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UČEBNÝ PLÁN

P. č.

Názov
vyučovacieho predmetu/aktivity

Celkový počet
vyučovacích hodín

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Otvorenie a organizačné pokyny
Justičná stráž
Odborná príprava
Praktická príprava
Nácvik sociálno-komunikačných zručností
Individuálna príprava na záverečnú skúšku a konzultácie
Záverečná skúška
SPOLU

1
33
6
21
35
4
5
105

Poznámky k učebnému plánu
1.

Učebný plán je rozvrhnutý do troch týždňov výučby. V jednom týždni sa vyučuje 35
vyučovacích hodín po 45 minút.

2.

Záverečná skúška sa vykoná z predmetov:
a) Justičná stráž,
b) Odborná príprava.

3.

Súčasťou Odborného kurzu justičnej stráže je otvorenie v rozsahu jednej vyučovacej
hodiny, príprava na záverečnú skúšku s možnosťou absolvovať konzultácie v rozsahu
štyroch vyučovacích hodín a vykonanie záverečnej skúšky v rozsahu piatich
vyučovacích hodín.
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CHARAKTERISTIKA
ODBORNÉHO KURZU JUSTIČNEJ STRÁŽE

1.

Výchovno-vzdelávací cieľ

Cieľom Odborného kurzu justičnej stráže (ďalej len „odborný kurz“) je poskytnúť
možnosť doplniť a prehĺbiť vedomosti z oblasti ochrany súdnych objektov a objektov
prokuratúry a verejného poriadku v ich blízkosti, získať komunikačné zručnosti.
Súčasťou učebných osnov odborného kurzu je exkurzia do vybraných objektov súdov a
prokuratúry, ktorej cieľom je prepojiť teoretické vedomosti s praktickou činnosťou justičnej
stráže v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry.
Učebné osnovy vyučovacích predmetov sú rámcové. Nové učivo, ktoré po schválení
učebných osnov vyplynie zo zmien v spoločnosti ako i zo zmien dovtedy platných právnych
predpisov, je vyučujúci povinný po jeho schválení riaditeľom Inštitútu vzdelávania zboru (ďalej
len „inštitút vzdelávania“) zaradiť do vyučovacieho procesu.
2.

Profil frekventanta odborného kurzu

Frekventant odborného kurzu si v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami
jednotlivých predmetov osvojí zákony, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a interné
predpisy (ďalej len „právne normy“) upravujúce výkon štátnej služby na úseku justičnej stráže
v nasledovných oblastiach:
a) informácie o právnych normách, ktoré upravujú výkon štátnej služby príslušníkov
zaradených na úseku justičnej stráže oddelení ochrany v súdnych objektoch, objektoch
prokuratúry, Ministerstve spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“) a iných objektov,
b) uplatňovanie príslušných foriem etiky a profesionálneho prístupu k plneniu povinností
v súlade so zákonnosťou, humánnosťou a profesionalitou,
c) medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa ochranou ľudských práv a slobôd, medzinárodný
systém ochrany ľudských práv a slobôd,
d) zdokonaľovanie sa v praktických sociálno-komunikačných zručnostiach vyplývajúcich zo
služobných činností funkcií na úseku justičnej stráže,
e) zvládanie záťažových situácií a ich operatívne riešenie,
f) aplikovanie oprávnení pri riešení možných konfliktov s osobami vstupujúcimi do súdnych
objektov a objektov prokuratúry,
g) postup v prípade mimoriadnych udalostí ohrozujúcich poriadok a bezpečnosť súdov,
prokuratúr, ministerstva a iných objektov,
h) informácie o súčinnosti a spolupráci s policajným zborom a obecnou políciou, prokuratúrou
a súdmi počas výkonu služby príslušníka justičnej stráže,
i) v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru v Bratislave
absolvovanie školenia pyrotechnického minima.
Požiadavky na príslušníka po absolvovaní odborného kurzu
a) Odborné znalosti a vedomosti
Príslušník zboru ovláda základné znalosti právnych predpisov uplatňovaných vo výkone štátnej
služby na úseku justičnej stráže. Sociálno-komunikačné zručnosti vyplývajúce zo služobných
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činností funkcií na úseku justičnej stráže. Ovládanie príslušných foriem etiky a profesionálneho
prístupu príslušníka
b) Potrebné návyky, zručnosti a schopnosti
Príslušník zboru musí mať schopnosť flexibilne využívať a uplatňovať nadobudnuté teoretické
vedomosti, návyky a praktické, sociálno-komunikačné zručnosti, pri riešení úloh, situácií
a problémov, ktoré sa vyskytujú v jeho dennej praxi.
c) Požadované psychické a osobnostné vlastnosti
Od príslušníka zboru sa vyžaduje služobná disciplína, dôslednosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
profesionálna prispôsobivosť, osobná disciplinovanosť a sebakontrola.
V čase výkonu služby i v čase mimo výkonu služby je príslušník zboru predstaviteľom
ozbrojeného bezpečnostného zboru a podľa toho musí vystupovať pri výkone štátnej služby a
v osobnom živote. Musí byť pripravený konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade
s platnými právnymi normami.
Absolvovaním odborného kurzu si príslušník zboru prehĺbi vzdelanie v oblasti plnenia
úloh na úseku justičnej stráže.
4.

