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UČEBNÝ PLÁN

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov
vyučovacieho predmetu/aktivity
Otvorenie a organizačné pokyny
Krízové riadenie
Strážna a eskortná činnosť
Odborná príprava
Praktická príprava
Nácvik sociálno-komunikačných zručností
Individuálna príprava na záverečnú skúšku a konzultácie
Záverečná skúška
SPOLU

Celkový počet
vyučovacích hodín
1
23
15
10
17
30
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 vykonáva z predmetov:
a) Strážna a eskortná činnosť,
b) Krízové riadenie,
c) Odborná príprava.

3. Súčasťou kurzu je otvorenie v rozsahu jednej vyučovacej hodiny, prípravy 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 VEDÚCICH ZMIEN
1.

Výchovno-vzdelávací cieľ

Cieľom Odborného kurzu vedúcich zmien (ďalej len „odborný kurz“) je poskytnúť
možnosť prehĺbiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti riadenia strážnej a eskortnej
činnosti ústavu a krízového riadenia.
Neoddeliteľnou súčasťou odborného kurzu vedúcich zmien je praktická príprava, ktorej
cieľom je poskytnúť frekventantom priestor na získanie praktických zručností potrebných pri
výkone štátnej služby vedúceho zmeny alebo zástupcu vedúceho zmeny úseku strážnej a eskortnej
činnosti oddelení ochrany.
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
vyučovacieho procesu.
2.

Profil frekventanta odborného kurzu

Frekventant odborného kurzu si v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami
jednotlivých predmetov osvojí zákony, predpisy a nariadenia upravujúce výkon štátnej služby na
oddelení ochrany v nasledovných oblastiach:
a) informácie o právnych normách, ktoré upravujú činnosť príslušníkov zaradených na
oddelení ochrany pri výkone štátnej služby vedúceho zmeny a zástupcu vedúceho zmeny úseku
strážnej a eskortnej činnosti,
b) vedomosti pri uplatňovaní príslušných foriem riadenia, riadenia pracovníkov a kolektívu,
dodržiavania psychohygieny na pracovisku a profesionálneho prístupu k plneniu povinností
v súlade so zákonnosťou, humánnosťou a profesionalitou,
c) vedomosti súvisiace s problematikou krízového riadenia, prvotných úkonov pri riešení
mimoriadnej udalosti,
d) praktická realizácia plánu vyrozumenia a zvozu pri vzniku mimoriadnej udalosti, typového
plánu bezprostredného prenasledovania, zvládanie krízových stavov, výnimočných stavov,
núdzových stavov v zmysle spracovaných plánov, zvládanie situácií v prípade zadržania
rukojemníkov,
e) praktické zručnosti v spracovaní úradných záznamov, spracovávaní a podávaní predbežných
hlásení, spracovávaní hlásnej služby v aplikácii EMU,
f) postupy pri prijímaní obvineného do výkonu väzby a odsúdeného do výkonu trestu v systéme
EOaO2,
g) zdokonalenie v problematike koncepcie bezpečnosti v zbore, v aplikácii interných noriem
o ochrane,
h) rozšírenie vedomostí o povinnostiach vedúceho zmeny a zástupcu vedúceho zmeny úseku
strážnej a eskortnej činnosti,
i) praktické zručnosti v používaní mapy a topografických pomôcok a navigácie GPS Garmin
v teréne, v obsluhe rádiových spojovacích prostriedkoch, zdokonalenie v problematike
a využitia služobnej kynológie v strážnej a eskortnej činnosti a pri riešení niektorých
mimoriadnych udalostí.
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Požiadavky na príslušníka po absolvovaní odborného kurzu vedúcich zmien:
a) Odborné znalosti a vedomosti
Príslušník zboru ovláda znalosti právnych predpisov uplatňovaných vo výkone strážnej a eskortnej
činnosti, znalosti v riešení mimoriadnych udalostí, krízových stavov, výnimočných stavov,
núdzových stavov. Znalosti v oblasti riadenia pracovníkov a kolektívu, ovládanie príslušných
foriem etiky a profesionálneho prístupu príslušníka k plneniu povinností.
b) Potrebné návyky, zručnosti a schopnosti
Príslušník zboru musí mať schopnosť flexibilne využívať a uplatňovať nadobudnuté teoretické
vedomosti, návyky a praktické 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 pracovná disciplína, dôslednosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
profesionálna prispôsobivosť, osobná disciplinovanosť a sebakontrola.
V službe i mimopracovnom čase je príslušník zboru predstaviteľom špeciálneho štátneho
orgánu 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 zákonmi a ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Absolvovaním odborného kurzu vedúcich zmien si príslušník zboru prehĺbi vzdelanie
v oblasti plnenia úloh na oddelení ochrany.
3.

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
ustanovení RGR č. 35/2014 o vzdelávaní príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v znení
neskorších predpisov.

