
ŠTUDIJNÝ ODBOR 

 

8. 3. 2. Bezpečnostné  verejno-správne služby 

Bezpečnostné verejno-správne služby je študijný odbor (ďalej len SO) zo sústavy študijných 

odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR , ako oblasť poznania ( §50 ods. l Zákona 

č.131/2002, v ktorej absolvent študijného programu ( §51 ods. l  Zákona č. 131/2002) nadobudne 

profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví 

pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.  

 

Identifikácia študijného odboru v štruktúre podľa § 50 ods. 5 

1. Názov:  

Bezpečnostné  verejno-správne služby (anglický názov Security and Public and Administration 

Services) 

2. Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka 

študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia: 

Študijný odbor Bezpečnostné verejno-správne služby sa môže podľa Sústavy študijných odborov 

vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 

študovať v: 

 prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky, 

 druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky,  

 treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) s dĺžkou 3 roky v internej a 5 rokov v externej 

forme; 

Pri prechode na vyšší stupeň štúdia sa predpokladá,  že absolvent ukončil nižší stupeň štúdia 

v študijnom odbore Bezpečnostné a verejno-správne služby alebo v niektorom príbuznom študijnom 

odbore.  

 

3. Zdôvodnenie potreby:  

Vývin ľudskej civilizácie v globálnom rozmere, ale tiež z konkrétneho pohľadu životov, zdravia 

a bezpečnosti ľudí je stále častejšie, s väčšou intenzitou a rozmanitejšími formami ohrozovaný 

množstvom rizík a krízových javov. Táto skutočnosť si vyžaduje projektovanie, vytváranie 

a účinné využívanie adekvátnych ochranných a obranných systémov v modernej spoločnosti, 

riadených  na rôznych stupňoch ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy.  Efektívnosť 

ich činnosti   je podmienená kvalitou manažérsky a právne vysokoškolsky vzdelaných 

profesionálov. 

 

4. Podobné študijné odbory zahraničí:  

 

Česká republika:  Policejní akademie Praha, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Vysoká 

vojenská škola pozemního vojska Vyškov,   

Nemecko: Ludwig-Maximilians-Universität München 

USA: Emergency Response Institute Alberta, Defence Aquisition University Fort Belvoir, 

Virginia 
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5. Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:  

 

-          8.3.1 Ochrana osôb a majetku; 

- 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; 

- 8.3.6 Záchranné služby; 

- 3.4.1 Právo. 

 

6. Obsah: 

Absolventi študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby sú spôsobilí vykonávať podľa 

dosiahnutého stupňa profesiu:  

 Správny pracovník- špecialista alebo manažér bezpečnostných verejno-správnych služieb 

(Administrative Specialist  ̶ Security andPublic    Administration Services Manager) - 

1. stupeň; 

 Správny pracovník  ̶  manažér bezpečnostných a verejno-správnych služieb (Administrative 

Specialist  ̶  Security and Public Administration Services Manager)  ̶  2. stupeň;  

 Doktor bezpečnostných verejno-správnych štúdií (Security and Public Administration 

Studies Philosophiae doctor-PhD)  ̶  3.  stupeň.. 

Správny pracovník – špecialista alebo manažér bezpečnostných verejno-správnych služieb  ̶ 

1. stupeň ̶ ovláda problematiku vnútornej bezpečnosti v oblasti verejno-správnych služieb, 

dokáže riadiť činnosť špecializovaných pracovísk nižších stupňov miestnej štátnej správy 

a samosprávy na úsekoch ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového 

manažmentu a na ďalších úsekoch;  

Správny pracovník  ̶ manažér bezpečnostných verejno-správnych služieb  ̶ 2. Stupeň  ̶  ovláda 

problematiku vnútornej bezpečnosti v oblasti verejno-správnych služieb, dokáže riadiť činnosť 

špecializovaných pracovísk stredných a vyšších stupňov miestnej štátnej správy a samosprávy 

na úsekoch ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu;  

Doktor bezpečnostných  verejno-správnych štúdií ̶ ovláda vedecké metódy získavania, analýzy, 

spracovania teoretických a empirických poznatkov a  ich využívania v riadení činnosti špecializovaných 

pracovísk stredných a vyšších stupňov miestnej štátnej správy a samosprávy na úsekoch ochrany pred 

požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy.  

