakteristika výstupov Výstupy za roky Spolu 
2006- 2008 2009 – 2010 

Počet výstupov kategórie A s nižšou ako  100 %-nou účasťou 
tvorivých pracovníkov 

1 1  

Prepočítaný počet výstupov kategórie A s nižšou ako 100 %-
nou účasťou tvorivých pracovníkov 

0,25 0,50 0,75 

Prepočítaný počet výstupov kategórie A 0,25 0,50 0,75 
Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou tvorivých 
pracovníkov 

3 8 11,0 

Počet výstupov kategórie B s nižšou ako  100 %-nou účasťou 
tvorivých pracovníkov  

2 9 2 

Prepočítaný počet výstupov kategórie B s nižšou ako 100 %-
nou účasťou tvorivých pracovníkov  

0,99 3,98 4,97 

Prepočítaný počet výstupov kategórie B 3,99 11,98 15,97 
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou tvorivých 
pracovníkov  

3 4 7,0 

Počet výstupov kategórie C nižšou ako  100 %-nou účasťou 
tvorivých pracovníkov 

0 8 8 

Prepočítaný počet výstupov kategórie C s nižšou ako 100 %-
nou účasťou tvorivých pracovníkov  

0 4,39 4,39 

Dopočítaný počet výstupov kategórie C   - 21,89 21,89 

Prepočítaný počet výstupov kategórie C   3 30,28 33,28 

Prepočítaný počet výstupov všetkých kategórií 7,24 42,76 50,00 
 
Profil kvality pre atribút výstupov bude po zaokrúhlení: P1 = (0; 30; 70; 0) 
A = 0%, B = 30%, C = 70%, D = 0%. 
 
Hodnotenie atribútu výstupov:   
(0x4+30x3+70x2+0x1)/100 = 0+90+140+0/100 = 2,30 
V znakovom vyjadrení „C+“ = kvalita, ktorá je národ ne uznávaná  
 
Atribút prostredia  
 

a) rozsah a výsledky doktorandského štúdia (váha 1/3) 
Nehodnotí sa. VŠBM nemá doktorandské štúdium a na účely výpočtu je pridelená 
hodnota D.  

 
b) objem finančných prostriedkov  (váha 1/3) 

• podiel zahraničných grantov  z celkového počtu grantov  
• získané finančné prostriedky na jedného tvorivého pracovníka v Sk  
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Podiel zahraničných grantov z celkového počtu získaných grantov 
 
Finančné prostriedky získané na výskumné projekty  riešené na VŠBM v období rokov 2006 – 2010 
v oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby: 

Rok 
OBJEM FINAN ČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO ZÍSKANÝCH GRANTOV [€] 

DOMÁCICH  ZAHRANI ČNÝCH SPOLU 
PERCENTUÁLNY PODIEL  

ZAHRANI ČNÝCH 
GRANTOV     

2007 - 879,64  879,64 € 100 
2008 5 311,03 - 5 311,03 - 
2009 7 660,00 - 7 660,00 - 
2010 59 916,00 - 59 916,- - 

Priemerný objem  
finančných 

prostriedkov 
72 887,03 879,64 73 766,67 1,19 

Hodnotenie podielu zahraničných grantov z celkového počtu grantov  
VŠBM získala finančné prostriedky na výskumné projekty v 1 zahraničnom grante, ktoré vo 

finančnom vyjadrení z celkovej hodnoty získaných finančných prostriedkov predstavuje 1,19 %.  
Na základe hodnotenia plnenia kritérií atribútu prostredia v oblasti výskumu číslo 23 

Bezpečnostné služby sa podľa ustanovení časti II. písm. b) podrobných pravidiel hodnotenia 
v hodnotení podielu zahraničných grantov z celkového počtu grantov  môže priradiť hodnotenie 
v znakovom vyjadrení „D“ . 