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 inštitútu vzdelávania, externí lektori –
príslušníci zboru, bezpečnostný technik ústavu, 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 RGR č. 35/2014 o vzdelávaní
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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 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 a
v okolitom teréne.
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 a vybavenie 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

Na začiatku vzdelávania absolvujú všetci frekventanti vstupnú prednášku zameranú na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a ochrany pred požiarmi
s dôrazom na prevenciu vzniku služobných úrazov.
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

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

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
KRÍZOVÉ RIADENIE

Nitra, február 2016
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Podrobný rozpis učiva:
T-1

T-2

Úvod do teórie riadenia
Subjekt a objekt riadenia
Riadenie pracovníkov a kolektívov
Rozhodovací proces
Sociálno-psychologické aspekty riadenia
Pracovný tím a úlohy jeho členov

1h

Poriadková jednotka
Všeobecné zásady a podmienky zákroku
Uvedenie poriadkovej jednotky do pohotovosti
Zloženie, výstroj a výzbroj poriadkovej jednotky
Úlohy veliteľa poriadkovej jednotky
Úlohy jednotlivých zložiek poriadkovej jednotky
Nasadenie poriadkovej jednotky
Špecifiká v rôznych priestoroch nasadenia
Súčinnosť vedúceho strážnej zmeny a veliteľa poriadkovej jednotky

3h

T-3

Previerky pohotovosti a plán vyrozumenia a zvozu príslušníkov zboru
Činnosť vedúceho strážnej zmeny po vyhlasovaní previerky pohotovosti
Plán vyrozumenia a zvozu príslušníkov zboru
Činnosť vedúceho strážnej zmeny pri realizácii plánu vyrozumenia a zvozu príslušníkov
zboru
Rozbor rozkazu o činnosti zboru v čase vojny, vojnového stavu
výnimočného stavu, núdzového stavu a krízovej situácie
Krízové stavy, oprávnenosť a spôsob ich vyhlasovania
2h

T-4

Hlásna služba
Mimoriadna udalosť ohrozujúca bezpečnosť objektov
Mimoriadna udalosť ohrozujúca majetok štátu, život alebo zdravie
príslušníkov a zamestnancov zboru, obvinených alebo odsúdených, fyzických
osôb alebo právnických osôb, ktoré so zborom spolupracujú
Konanie príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, ktoré je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Konanie obvineného alebo odsúdeného, ktoré je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Praktické spracovanie úradného záznamu
Činnosť vedúceho strážnej zmeny, spracovanie a podanie predbežného hlásenia
Nedostatky v hláseniach o mimoriadnych udalostiach
Usmernenia pre spracovanie hlásnej služby v EMU
Usmernenia pre prijatie do výkonu väzby a výkonu trestu v EOaO2

T-5

4h

Typový plán bezprostredného prenasledovania
Zásady a obsah typového plánu bezprostredného prenasledovania
Zásady, spôsoby a organizácia bezprostredného prenasledovania
Oprávnenia príslušníkov zboru pri úteku obvineného a odsúdeného
Hliadky a skupiny, ich úlohy počas bezprostredného prenasledovania
Prenasledovanie odsúdených a obvinených
Práva a povinnosti príslušníkov zboru zaradených do bezprostredného prenasledovania
Zadržanie, osobná prehliadka a eskortovanie ušlého
Ukončenie prenasledovania
3h
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T-6

Súčinnosť zboru a Policajného zboru Slovenskej republiky
Vybrané úlohy

T-7

Súčinnosť vedúcich strážnych zmien a úseku preventívno-bezpečnostnej služby
Boj proti terorizmu, formy predchádzania korupcie v podmienkach zboru
Drogová problematika v ústavoch, zločinecké skupiny v ústavoch zboru

2h

Pozičné (tvrdé a mäkké) vyjednávanie, principiálne vyjednávanie.
Vyjednávanie v podmienkach zboru – vyjednávanie prvého kontaktu a úlohy
vedúceho strážnej zmeny pri riešení krízovej situácie v zmysle interných
noriem upravujúcich postup pri vzniku mimoriadnej udalosti pri braní rukojemníka a
o poriadkových jednotkách, vrátane modelových situácií

7h

T-8

9

1h

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

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Strážna a eskortná činnosť

Nitra, február 2016
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Podrobný rozpis učiva:.>*
T-1

T-2

T- 3

T-4

T-5

Aktualizovaná koncepcia bezpečnosti v zbore
Vymedzenie pojmu bezpečnosti
Miesto a úlohy vedúceho strážnej zmeny vo vnútornom systéme bezpečnosti ústavu
Miesto a úlohy vedúceho strážnej zmeny vo vonkajšom systéme bezpečnosti ústavu
Organizácia bezpečnosti vo väzenských zariadeniach
Bezpečnosť mimo objektov zboru z hľadiska vedúceho strážnej zmeny a vedúceho
eskortnej zmeny
Príprava personálu - výcvik z aspektu požiadaviek na bezpečnosť

1h

Aplikácia ustanovení Rozkazu ministra spravodlivosti o zabezpečovaní ochrany
zborom
Organizácia ochrany, úlohy ochrany
Systém ochrany
Obrana

1h

Strážna činnosť
Druhy strážnych stanovíšť
Rozdelenie strážnej zmeny
Striedanie strážnych zmien a príslušníkov zboru na strážnych stanovištiach
Kontrola strážnych stanovíšť a určených priestorov