 

Obsah pre prvý stupeň 

1. Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň) 

a)Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (1. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (1. stupeň):  

 je vysokoškolsky kvalifikovaný odborník pre orgány verejnej správy, ktoré riadia a  plnia 

úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu 

a všeobecnej vnútornej správy na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy; 
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 má základné teoretické vedomosti o právnej úprave, organizácii, riadení  a obsahu plnenia 

úloh na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu 

a všeobecnej vnútornej správy na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy; 

 dokáže účinne riadiť činnosť organizácií a odborných pracovných tímov na nižšom stupni 

riadenia, organizovať súčinnosť a koordinovať činnosť s inými subjektami, participujúcimi 

na plnení úloh, pracovať s manažérmi, a špecialistami iných profesií, využívať moderné 

teórie manažmentu a krízového manažmentu;  

 ovláda tvorbu zámerov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb a záchranných systémov. 

Dokáže v potrebnom rozsahu realizovať úlohy na úseku štátnej správy a správnej služby. 

Ovláda činnosti na úseku vedenia a tvorby správnych evidencií a ich  využívania v praktickej 

činnosti; 

b)Teoretické vedomosti (1. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (1. stupeň): 

 má  základné  spoločenskovedné vedomosti (ich jadrom  sú poznatky z filozofie, logiky, 

ekonómie,  psychológie, sociológie, etiky, politológie a iných disciplín), ktoré mu umožňujú 

chápať  fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa ku spoločenským javom a procesom, 

súvisiacim s realizáciou bezpečnostnej politiky štátu a činnosťou bezpečnostných služieb 

a záchranných systémov; 

 má základné právne vedomosti (najmä ústavného práva, teórie štátu a práva, medzinárodného 

práva, trestného práva, správneho práva a súkromnoprávnych disciplín), ktoré mu umožňujú 

realizovať úlohy na úseku štátnej správy a správnej služby; 

 osvojil si základné vedomosti z oblasti manažmentu, informatiky, krízového manažmentu, 

ekonomiky verejného sektora, sociálnej komunikácie, štatistiky a účtovníctva a dokáže ich 

využiť pre vlastnú koncepčnú a riadiacu činnosť na svojom pracovisku; 

 získal základné vedomosti o podstate, štruktúre, súčasnom stave a perspektívach vývinu 

bezpečnostných služieb a záchranných systémov, ktoré mu umožňujú chápať úlohy, obsah, 

formy a metódy ich činnosti a svoje postavenie a kompetencie pri plnení ich úloh;  

c) Intelektuálne   a praktické spôsobilosti, návyky a schopnosti (1. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (1. stupeň) získal: 

 schopnosti sústredenia a udržiavania pozornosti na riešenie dôležitých úloh, súvisiacich 

s výkonom profesie, utvárať si predstavy činností a bezpečnostných situácií; 

 schopnosti samostatne si stanovovať postupy a  prijímať rozhodnutia s anticipáciou ich 

dôsledkov; 

 schopnosti systémového prístupu k práci s informáciami, ich získavania, analýzy 

a spracovania s využitím moderných informačných technológií; 

 schopnosti hodnotiaceho poznania javov  a procesov v oblasti posudzovania zdrojov 

ohrozenia životov, zdravia a majetku a riadenia činnosti niektorých prvkov záchranných 

systémov pred vznikom, v priebehu vývinu krízového javu a pri odstraňovaní jeho 

následkov; 

 spôsobilosti aktívnej odbornej komunikácie vo zvolenom svetovom jazyku; 
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 schopnosť účinne riadiť organizačný celok nižšieho stupňa a špecializovaný pracovný tím, 

organizovať súčinnosť a spoluprácu s ďalšími subjektami, participujúcimi na predmetnej 