Spôsob a podmienky ukončenia vzdelávania

Odborný kurz sa ukončuje záverečnou skúškou, ktorá sa vykoná spravidla ústnou
formou. Podmienkou zaradenia frekventanta na vykonanie záverečnej skúšky je absolvovanie
najmenej 75% dĺžky trvania odborného kurzu. Klasifikácia a hodnotenie frekventanta sa
vykoná podľa RGR č. 35/2014 o vzdelávaní príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ RGR č. 35/2014“).
4.

Doklad o absolvovaní vzdelávania

Po absolvovaní odborného kurzu vydá inštitút vzdelávania absolventovi osvedčenie
o získaní špecializačného vzdelávania podľa prílohy č. 2.
5.

Personálne a organizačné zabezpečenie vzdelávania

Vzdelávací proces zabezpečujú spravidla lektori, lektori-inštruktori (ďalej len „lektor“)
inštitútu vzdelávania, externí lektori - príslušníci zboru, špecialisti zboru a odborníci mimo
zboru.
Lektori vykonávajú vyučovací proces na základe písomnej prípravy schválenej
riaditeľom inštitútu vzdelávania. Činnosť študijnej skupiny riadi vedúci lektor, ktorý plní najmä
tieto úlohy:
a) po dobu trvania vzdelávacej aktivity riadi činnosť v určenej študijnej skupine,
b) na začiatku vzdelávacej aktivity oboznámi frekventantov zverenej študijnej skupiny
s Vnútorným poriadkom inštitútu vzdelávania,
c) riadi činnosť samosprávy študijnej skupiny,
d) vyjadruje sa k žiadostiam a pripomienkam frekventantov svojej študijnej skupiny,
e) vedie požadovanú pedagogickú dokumentáciu v zmysle prílohy č. 1 k RGR č. 35/2014,
f) vedie evidenciu neprítomnosti frekventantov,
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g) kontroluje dodržiavanie Vnútorného poriadku inštitútu vzdelávania vo všetkých priestoroch
inštitútu vzdelávania.
Príslušníci zboru sú spravidla vysielaní do odborného kurzu v nástupných termínoch,
ktoré sú stanovené v Pláne vzdelávacích aktivít inštitútu vzdelávania na príslušný kalendárny
rok.
Frekventanti sa počas realizácie odborného kurzu riadia Vnútorným poriadkom inštitútu
vzdelávania.
6.

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie vzdelávania

Vzdelávanie sa spravidla realizuje v priestoroch inštitútu vzdelávania. Teoretické
vyučovanie sa vykonáva v učebniach inštitútu vzdelávania, praktické vyučovanie v počítačovej
učebni, v telocvični Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra,
exkurzie vo vybraných súdnych objektoch a objektoch prokuratúry, ostré školné streľby na
strelnici Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov prípadne
inej strelnici.
Dopravu frekventantov na zabezpečenie realizácie praktických cvičení v teréne
zabezpečí spravidla Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra,
v prípade potreby inštitút vzdelávania požiada o spoluprácu iný ústav.
7.

Výstroj, výzbroj a vybavenia frekventantov

Počas teoretického a praktického vyučovania nosí frekventant služobnú rovnošatu,
s výnimkou praktického vyučovania sebaobrany alebo iných praktických činností. Frekventant
je pri nástupe do odborného kurzu vystrojený zo služobného úradu, v ktorom vykonáva štátnu
službu výstrojnými súčasťami a ďalšími potrebnými vecami v zmysle prílohy č. 1.
8.