Kategórie pre hodnotenie podielu zahraničných grantov z celkového počtu grantov aspoň:  
A  –  10 %,  B  –  5 %,  C  –  3 %,  D  –  0 
 
 

Objem finančných prostriedkov (grantov) v oblasti výskumu číslo 23 Bezpečnostné služby, na ktoré 
vysoká škola získala v hodnotenom období domáce granty a zahraničné granty spolu s objemom 
týchto grantov a ich čerpaním a riešiteľskou kapacitou 

Finančné prostriedky získané na výskumné projekty – domáce granty a zahraničné granty, riešené na 
VŠBM v období rokov 2006 – 2010 v oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby  

 
 

ROK 

VEGA KEGA INÉ  
 

Inštitucionálne 
VŠBM 

 
 

Spolu (€) 
Počet 
TP* 

 
FP na 1 
TP(€) 

BV KV BV  KV BV KV BV KV 

2007  - - - - 879,64 - - - 879,64 3,50 251,33 

2008  3 319,39 - - - 1 991,64 - - - 5 311,03 7,49 709,08 

2009 3 660 - - - 4 000 - - - 7 660 18,58 412,27 

2010 - - -  24 000  14 116 21 800 59 916 30,92 1 937,77 

Priemer  
(€) 

 
6 979, 39 - - 

- 
30 871,28 

- 

14 
116,- 

21 800,- 73 766,67 15,12 827,61 

* Počet tvorivých zamestnancov  - uvedené podľa podkladov VŠBM  

Hodnotenie získania finančných prostriedkov na jedného tvorivého zamestnanca   
Získané finančné prostriedky na jedného tvorivého zamestnanca v hodnotenom období v priemere 
predstavovali čiastku 827,61 € ročne. Na základe hodnotenia plnenia kritérií atribútu prostredia 
v oblasti výskumu číslo 23 Bezpečnostné služby sa podľa ustanovení časti II. písm. b) podrobných 
pravidiel hodnotenia sa môže v hodnotení objemu finančných prostriedkov na jedného tvorivého 
zamestnanca priradiť hodnotenie v znakovom vyjadrení „C“.  
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Kategórie pre hodnotenie získaných finančných prostriedkov na jedného tvorivého zamestnanca:   
A –  1 327,76  Є  (40 000 Sk)    C –  663, 88 Є  (20 000 Sk) 
B –  995, 82 Є  (30 000 Sk)     D –  0 

c) Kvalita výskumnej infraštruktúry (váha 1/6) – hodnotenie B 
 
d) Ostatné aspekty (váha 1/6) charakterizujúce prostredie výskumu - hodnotenie B 
 
Rozsah a výsledky doktorandského štúdia - hodnotíme kategóriou D 
Objem finančných prostriedkov (grantov) - hodnotíme kategóriou D 
Kvalitu výskumnej infraštruktúry  - hodnotíme kategóriou B 
Kvalitu ostatných aspektov - hodnotíme kategóriou B 
 
Na základe zhodnotenia plnenia kritérií atribútu prostredia pracovná skupina navrhuje  
priradiť  hodnotenie v znakovom vyjadrení C- s profilom kvality (0; 35; 0; 65) = 1,70 
 
Atribút ocenenia 
 
Výsledky hodnotenia za roky 2006 - 2010 
Kategória 
atribútu 
ocenenia 

Počet ocenení 
 

Spolu Percentuálny pomer 
(zaokrúhlenie) 

A 9 9 30 % (30) 
B 21 21 70 % (70) 

Spolu 30 30 100 % 
 
Hodnotenie atribútu ocenenia: = (30x4 +70x3 + 0+2 + 0x1)/100 = 3,30. 
 
Na základe zhodnotenia plnenia kritérií atribútu ocenenia pracovná skupina navrhuje  priradiť   
 hodnotenie v znakovom vyjadrení „ B+“ s profilom kvality  (30; 70; 0; 0) 
 
 
Celkový profil hodnotenia výskumu VŠBM v Košiciach v oblasti výskumu 23 Bezpečnostné 
služby 
 
Celkový profil v oblasti výskumu 23 na základe jednotlivých atribútov so stanovenými  váhami 
so zaokrúhlením na 5 % 

Atribút OV 23 
profily atribútov 

Celkový profil OV 8 s váhami 

výstupu  P1 = (0;30;70;0) 50 % 
prostredia  P2 = (0, 35, 0, 65) 30 % 
ocenenia  P3 = (30;70; 0; 0) 20 % 

 
P = 0,5x2,3 + 0,3x1,7+ 0,2x3,30 = 1,15 + 0,51 + 0,66 = 2,32 
V znakovom vyjadrení: „C+“ s profilom kvality (5, 40, 35, 20). 
 