činnosti na miestnej úrovni; 
 schopnosť aplikovať právny systém pri  plnení úloh bezpečnostných a verejno-správnych 

služieb; 

 spôsobilosti zisťovať úroveň a zameranie interpersonálnych väzieb, sociálnopsychologickej 

atmosféry v tíme a ich vplyv na plnenie pracovných úloh; 

c) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a spôsobilosti (1. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (1. stupeň) dokáže: 

 disciplinovane, zodpovedne a dôsledne plniť úlohy bez nevyhnutnosti nepretržitej kontroly 

nadriadeným; 

 udržiavať kontakt s vývinom teórie a praxe vo svojej profesii, organizovať si vlastné učenie, 

profesionálny vývoj a sebarealizáciu; 

 pracovať efektívne ako člen alebo vedúci pracovného tímu na úseku ochrany pred požiarmi, 

civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni 

miestnej štátnej správy a samosprávy. 

 spolupracovať s verejnosťou, rôznymi občianskymi združeniami a masmédiami a poskytovať 

im relevantné informácie;  

 

2. Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň) 

a) Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na plnenie úloh 

vnútornej bezpečnosti v oblasti verejno-správnych služieb, riadenie činnosti špecializovaných 

pracovísk nižších stupňov miestnej štátnej správy a samosprávy na úsekoch ochrany pred 

požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu;  

Jadro obsahuje: 

 právne základy bezpečnostných verejno-správnych služieb; 

 dejiny štátu, práva a bezpečnostných služieb; 

 správne agendy a správne konanie; 

 semestrálny projekt; 

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 2/5 ECTS kreditov študijného programu l. roku štúdia. 

 história a výstavba civilnej ochrany; 

 individuálna a kolektívna ochrana obyvateľstva; 

 riadenie ochrany pred požiarmi a riadenie záchranných služieb; 

 protipožiarna prevencia; 

 základy krízového manažmentu; 

 semestrálny projekt; 

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2.  a 3. roku štúdia. 
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b) ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň) 

 manažment; 

 informatika a štatistika; 

 monitoring zdrojov ohrozenia; 

 technika protipožiarnej ochrany; 

 taktika zdolávania požiarov a záchranných prác; 

Záverečná práca – obhajoba 

Štátna skúška   ̶  Bc.  

 
Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto 

študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Hĺbka 

rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy 

alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednej s pomedzi 

nich. 

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna 

hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 

100 % ECTS kreditov študijného odboru. 

 

 

 

Obsah pre druhý stupeň 

1. Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň) 

a) Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (2. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (2. stupeň):  

 je vysokoškolsky kvalifikovaný odborník pre orgány verejnej správy, ktoré riadia a  plnia 

úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu 

a všeobecnej vnútornej správy na úrovni ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy. 

 má široký rozsah teoretických vedomostí o právnej úprave, organizácii, riadení  a obsahu 

plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany, krízového 

manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni ústrednej a miestnej štátnej správy 

a samosprávy. 

 dokáže účinne riadiť činnosť organizácií a odborných pracovných tímov na strednom 

a vyššom stupni riadenia, organizovať súčinnosť a koordinovať činnosť s inými subjektami, 

participujúcimi na plnení úloh, pracovať s manažérmi, a špecialistami iných profesií, 

využívať moderné teórie manažmentu a krízového manažmentu.  

 ovláda systém a metodiku tvorby zámerov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb 

a záchranných systémov a má potrebné vedomosti o tvorbe ich organizačných štruktúr 

o metódach a formách ich práce v súlade s prognózami ich ďalšieho vývinu. 
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 dokáže aplikovať získané znalosti pri realizácii medzinárodnej spolupráce a plnení úloh 

v súlade s požiadavkami nadštátnych a medzinárodných orgánov a organizácií, zaoberajúcich 

sa problematikou bezpečnostných a verejno-správnych služieb.  