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vzdelávaní

Frekventant je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v zmysle príslušných interných právnych noriem upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci. Základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia sú uvedené v § 14 Vnútorného
poriadku inštitútu vzdelávania, s ktorým sú frekventanti oboznámení na začiatku vzdelávacej
aktivity.
9.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia výsledkov vzdelávania

Kontrolná činnosť vedenia inštitútu vzdelávania je zameraná na úroveň vzdelávacieho
procesu a dodržiavanie služobnej disciplíny, kontrolná činnosť lektorov inštitútu vzdelávania
je zameraná na dodržiavanie Vnútorného poriadku inštitútu vzdelávania a služobnej disciplíny
a úroveň prípravy frekventantov na vyučovací proces.
Výsledky jednotlivých vzdelávacích aktivít sú súhrnne vyhodnocované v rámci porád
inštitútu vzdelávania a súhrnne sa vyhodnotenie spracováva po ukončení kalendárneho polroku
a po ukončení kalendárneho roku.
10.

Vyučovacie metódy
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Základnými vyučovacími metódami vzdelávania sú metódy heterodidaktické.
Z hľadiska etapy vyučovacieho procesu sa využívajú metódy motivačné, expozičné, fixačné
a diagnostické.
Motivačné metódy sa využívajú na aktiváciu frekventanta (motivačný rozhovor,
problém ako motivácia).
Z expozičných metód sa využívajú prednáška, vysvetľovanie, rozhovor, metóda
priameho prenosu poznatkov, metóda sprostredkovaného prenosu poznatkov (napr.
pozorovanie navodených situácií, demonštrácia činností a podobne) alebo problémové metódy
(navodenie problému a následné spôsoby riešenia).
Fixačné metódy sa využívajú na opakovanie, upevňovanie prebratého učiva (ústne
opakovanie, metóda otázok a odpovedí, opakovací rozhovor, písomné opakovanie). Pri
vzdelávacích témach, ktoré sú zamerané na praktický nácvik (modelové situácie, sebaobrana
a práca s počítačovými aplikáciami), sú využívané metódy precvičovania a zdokonaľovania
zručností.
Diagnostické metódy slúžiace na získanie spätnej väzby o získaných vedomostiach sa
aplikujú prostredníctvom ústnych skúšok a praktického skúšania.

INŠTITÚT VZDELÁVANIA
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ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Justičná stráž

Nitra, október 2017

Podrobný rozpis učiva:
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Justičná stráž (ďalej len „JS“)

T-1

Povinnosti a oprávnenia príslušníka zboru a ich aplikácia v praxi vo výkone štátnej
služby príslušníka podľa Zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení
neskorších
predpisov
2h

T-2

Justičná stráž a jej oprávnenia pri zabezpečovaní ochrany poriadku a bezpečnosti
v objektoch súdu, objektoch prokuratúry v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a RMS č. 2/2014
o zabezpečovaní ochrany Zborom väzenskej a justičnej stráže v znení RMS č.
13/2016
2h

T-3

Verejný poriadok
Podmienky ovplyvňujúce verejný poriadok
Predmet, úlohy a význam poriadkovej služby
Predmet, úlohy a význam JS
Formy, metódy, sily a prostriedky JS
Hliadková služba - význam, organizácia, druhy hliadok, úsek hliadky

2h

T-4

Povinnosti príslušníka JS
Povinnosti príslušníka ZVJS a preukazovanie príslušnosti k JS
Povinnosti príslušníka JS vyplývajúce z právnych noriem a zo Smerníc pre činnosť
justičnej stráže v objekte súdu, objekte prokuratúry a v objekte ministerstva
Miestna a osobná znalosť príslušníkov v JS
2h

T-5

Dokumentácia vedená v objekte súdu a prokuratúry
Problematika spracovania Smerníc pre činnosť justičnej stráže v objekte súdu, objekte
prokuratúry a v objekte ministerstva
2h

T-6

Verejný činiteľ
Definícia pojmu právna ochrana verejného činiteľa a trestná zodpovednosť verejného
činiteľa
1h

T-7

Spracovanie záznamov vo výkone služby JS a vedenie dokumentácie v objektoch súdu
(prokuratúry, ministerstva)
2h

T- 8

Pyrotechnické minimum
Kontrola listových zásielok, praktická činnosť

T- 9

Zadržanie obvineného a odsúdeného na základe písomného príkazu sudcu
v súdnom objekte
4h

7h

T-10 Strelné zbrane príslušníkov JS, použitie zbrane príslušníkom, nosenie, ukladanie
a odoberanie zbraní príslušníkom
2h

