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UČEBNÝ PLÁN

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.

Názov
vyučovacieho predmetu/aktivity
Otvorenie a organizačné pokyny
Odborná príprava
Praktická príprava
Individuálna príprava
Záverečná skúška
SPOLU

Celkový počet
vyučovacích hodín
1
28
32
4
5
70

Poznámky k učebnému plánu :
1. Učebný plán je rozvrhnutý do dvoch týždňov výučby. V jednom týždni sa vyučuje 35
vyučovacích hodín po 45 minút.
2. Učebný plán tvoria dva vyučovacie predmety, z ktorých sa vykoná záverečná skúška:
a) Odborná príprava,
b) Praktická príprava.
3. Súčasťou špecializovaného odborného vzdelávania je otvorenie v rozsahu jednej
vyučovacej hodiny, individuálna príprava v rozsahu štyroch vyučovacích hodín a záverečná
skúška v rozsahu piatich vyučovacích hodín, ktorú frekventanti vykonajú v posledný deň
teoretickej prípravy.
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CHARAKTERISTIKA
ŠPECIALIZOVANÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

1.

Výchovno-vzdelávací cieľ

Cieľom špecializovaného odborného vzdelávania je poskytnúť príslušníkom zboru
špecializované odborné vzdelanie so zameraním na vedomosti a zručnosti z odbornej
a praktickej prípravy.
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 zaradiť do
tematického plánu príslušného predmetu.
2.

Profil frekventanta špecializovaného odborného vzdelávania

Frekventant špecializovaného odborného vzdelávania si rozšíri vedomostnú úroveň
z oblasti odbornej a praktickej prípravy, informácie o právnych normách získaných
v základnom odbornom vzdelávaní, zdokonalí sa v zručnostiach odborného charakteru,
oboznámi sa so zásadami procesu riadenia a s aplikáciami počítačových programov v zbore.
Požiadavky na príslušníka zboru po absolvovaní špecializovaného odborného vzdelávania:
a) Odborné znalosti a vedomosti
Príslušník zboru ovláda vedomosti a poznatky z právnych, penologických a odborných
disciplín, ktoré tvoria podstatu vzdelávania pre jeho funkčné zaradenie.
b) Potrebné návyky, zručnosti a schopnosti
Príslušník zboru musí byť schopný v praxi aplikovať získané teoretické vedomosti vyplývajúce
z jeho funkčného zaradenia a mať dostatočnú úroveň riadiacich schopností.
c) Požadované psychické a osobnostné vlastnosti
Príslušník zboru musí mať schopnosť využívať a flexibilne uplatňovať nadobudnuté teoretické
vedomosti a praktické zručnosti pri riešení úloh, situácií a problémov, ktoré sa vyskytujú
v dennej praxi príslušníka zboru.
Príslušník zboru musí byť osobnosť diferencovaná s dobrým sociálnym porozumením,
schopnosťou empatie, pracovne stabilná. Za významné osobnostné vlastnosti sa považujú
emocionálna odolnosť, emotívna zrelosť, vysoká schopnosť elaborácie agresivity bez inklinácie
ku konfliktom. Vyžaduje sa od neho služobná disciplína, dôslednosť, svedomitosť,
spoľahlivosť, profesionálna prispôsobivosť, osobná disciplinovanosť a sebakontrola.
Vo výkone štátnej služby i mimo výkonu štátnej služby je príslušník zboru
predstaviteľom špeciálneho štátneho orgánu a podľa toho musí vystupovať pred občanmi na
verejnosti i v občianskom živote. Musí byť pripravený konať cieľavedome, rozvážne
a rozhodne v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi normami v súlade so zásadami
humanizmu a demokracie.
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Príslušník zboru získaním špecializovaného odborného vzdelania spĺňa kvalifikačnú
požiadavku odborného vzdelania príslušníka zboru na funkcie s plánovanou dôstojníckou
hodnosťou. Jeho podriadenosť v služobných veciach v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej
a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov bude vyplývať z jeho
konkrétneho funkčného zaradenia.
3.

Spôsob a podmienky ukončenia vzdelávania

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, ktorá sa vykoná spravidla ústnou formou.
Podmienkou zaradenia frekventanta na vykonanie záverečnej skúšky je absolvovanie najmenej
75% dĺžky trvania špecializovaného odborného vzdelávania. Klasifikácia a hodnotenie
frekventanta sa vykoná podľa ustanovení RGR č. 35/2014 o vzdelávaní príslušníkov zboru
a zamestnancov zboru v znení neskorších predpisov.
4.