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové (Bc.) vzdelanie v tomto alebo v niektorom 

príbuznom študijnom odbore (potom absolvuje študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 

2 roky).  

b) Teoretické vedomosti (2.stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné  verejno-správne služby (2. stupeň): 

 má  komplexný rozsah   spoločenskovedných vedomostí (ich jadrom  sú poznatky z filozofie, 

logiky, ekonómie, , psychológie, sociológie, etiky, politológie a iných disciplín), ktoré mu 

umožňujú chápať  fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa ku spoločenským javom 

a procesom, súvisiacim s realizáciou bezpečnostnej politiky štátu a činnosťou 

bezpečnostných služieb a záchranných systémov; 

 má rozšírené  právne vedomosti (najmä ústavného práva, teórie štátu a práva, správneho 

práva, medzinárodného práva verejného a súkromného  a súkromnoprávnych disciplín), 

s dôrazom na aplikáciu týchto vedných disciplín v riadení činnosti bezpečnostných a verejno-

správnych služieb;  

 má rozšírené vedomosti o efektívnom riadení činnosti jednotlivcov, odborných tímov 

a riadených systémov s dôrazom na aplikáciu prístupov krízového manažmentu pri riešení 

krízových situácií;  

 získal komplexné  vedomosti o súčasných charakteristikách a koncepčných zámeroch vývinu 

bezpečnostných služieb a záchranných systémov, ktoré mu umožňujú chápať úlohy, obsah, 

formy a metódy ich činnosti a svoje postavenie a kompetencie pri plnení ich úloh;  

 má potrebné vedomosti z oblasti stratégií vzdelávania, obsahu, metód a foriem 

profesionálneho vzdelávania pracovníkov na úseku ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, 

obrany, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni ústrednej a miestnej 

štátnej správy a samosprávy. 

c) Intelektuálne  a praktické spôsobilosti, návyky a schopnosti (2. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (2. stupeň) získal a prehĺbil: 

 schopnosti sústredenia a udržiavania pozornosti na riešenie dôležitých úloh, súvisiacich 

s výkonom profesie, utvárať si vlastný úsudok a predstavy činností a bezpečnostných 

situácií; 

 schopnosti samostatne si stanovovať postupy a  prijímať rozhodnutia s anticipáciou ich 

dôsledkov; 

 spôsobilosti anticipovať udalosti, súvisiace s výkonom profesie a ich priebeh, regulovať 

vlastné konanie a správanie aj v podmienkach záťažových situácií; 

 schopnosti racionálne riešiť problémy, súvisiace s výkonom profesie, pružne sa orientovať  

v zložitých a nepredvídaných situáciách, adekvátne na ne reagovať a prijímať potrebné 

rozhodnutia; 

 schopnosti systémového prístupu k práci s informáciami, ich získavania, analýzy 

a spracovania s využitím moderných informačných technológií; 
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 schopnosti využívať znalosti manažmentu a krízového manažmentu pri analýze krízových 

situácií a pri navrhovaní relevantných opatrení na ich riešenie; 

 schopnosti hodnotiaceho poznania javov  a procesov v oblasti posudzovania zdrojov 

ohrozenia životov, zdravia a majetku a riadenia činnosti svojich pracovísk a záchranných 

systémov pred vznikom, v priebehu vývinu krízového javu a pri odstraňovaní jeho 

následkov; 

 schopnosti motivovať podriadených a cieľavedome využívať faktory, stimulujúce ich 

výkonnosť, optimálne využívať svoju personálnu pôsobnosť; 

 spôsobilosti aktívnej odbornej komunikácie vo zvolenom svetovom jazyku; 

 schopnosti účinne riadiť organizačný celok vyššieho  stupňa a špecializovaný pracovný tím, 

organizovať súčinnosť a spoluprácu s ďalšími subjektami, participujúcimi na predmetnej 