8

T- 11 Exkurzia (objekty súdov, prokuratúry a podobne)
Oboznámenie s praktickým výkonom služby na príslušnom súde
Technické zabezpečenie objektu
Priestory vyčlenené pre JS a ich vybavenie
Smernice pre činnosť justičnej stráže v objekte súdu, objekte prokuratúry a v objekte
ministerstva
7h

9

INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Odborná príprava

Nitra, október 2017
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Podrobný rozpis učiva :
T –1

Skutočnosti zistené z vykonávania kontrolnej činnosti odborom ochrany
Generálneho riaditeľstva zboru na úsekoch justičnej stráže
Skutočnosti zistené počas návštev Európskeho výboru na zabránenie
mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Slovenskej republiky

1h

T-2

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu aj Vydanie zbrojného preukazu
Oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu
Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu
1h

T-3

Činnosť (prvotné úkony) príslušníkov pri spáchaní trestného činu v objekte
súdu, objekte prokuratúry a objekte ministerstva
Spolupráca úseku JS s úsekom preventívno-bezpečnostnej služby

2h

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

2h

T-4
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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Praktická príprava
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Nitra, október 2017
Podrobný rozpis učiva :
T-1

Zdokonaľovanie použitia donucovacích prostriedkov v pasívnom a aktívnom
odpore

4h

T-2

Zásady manipulácie a činnosti so zbraňou počas suchého nácviku ostrej školnej
streľby
6h

T-3

Ostrá školná streľba cvičenie č. 1 a č. 2, (Príloha č. 3)

7h

T-4

Spolupráca príslušníkov úseku JS a príslušníkov úseku eskortnej činnosti
oddelenia ochrany
- určenie vzťahu nadriadenosti a podriadenosti pre zabezpečenie súčinnosti
úseku JS a úseku eskortnej činnosti,
- praktické riešenie mimoriadnej situácie príslušníkmi úseku JS v spolupráci
s príslušníkmi úseku eskortnej činnosti

4h
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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Praktický nácvik sociálno-komunikačných zručností
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Nitra, október 2017

Podrobný rozpis učiva :
T –1

Sociálna percepcia. Sebapoznávanie, utváranie obrazu o sebe, sebareflexia,
sebaprezentácia, interpersonálna percepcia. Sebaobraz a jeho vplyv na interpersonálnu
percepciu. Vplyv chýb, stereotypov a predsudkov v sociálnej percepcii na efektivitu
komunikácie. Empatia.
6h

T –2

Sociálna komunikácia. Vymedzenie základných pojmov a ich výklad. Komunikačné
zlozvyky, chyby pri hovorení a počúvaní, zásady optimálnej komunikácie.
Presviedčanie, argumentácia - typy argumentov, štýly ovplyvňovania a ich využitie
v efektívnej dyadickej komunikácii. Typy otázok (uzavreté, otvorené, sugestívne, atď.).
Súlad alebo nesúlad verbálnej a neverbálnej komunikácie – príčiny a dôsledky pre
efektivitu komunikačného procesu. Praktické ukážky.
6h

T-3

Stres a konflikt. Vysvetlenie základných pojmov. Stresory, fázy rozvoja stresu.
Následky nezvládnutého stresu. Techniky (spôsoby) zvládania stresu. Efektívna
komunikácia v záťažových situáciách. Zdroje konfliktov, typy konfliktov, alternatívne
spôsoby ich riešenia. Fázy vývoja konfliktu, skryté a fixované konflikty a ich následky
na medziľudské vzťahy. Pozitívne aspekty konfliktu. Zbytočné a nevyhnutné konflikty.
Praktické ukážky.
5h
Asertivita. Základné spôsoby správania, agresívne, pasívne, manipulatívne a asertívne
správanie. Asertívne práva, asertívne techniky - uplatnenie oprávneného nároku,
schopnosť požiadať o láskavosť, obohratá gramofónová platňa, otvorené dvere,
negatívna asercia, negatívne opytovanie. Vyrovnávanie sa s kritikou a reakcia na
neoprávnenú kritiku, optimálne podávanie kritiky. Pozitívne aspekty konštruktívnej
kritiky. Praktické ukážky asertívnych techník.
6h

T-4

T-5 Riešenie modelových situácií. Nácvik efektívnej komunikácie v simulovaných záťažových
a konfliktných situáciách súvisiacich s činnosťou príslušníka justičnej stráže vo výkone
služby pod supervíziou lektorov zabezpečujúcich nácvik sociálno-komunikačných
zručností.
12 h
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Odporúčané okruhy modelových situácií:
-

pri vchode do budovy súdu obhajca, správajúci sa sebavedome odmietne ukázať obsah
diplomatky s dôvodením, že sú tam „dôkazy“, ktoré potrebuje pri súde a sú zapečatené,
otvorením diplomatky sa poruší pečatenie a dôkaz tým nebude pre súd validný,