Doklad o absolvovaní vzdelávania

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

Personálne a organizačné zabezpečenie vzdelávania

Vzdelávací proces zabezpečujú spravidla lektori inštitútu vzdelávania, externí lektori –
príslušníci zboru, bezpečnostný technik ústavu, špecialisti, odborníci mimo zboru (probačná a
mediačná služba a podobne), lektori vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj
komunikačných zručností schválení generálnym riaditeľom 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 špecializovaného odborného vzdelávania 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
o vzdelávaní príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v znení neskorších predpisov,
f) vedie evidenciu neprítomnosti frekventantov,
g) kontroluje dodržiavanie Vnútorného poriadku inštitútu vzdelávania vo všetkých priestoroch
inštitútu vzdelávania.
Príslušníci zboru sú do špecializovaného odborného vzdelávania vysielaní spravidla
v nástupných termínoch, ktoré sú stanovené v Pláne vzdelávacích aktivít inštitútu vzdelávania
na príslušný kalendárny rok.
Frekventanti sa počas realizácie špecializovaného odborného vzdelávania riadia
Vnútorným poriadkom inštitútu vzdelávania.
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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 alebo v telocvični Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
Nitra.
7.

Výstroj a vybavenie frekventantov

Počas teoretického a praktického vyučovania nosí frekventant služobnú rovnošatu,
s výnimkou praktického vyučovania (nácvik modelových situácií). Frekventant je pri nástupe
do špecializovaného odborného vzdelávania 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

Frekventanti sú počas zaradenia do špecializovaného odborného vzdelávania povinní
dodržiavať požiarne a poplachové smernice Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu
odňatia slobody Nitra alebo iného zariadenia, v ktorom sa vzdelávanie realizuje.
9.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia výsledkov vzdelávania

Kontrolná činnosť vedenia inštitútu vzdelávania je zameraná na úroveň vzdelávacieho
procesu a dodržiavanie Vnútorného poriadku inštitútu vzdelávania, kontrolná činnosť lektorov
inštitútu vzdelávania je zameraná na dodržiavanie Vnútorného poriadku inštitútu vzdelávania
a úroveň prípravy frekventantov na vyučovací proces.
Výsledky záverečného hodnotenia príslušného cyklu špecializovaného odborného
vzdelávania sú vyhodnotené na porade inštitútu vzdelávania a súhrnne sa vyhodnotenie
spracováva po ukončení kalendárneho polroku a po ukončení kalendárneho roku.
10.

Vyučovacie metódy

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 a práca
s počítačovými aplikáciami), sú v maximálnej miere využívané metódy precvičovania
a zdokonaľovania zručností.
Diagnostické metódy slúžiace na získanie spätnej väzby o získaných vedomostiach sa
aplikujú prostredníctvom ústnych skúšok a praktického skúšania.
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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Odborná príprava

Nitra, november 2018

6

Podrobný rozpis učiva:
Trestné právo
Utajený, chránený a korunný svedok
Verejný činiteľ

3h

T-2

Probačná a mediačná služba

2h

T-3

Riadenie a vedenie ľudí na pracovisku
Základné štýly riadenia
Zásady riadenia oddelenia/skupiny ústavu

2h

T-4

Základy kriminológie

1h

T-5

Základy viktimológie

1h

T-6

Prevencia kriminality

1h

T-7

Registratúrny poriadok

2h

T-8

Organizačné a funkčné členenie oddelenia výkonu väzby, základné úlohy
oddelenia výkonu väzby

1h

Organizačné a funkčné členenie oddelenia výkonu trestu, základné úlohy
oddelenia výkonu trestu

1h

T-1

T-9

T-10 Organizačné a funkčné členenie oddelenia ochrany, základné úlohy oddelenia
ochrany
T-11

1h

Úlohy zdravotníckeho zariadenia v zbore, základné zásady a štandardy ochrany
zdravia pri výkone štátnej služby v podmienkach zboru
1h

T-12 Vystrojovanie príslušníkov zboru a väznených osôb. Vyzbrojovanie príslušníkov
zboru
1h
T-13

Verejné obstarávanie

1h

T-14

Problematika poskytovania osobných ochranných služobných prostriedkov.
Ochrana pred požiarmi v zbore

2h

T-15

Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými v súvislosti so vznikom
mimoriadnych udalostí sebapoškodenia a samovraždy – rizikové skupiny,
charakteristika rizikových skupín a zaobchádzanie s obvinenými a
odsúdenými v jednotlivých rizikových skupinách

2h

T-16

Realizácia individuálnych a skupinových foriem zaobchádzania
Samospráva odsúdených

2h

T-17

Penitenciárna pedagogika – pojem, predmet, ciele a metódy

1h
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T-18

Penitenciárna psychológia a penitenciárna diagnostika.
Psychologická činnosť v zbore

1h

T-19 Postup pri riešení problematiky radikalizácie, terorizmu a extrémizmu vo výkone
väzby a vo výkone trestu odňatia slobody (identifikácia znakov radikalizácie,
terorizmu extrémizmu vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia
slobody, zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými vykazujúcimi takéto
znaky)
2h
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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Praktická príprava

Nitra, november 2018
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Podrobný rozpis učiva:

T-1

Komunikácia v stresových situáciách, riešenie konfliktných situácií
(modelové situácie)

T-2

Štruktúra informačného systému zboru, operačné systémy využívané v zbore

1h

T-3

Praktické činnosti s programami používanými v zbore
- aplikácia EOaO2, vytvorenie karty obvineného, zaradenie do živého stavu

3h

T-4

Praktické činnosti s programami používanými v zbore
- aplikácia VVVT, karta klienta, evidencia návštev, balíkov, korešpondencie

3h

T-5

Praktické činnosti s programami používanými v zbore
- aplikácia EOaO2 a VVVT, predvádzanie pred orgány činné
v trestnom konaní, eskortný zoznam

3h

T-6

Praktické činnosti s programami používanými v zbore
- aplikácia VVVT, evidencia disciplinárnych opatrení a povolených vecí

3h

T-7

Praktické činnosti s programami používanými v zbore
- aplikácia VVVT, program zaobchádzania

3h

T-8

Praktické činnosti s programami používanými v zbore
- aplikácia EMU, predbežné hlásenie vedúceho zmeny, záverečné hlásenie

3h

T-9

Náležitosti písomností a ich tvorba v zmysle Registratúrneho poriadku
Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pravidlá písania a úpravy písomností
v zmysle STN 01 6910, vzory písomností
- praktický nácvik

2h

T-10

Seminárne cvičenie k problematike výkonu väzby

1h

T-11

Seminárne cvičenie k problematike výkonu trestu

1h
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9h

Príloha č. 1

Výstroj a vybavenie frekventantov špecializovaného odborného vzdelávania
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 alebo vzor 2015:
a) letné obdobie: príslušníci zboru nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity
s nasledovnými výstrojnými súčasťami služobnej rovnošaty: čiapka so štítkom, čiapka
bareta (platí pre odborný kurz justičnej stráže), čiapka so šiltom, košeľa s dlhým
rukávom, košeľa s krátkym rukávom, sako k služobnej rovnošate, vesta, pulóver,
nohavice k služobnej rovnošate, vetrovka letná alebo vetrovka, opasok kožený,
poltopánky letné, poltopánky celoročné, ponožky letné, viazanka, spona na viazanku.
b) zimné obdobie: príslušníci nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity s výstrojnými
súčasťami služobnej rovnošaty uvedenými v bode a) okrem čiapky so šiltom, doplnené
o vetrovku zimnú alebo vetrovku, šál, rukavice, čiapku kožušinovú alebo čiapku zimnú.
ŽENY:
Služobná rovnošata vzor 2000 alebo vzor 2015:
a) letné obdobie: príslušníčky zboru nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity
s nasledovnými výstrojnými súčasťami služobnej rovnošaty: klobúčik, čiapka so šiltom,
blúzka s dlhým rukávom, blúzka s krátkym rukávom, sako k služobnej rovnošate, vesta,
pulóver, sukňa alebo nohavice k služobnej rovnošate, vetrovka letná alebo vetrovka,
opasok kožený, poltopánky, pančuchy, viazanka, spona na viazanku.
b) zimné obdobie: príslušníčky nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity s výstrojnými
súčasťami služobnej rovnošaty uvedenými v bode a) okrem čiapky so šiltom, doplnené
o čiapku kožušinovú alebo čiapku zimnú, topánky celoročné alebo topánky zimné,
ponožky zimné, vetrovku zimnú alebo vetrovku, šál, rukavice.
B) ostatné:
- počas nácviku sociálno-komunikačných zručností sa povoľuje nosiť civilné oblečenie
v zmysle ZIPS GR č. 6/2012 zásady ustrojenosti a úpravy zovňajšku pri nosení
občianskeho odevu príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže pokyn,
- športový odev, športová obuv do telocvične (nesmie byť s farbiacou podrážkou),
- zošit, písacie potreby, pravítko,
- základné predpisy,
- výpis zo zdravotnej dokumentácie,
- preukaz poistenca,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti absolvovať vzdelávaciu aktivitu.
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Príloha č. 2

ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
INŠTITÚT VZDELÁVANIA ZVJS NITRA
Cyklus: 8.
Začiatok : 29. 11. 2015
Číslo z výkazu o štúdiu: 31

Ukončenie : 10. 12. 2015
Rozsah: 70 hodín

OSVEDČENIE
o získaní špecializovaného odborného vzdelania
Hodnosť, titul, meno a priezvisko:

por. Mgr. Ján Hraško

Deň, mesiac a rok narodenia:

08. 10. 1900

Číslo služobného preukazu:

10 486

absolvoval(a) špecializované odborné vzdelávanie pre príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže
Záverečnú skúšku vykonal(a)

PREDMET

PROSPECH

Odborná príprava

výborný

Praktická 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 10. 12. 2015

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

........................................................
riaditeľ Inštitútu vzdelávania ZVJS
úradná pečiatka