činnosti na regionálnej a centrálnej úrovni; 

d) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (2. stupeň) dokáže: 

 jasne, zrozumiteľne a výstižne vyjadrovať verbálnou a písomnou formou svoje myšlienky, 

argumentovať, polemizovať a obhajovať svoje prístupy a postoje k riešeniu profesijných 

problémov, adekvátne využívať odbornú terminológiu; 

 zabezpečiť efektívne využívanie technických prostriedkov a systémov pri plnení úloh 

bezpečnostných a verejno-správnych služieb a navrhovať opatrenia pre ich modernizáciu 

a doplnenie; 

 udržiavať úzky kontakt s vývinom teórie a praxe vo svojej profesii, organizovať si vlastné 

učenie, profesionálny vývoj a sebarealizáciu; 

 pracovať efektívne ako vedúci pracovného tímu alebo záchranného systému  na úseku 

ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu a všeobecnej 

vnútornej správy na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy. 

 spolupracovať s verejnosťou, rôznymi občianskymi združeniami, zabezpečovať pravidelný 

a racionálny kontakt s  masmédiami a v potrebnom rozsahu im poskytovať relevantné 

informácie;  

 podieľať sa na tvorbe a spracovávaní koncepčných, metodických a iných dokumentov 

pre plnenie úloh bezpečnostných a verejno-správnych služieb; 

  

2. Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň) 

 

Nosné  témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na plnenie úloh 

vnútornej bezpečnosti v oblasti verejno-správnych služieb, riadenie činnosti špecializovaných 

pracovísk stredných  a vyšších stupňov ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy 

na úsekoch ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu;  
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Jadro obsahuje: 

 správne právo- všeobecná a osobitná časť; 

 pracovné právo a právo štátnej služby; 

 medzinárodné právo verejné a súkromné; 

 ďalšie právne disciplíny; 

 semestrálny projekt; 

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 2/5 ECTS kreditov študijného programu l. roku štúdia. 

 teória a prax civilnej ochrany; 

 civilná ochrana  ̶  ochrana obyvateľstva; 

 protipožiarna bezpečnosť stavieb; 

 technická normalizácia a skúšobníctvo; 

 krízový manažment a civilná ochrana; 

 semestrálny projekt; 

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia. 

b) ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň) 

 právo životného prostredia; 

 etika vo verejnej správe; 

 manažérska komunikácia; 

 sociálna politika a sociálna správa; 

 komunálna politika 

 taktika zdolávania požiarov a záchranných prác; 

 zisťovanie príčin požiarov; 

Diplomová práca – obhajoba 

Štátna skúška   ̶  Mgr.  

 
Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto 

študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň 1/2 

obsahu študijného programu musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS  

kreditov odboru. 

 

Obsah pre tretí stupeň 

1. Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň) 

a) Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (3. Stupeň):  
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 má zodpovedajúci prehľad o súčasnom stave a prognózach vývinu bezpečnostných a verejno-

správnych služieb, najmä záchranných systémov, v podmienkach Slovenskej republiky, 

v medzinárodnom a nadnárodnom meradle; 

 je odborne pripravený riadiť činnosť bezpečnostných a verejno-správnych služieb 

v mimoriadnych situáciách v spolupráci a v súlade s požiadavkami medzinárodných 

a nadnárodných orgánov a organizácií, podieľajúcich sa na ochrane proti účinkom ohrození 

v mieri i v čase vojny a vojnového stavu. 

 ovláda základy metodológie  a metodiky vedeckého výskumu javov a procesov, súvisiacich s teoretickými 

a praktickými otázkami manažmentu  bezpečnostných a verejno-správnych služieb; 

 odovzdáva získané odborné poznatky a skúsenosti formou prezentácie výsledkov vedeckého 

poznania, rozvoja študijného odboru  v publikačnej činnosti, svojou aktívnou účasťou 

na edukačných, vedeckých a ďalších aktivitách na rôznych organizačných úrovniach; 

b) Teoretické vedomosti (3. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (3. Stupeň):  

 disponuje ucelenými vedomosťami o súčasnom stave a prognózach vývinu bezpečnostných 

a verejno-správnych služieb, o koncepciách rozvoja  záchranných systémov, v podmienkach 