-

početná rómska skupina sa správa hlučne v čakárni pred súdnou miestnosťou, ich rodinný
príslušník bude mať súdne pojednávanie k podmienečnému prepusteniu,

-

počas verejného súdneho pojednávania sa rodinný príslušníci odsúdeného správajú
neprístojne, na výzvy sudcu reagujú neochotne; sudca dal pokyn príslušníkovi zboru, aby
zabezpečil poriadok v súdnej miestnosti,

-

do priestorov súdu prišla vysoká vládna delegácia; o tom, že prišli do uvedených
priestorov sa príslušník dozvie až pri perlustrácii osôb vstupujúcich do priestorov súdu,

-

občan je značne zmätený, žiada nejakú informáciu, ale nedokáže sa presne vyjadriť,

-

občan korektným spôsobom požiada o láskavosť, príslušník zboru ju však nemôže
vykonať (objektívne dôvody odmietnutia láskavosti),

-

občan sa dožaduje určitej služby, ktorú však v daný deň nie je možné realizovať; občan
pri komunikácii použije techniku „gramoplatne“ - je značne „manipulatívny“,

-

v priestore súdu vznikol havarijný stav (prasklo vodovodné potrubie a priestory súdu sú
vytopené), pri odstraňovaní následkov náhle vstúpi riaditeľ ústavu v sprievode
neznámych osôb, ktoré sú v občianskom odeve.
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Príloha č. 1
Výstroj, výzbroj a vybavenie frekventantov
Vysielajúce ústavy zboru zabezpečia nasledovnú výstroj, výzbroj a vybavenie
frekventantov, ktorú zodpovedný príslušník vysielajúceho ústavu skontroluje a zabezpečí
nasledovné vybavenie:
a) výstroj:
MUŽI:
Služobná rovnošata vzor 2000:
a) letné obdobie: príslušníci zboru nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity s nasledovnými
výstrojnými súčasťami služobnej rovnošaty: čiapka so štítkom, košeľa s dlhým rukávom,
košeľa s krátkym rukávom, sako k služobnej rovnošate, vesta, pulóver, nohavice k služobnej
rovnošate, vetrovka letná, opasok kožený, poltopánky, ponožky letné, viazanka, spona do
viazanky
b) zimné obdobie: príslušníci nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity s výstrojnými
súčasťami služobnej rovnošaty uvedenými v bode a) doplnené o vetrovku zimnú, šál,
rukavice.
Služobná rovnošata cvičná vzor 85:
a) letné obdobie: príslušníci zboru nastúpia na výcvik s nasledovnými výstrojnými súčasťami
cvičnej rovnošaty: čiapka cvičnej rovnošaty, blúza cvičnej rovnošaty, nohavice cvičnej
rovnošaty, opasok kožený, ponožky, topánky („kanady“), tričko s označením zboru
a hodnostným označením.
b) zimné obdobie: príslušníci zboru nastúpia na výcvik s výstrojnými súčasťami cvičnej
rovnošaty uvedenými v bode a) doplnené o čiapku kožušinovú alebo čiapku zimnú pletenú,
plášť cvičnej rovnošaty, pulóver, šál rukavice a otepľovacie vložky. Tričko s označením
zboru a hodnostným označením môže byť nahradené rolákom s označením zboru
a hodnostným označením.
ŽENY:
Služobná rovnošata vzor 2000 :
a) letné obdobie: príslušníčky zboru nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity s nasledovnými
výstrojnými súčasťami služobnej rovnošaty: klobúčik, blúzka s dlhým rukávom, blúzka
s krátkym rukávom, sako k služobnej rovnošate, vesta, pulóver, sukňa alebo nohavice
k služobnej rovnošate, vetrovka letná, opasok kožený, poltopánky, pančuchy, viazanka,
spona do viazanky
b) zimné obdobie: príslušníčky nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity s výstrojnými
súčasťami služobnej rovnošaty uvedenými v bode a) doplnené o čiapku kožušinovú, topánky
(„kanady“), ponožky zimné, vetrovku zimnú, šál, rukavice.
Služobná rovnošata cvičná vzor 85:
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a) letné obdobie: príslušníčky zboru nastúpia na výcvik s nasledovnými výstrojnými súčasťami
cvičnej rovnošaty: čiapka cvičnej rovnošaty, blúza cvičnej rovnošaty, nohavice cvičnej
rovnošaty, opasok kožený, ponožky, topánky („kanady“), tričko s označením zboru
a hodnostným označením.
b) zimné obdobie: príslušníčky zboru nastúpia na výcvik s výstrojnými súčasťami cvičnej
rovnošaty uvedenými v bode a) doplnené o čiapku kožušinovú alebo čiapku zimnú pletenú,
plášť cvičnej rovnošaty, pulóver, šál rukavice a otepľovacie vložky. Tričko s označením
zboru a hodnostným označením môže byť nahradené rolákom s označením zboru
a hodnostným označením.
b) ostatné
- počas nácviku sociálno-komunikačných zručností sa povoľuje nosiť civilné oblečenie,
pričom je neprípustné nosiť krátke nohavice, športovú obuv a „šľapky“,
- športový odev, športová obuv do telocvične (nesmie byť s farbiacou podrážkou),
- zošit, písacie potreby, pravítko,
- základné predpisy,
- výpis zo zdravotnej dokumentácie,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať vzdelávaciu aktivitu (frekventant musí
byť spôsobilý absolvovať praktické cvičenia zo streleckej prípravy a sebaobrany),
- preukaz poistenca,
- puzdro na zbraň,
- puzdro na zásobník.
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Príloha č. 2

ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
INŠTITÚT VZDELÁVANIA ZVJS NITRA
Cyklus: 18.
Začiatok: 24. 10. 2016
Číslo z výkazu o štúdiu: 1

Ukončenie: 11. 11. 2016
Rozsah: 105 hodín

OSVEDČENIE
o získaní špecializačného vzdelania
Hodnosť, titul, meno a priezvisko:

ppor. Ján Hraško

Deň, mesiac a rok narodenia:

28. 09. 1990

Číslo služobného preukazu:

13 599

absolvoval(a) odborný kurz justičnej stráže
pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Záverečnú skúšku vykonal(a):
PREDMET

PROSPECH

Justičná stráž

výborný

Odborná príprava

výborný

Celkový prospech: prospel s vyznamenaním
Osvedčenie získal(a) na základe RGR č. 35/2014 o vzdelávaní príslušníkov Zboru
väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení neskorších predpisov.
V Nitre, dňa 11. 11. 2016

......... ..................................
predseda skúšobnej komisie

........................................................
riaditeľ Inštitútu vzdelávania ZVJS
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Príloha č. 3
Cvičenie z pištole
Cvičenie č. 1
Účel cvičenia: nácvik mierenej streľby a bezpečnej manipulácie so zbraňou
Terč : nekryte ležiaca figúra s kruhmi
Vzdialenosť: 3 – 20 m
Počet nábojov: 20
Doba na streľbu: neobmedzená
Poloha pri streľbe: v stoji obojruč
Kondícia zbrane: 2
Postup pri vykonávaní cvičenia:
Príslušník zboru si napáskuje štyri náboje do zásobníka. Na povel inštruktora nabije zbraň do
príslušnej kondície a zbraň zapuzdri. Príslušník zboru na povel alebo iný dohovorený signál na
streľbu tasí zbraň a strieľa štyri náboje na terč vo vzdialenosti 20 m.
Po dostrieľaní zakľakne a riadi sa pokynmi a povelmi inštruktora.
Celú činnosť spravidla zopakuje 4-krát postupne zo vzdialenosti 12 m, 6 m, 3 m a 12 m.
Cvičenie z pištole
Cvičenie č. 2
Účel cvičenia : nácvik rýchlej mierenej streľby a výmeny zásobníka
Terč : papierové terče
Vzdialenosť : 6 - 10 m
Počet nábojov : 24
Doba na streľbu : neobmedzená
Poloha pri streľbe : v stoji obojruč
Kondícia zbrane: 2.
Postup pri vykonávaní cvičenia:
Príslušník zboru si napáskuje dva zásobníky po dvanásť nábojov. Na povel inštruktora nabije zbraň
do príslušnej kondície a zbraň zapuzdri. Príslušník zboru na povel alebo iný dohovorený signál na
streľbu tasí zbraň a strieľa na terč tak, že po každom druhom výstrele zbraň stiahne. Po dostrieľaní
nábojov z prvého zásobníka zakľakne, vykoná výmenu zásobníka, postaví sa a pokračuje v streľbe
na povel inštruktora.
Po dostrieľaní zakľakne a riadi sa pokynmi a povelmi inštruktora.
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