Na základe zhodnotenia plnenia kritérií atribútu výskumu, prostredia a ocenenia  
pracovná skupina navrhuje vysokej škole priradiť celkové hodnotenie výskumu v OV 23  
Bezpečnostné služby v znakovom vyjadrení „ C+“ ( číselné vyjadrenie 2,32) s profilom 
kvality (5; 40; 35; 20). 
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5 VYJADRENIE AKREDITA ČNEJ KOMISIE O ZA ČLENENÍ 
VYSOKEJ ŠKOLY BEZPE ČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 
V KOŠICIACH  

 
Pri hodnotení sa používajú kritériá KZV, teda kritéria začlenenia vysokej školy medzi vysoké 
školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy ani medzi odborné vysoké 
školy.  
 
Atribút: Výsledky vysokej školy v oblasti výskumu  
 
Kritérium KZV-1:  Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vysokej školy 
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu 
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom druhého stupňa a/alebo študijným 
programom tretieho stupňa celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona najmenej 
C+. Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné programy aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa 
ako keby ich uskutočňovala osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí spĺňať 
podmienku uvedenú v tomto kritériu ako celok. 
 
Kritérium KZV-1 pre oblasť výskumu 6. Spoločenské a behaviorálne vedy je splnené.  
Názov VŠ Oblasť výskumu Hodnotenie  Profil 
VŠBM 23 Bezpečnostné služby  C+ 2,32  
 

Kritérium KZV-1 je splnené 

 
Kritérium KZV-2 : Objem financií za výskumné granty, projekty na evidovaný 
prepočítaný počet docentov, profesorov a tvorivých výskumných pracovníkov 
Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu profesorov, 
docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky hodnoteného obdobia je 
najmenej 40 000 Sk. V objeme financií sa zohľadňujú príjmy vysokej školy v hodnotenom období zo 
zdrojov: projekty KEGA, projekty VEGA, finančné prostriedky na riešenie výskumných projektov z 
APVV (APVT) a zo štátnych programov výskumu a vývoja, finančné prostriedky zo 6. a 7. 
rámcového programu pre výskum a technologický vývoj, finančné prostriedky získané na riešenie 
výskumných projektov zo zahraničia zohľadnené na účely rozpisu finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu. 
V prípade súkromných vysokých škôl, ak im neboli poskytnuté finančné prostriedky na schválený 
projekt v rámci grantových schém KEGA a VEGA, zohľadňuje sa namiesto príjmov z týchto 
grantových schém suma finančných prostriedkov vynaložených súkromnou vysokou školou na 
riešenie schválených projektov v príslušnom roku. 

Podľa zákona o vysokých školách sa v Slovenskej republike nemôže súkromná vysokoškolská 
inštitúcia, ktorou je aj VŠBM uchádzať o nenávratné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
v grantových agentúrach- schémach VEGA, KEGA, APVV. Táto situácia vo výraznej miere 
znevýhodňuje aj vedecko-výskumnú činnosť vysokej školy  
 

Rok 
Finančné prostriedky 

(Sk) 
Ev. počet prof. + doc. 

+TVP 
Pomer 
(Sk) 

2007 131 482 3,5 37 566 
2008 180 000 7,49 24 032 
2009 230 768 18,58 12 420 
2010 1 805 029 30,92 58 411 
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Kritérium KZV-2 nie je splnené v rokoch  2007 až 2009 hodnoteného obdobia. Splnené je 
len v roku 2010. 

 
Kritérium KZV-3 : počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa 
na prepočítaný evidenčný počet VŠ pedagógov 
Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa k 31. októbru príslušného 
akademického roka na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov v kalendárnom roku, v 
ktorom sa tento akademický rok začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia najviac 25. 
Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia v celkovom počte študentov s váhou 0,3. 
 
Počet študentov v študijnom programe prvého a druhého stupňa na prepočítaný evidenčný počet 
vysokoškolských učiteľov  

Rok 

Počet študentov (A)* Vysokoškolskí učitelia (B)*  

Pomer 
A/B 

Denní 

 

Externí 

 

Prepočet 

externí 
Spolu Prof. Doc. 