Slovenskej republiky, v medzinárodnom a nadnárodnom meradle; 

 má široký rozsah vedomostí o organizácii práce na úseku rozvoja ľudských zdrojov, personálnej politiky 

a personálnej stratégie, zvyšovania úrovne profesijnej kompetentnosti podriadených pri zabezpečovaní ich 

kariérneho postupu; 

 ovláda  teóriu vedeckého poznania a má potrebné vedomosti o metodologických a metodických  otázkach 

získavania empirických poznatkov v oblasti bezpečnostných a verejno-správnych služieb; 

 

c) Intelektuálne  a praktické spôsobilosti, návyky a schopnosti (3. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (3. Stupeň):  

 dokáže formulovať vedecké hypotézy výskumu a používať  vedecké metódy a techniky  výskumu 

javov a procesov, pripraviť a  uskutočňovať empirický výskum a  viesť interdisciplinárne 

vedecké a iné odborné tímy; 

 je spôsobilý analyzovať, vyhodnocovať a vedecky objektívne objasňovať získané výskumné 

fakty a súvislosti medzi nimi, adekvátne ich teoreticky interpretovať a navrhovať relevantné 

opatrenia pre skvalitnenie praxe v skúmanej oblasti; 

 je spôsobilý systémovo riadiť činnosť vyšších organizačných celkov na úseku 

bezpečnostných a verejno-správnych služieb s uplatňovaním moderných procesných, 

psychologicko-sociálnych a kvantitatívnych manažérskych prístupov; 

 

d) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň) 

Absolvent odboru Bezpečnostné verejno-správne služby (3. Stupeň): 

 osvojil si právne a environmentálne aspekty, etické a spoločenské stránky vedeckej práce; 

 je spôsobilý efektívne komunikovať   s partnermi na rôznych komunikačných úrovniach a  aktívne 

sa zúčastňovať na  činnosti profesijných, edukačných a  vedeckých inštitúcií a združení; 
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2. Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň) 

a) Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň) 

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na riadenie 

činnosti špecializovaných pracovísk vyšších stupňov ústrednej a miestnej štátnej správy 

a samosprávy na úsekoch ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového 

manažmentu na riadenie a koordináciu činnosti  záchranných systémov a na ďalších úsekoch. 

Konkrétnym výsledkom (výstupom)  je spracovanie a úspešná obhajoba doktorandskej 

dizertačnej práce, so zrejmým prínosom v odborno-teoretickej a prakticko-metodickej rovine. 

 

Jadro obsahuje (len rámcové témy -  vybrané state):  

b) Študijná časť: 

 teoretický fundament a metodológia činností bezpečnostných verejno-správnych služieb; 

 technológia transferu vedeckých poznatkov do praxe bezpečnostných verejno-správnych 

služieb; 

 metodologické inštrumentárium optimalizácie organizácie  a činností bezpečnostných 

verejno-správnych služieb; 

 história vývinu bezpečnostných verejno-správnych služieb na našom území 

a v medzinárodných súvislostiach; 

c) Vedecká časť: 

 výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru bezpečnostných verejno-správnych 

služieb v podobe individuálnej výskumnej aktivity alebo účasti vo vedeckých riešiteľských 

tímoch;  

 zásady vedeckej práce, väzby  výskum – vývoj - použitie, vedecké formulovanie problému;  

 právne a environmentálne aspekty navrhovaných koncepcií a prístupov; 

 etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos 

pre prax. 

 

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba 

dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne 

získavať, analyzovať a interpretovať  teoretické a praktické poznatky. 

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 

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 jednoho študijného odboru sa musia líšiť 

najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov. 

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 jednoho študijného odboru sa musia líšiť 

najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov. 
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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 SR 

(priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva 

Vedeckej rade udelovať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor - PhD.",.) 

Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5)musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu 

jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť 

nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov 

v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.  

Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) 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.  

Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu 

k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Educaííon Documents). 

 

 

 

 