OA  

 
Spolu 

2006 148 397 119,1 267,1 2 3 5 10 26,71 

2007 530 639 191,7 721,7 2 2 9 13 55,51 

2008 996 1073 321,9 1317,9 9 7 29 45 29,28 

2009 1522 1419 425,7 1947,7 13 19 46 78 24,97 

2010 1679.  1469  440,7  2119,7 13 18 56  87 24,36 

*Údaje boli čerpané zo štatistických ročeniek ÚIPŠ za dané ak. roky. V prípade počtu učiteľov sa zarátavali len 
tí, ktorí boli na VŠBM zamestnaní v danom čase na ustanovený týždenný pracovný čas. 
 

Kritérium KZV-3 nie je splnené  rokoch 2006, 2007 a 2008 hodnoteného obdobia. 
 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  neplní kritérium  KZV-2, KZV-3 
preto sa bude posudzovať ďalej podľa prílohy 3 kritérií na začlenenia.  
 
Kritérium KZO-1 : Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vysokej školy  
Najmenej 50 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu 
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom celkové hodnotenia výskumu podľa 
§ 84 ods. 4 písm. d) zákona najmenej C-. Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné 
programy aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa ako keby ich uskutočňovala osobitná 
fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí spĺňať podmienku uvedenú v tomto 
kritériu ako celok, čo je prípad VŠBM. 
 

VŠBM spĺňa kritérium KZO - 1. 
 
Kritérium KZO-2 : Objem financií za výskumné granty, projekty, na evidovaný 
prepočítaný počet docentov, profesorov a tvorivých výskumných pracovníkov  
Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu 
profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky 
hodnoteného obdobia je najmenej  20 000 Sk. V objeme financií sa zohľadňujú príjmy 
vysokej školy v hodnotenom období zo zdrojov: projekty KEGA, projekty VEGA, finančné 
prostriedky na riešenie výskumných projektov z APVV (APVT) a zo štátnych programov 
výskumu a vývoja, finančné prostriedky z rámcových programov EÚ pre výskum a 
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technologický vývoj, finančné prostriedky získané na riešenie výskumných projektov zo 
zahraničia zohľadnené na účely rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  
V prípade súkromných vysokých škôl, ak im neboli poskytnuté finančné prostriedky na 
schválený projekt v rámci grantových schém KEGA a VEGA, zohľadňuje sa namiesto 
príjmov z týchto grantových schém suma finančných prostriedkov vynaložených súkromnou 
vysokou školou na riešenie schválených projektov v príslušnom roku 
 

VŠBM spĺňa kritérium KZO – 2 v rokoch 2007,2008, 2010 a nespĺňa v roku 2009. 
 
Kritérium KZO-3 : Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na 
prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov  
Počet študentov v študijných programoch prvého stupňa k 31. októbru príslušného 
akademického roka na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov v kalendárnom 
roku, v ktorom sa tento akademický rok začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia 
najviac 30. Študenti v externej forme štúdia sa zohľadnia v celkovom počte študentov s váhou 
0,3.  

VŠBM spĺňa kritérium KZO – 3 v rokoch 2006, 2008, 2009, 2010 a nespĺňa v roku 2007. 
 
Záver  

 
Vyjadrenie Akredita čnej komisie o začlenení Vysokej školy bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách 
 
Akreditačná komisia na základe hodnotenia plnenia Kritérií vydaných rozhodnutím 
Ministerstva školstva SR dňa 12. 12. 2007 a platných od 1. 1. 2008, príloha č. 3 pre 
začlenenie vysokej školy medzi odborné vysoké školy konštatuje, že Vysoká škola 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach spĺňa kritérium KZO-1, spĺňa kritérium KZO-2 
v rokoch 2007, 2008 a 2010 a nespĺňa v roku 2009 a kritérium KZO-3 spĺňa v rokoch 2006, 
2008 až 2010 a nespĺňa v roku 2007. 
 
Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia konštatuje, že v prípade 
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach nie je možné v súlade s § 84 ods. 
4 písm. e) zákona o vysokých školách predložiť ministerstvu školstva vyjadrenie AK o jej 
začlení v súlade s § 2 ods. 13, pretože nespĺňa kritérium na začlenenie ani pre odborné 
vysoké školy.  
 