1h

Eskortná činnosť
Zloženie eskorty
Rozdelenie eskortnej zmeny a rozdelenie eskorty
Druhy eskort
Použitie niektorých donucovacích prostriedkov pri eskorte

1h

Prehliadky
Účel prehliadok
Druhy prehliadok

1h

T-6

Úlohy príslušníkov zboru pri plnení úloh ochrany
Úlohy vedúceho oddelenia ochrany a jeho zástupcu
Úlohy vedúceho strážnej zmeny
Dokumentácia vedená vedúcim strážnej zmeny
Osobitné úlohy vedúceho strážnej zmeny pri niektorých mimoriadnych udalostiach
Osobitné úlohy vedúceho strážnej zmeny pri zabezpečovaní eskortných činností
Osobitné úlohy vedúceho strážnej zmeny pri prijímaní a prepúšťaní
obvinených a odsúdených
Úlohy zástupcu vedúceho strážnej zmeny na operačnom stredisku
Úlohy zástupcu vedúceho strážnej zmeny
Úlohy vedúceho eskortnej zmeny pri zabezpečovaní eskortných a špeciálnych činností
Úlohy zástupcu vedúceho eskortnej zmeny
4h

T-7

Plán stráženia ústavu a typový plán obrany ústavu
Činnosť vedúceho strážnej zmeny pri realizácii typového plánu obrany ústavu zboru

T-8

Manipulácia so zbraňou
Strelná zbraň
Výzbroj a výstroj ochrany
11

2h

T-9

Použitie zbrane
Ukladanie, výdaj zbraní a nábojov
Odoberanie zbraní, nosenie zbrane

3h

Justičná stráž
Zabezpečenie objektov súdu, objektov prokuratúry a objektu ministerstva
Zadržanie a dodanie osoby do výkonu trestu alebo výkonu väzby

1h
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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Odborná príprava

Nitra, február 2016
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Podrobný rozpis učiva:
Verejný činiteľ a jeho postavenie vo vzťahu k iným subjektom
Podstata vybraných trestných činov páchaných verejnými činiteľmi a
príslušníkmi zboru, príčiny ich páchania

1h

T – 2 Zákaz mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
v medzinárodných dokumentech a skutočnosti zistené počas návštev
Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestania Slovenskej republiky

1h

T-1

T-3

T-4

T-5

T-6

T-7

Práca s mapou ,
Zásady používania máp
Práca s mapou a buzolou
Satelitný súradnicový systém GPS
Zásady používania centrálne dodaného zariadenia GPS - Garmin
Topografické značky a skratky používané v zbore

4h

Rádiová prevádzka
Telekomunikačná prevádzka v zbore
IP – telefónia, funkcionalita IP -telefónov
Rádiostanice používané v zbore
Základňová rádiostanica na operačnom stredisku, jej využitie a možnosti
Praktická obsluha a údržba rádiostaníc
Zásady práce s rádiostanicami v teréne
Exkurzia na operačné stredisko

1h

Vybrané problémy zdravotnej služby v zbore
Súčinnosť pri zabezpečovaní zdravotných služieb s civilnými zdravotníckymi
zariadeniami
Prvotné úkony vedúceho strážnej zmeny pri prejavoch psychických porúch, po požití
omamných látok, sebapoškodení a podobne

1h

Požiarno-evakuačný plán a požiarno-poplachová smernica,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Spolupráca s príslušným územným požiarnym zborom
Predchádzanie pracovným úrazom

1h

Umiestňovanie obvinených a odsúdených

1h
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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Praktická príprava

Nitra, február 2016
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Podrobný rozpis učiva:
T-1

T-2

T-3

T-4

Typový plán bezprostredného prenasledovania – praktické zamestnanie
Realizácia typového plánu bezprostredného prenasledovania v teréne
s precvičovaním všetkých získaných teoretických i praktických zručností

5h

Práca s počítačom na oddelení ochrany
prijímanie a prepúšťanie obvineného v aplikácii EOaO2,
prijímanie a prepúšťanie odsúdeného v aplikácii EOaO2
evidencia vyšetrovacích úkonov v aplikácii EOaO2,
zapisovanie OČTK v aplikácii EOaO2,
praktická realizácia eskorty v aplikácii EOaO2

7h

Aplikácia Elektronická evidencia na vchode do ústavu
Príchod a odchod civilných osôb a príslušníkov zboru
Vjazd a výjazd eskortných, služobných a civilných vozidiel
Vybrané úlohy pri vstupoch osôb do stráženého objektu zboru

3h

Mimoriadne udalosti – praktický nácvik spracovania
a odoslania predbežného hlásenia v aplikácii EMU

2h
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INŠTITÚT VZDELÁVANIA
ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UČEBNÉ OSNOVY
pre predmet
Nácvik sociálno-komunikačných zručností

Nitra, február 2016
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Podrobný rozpis učiva :
T –1

Sociálna percepcia. Sebapoznávanie, utváranie obrazu o sebe, sebareflexia,
sebaprezentácia, interpersonálna percepcia. Sebaobraz a jeho vplyv na
interpersonálnu percepciu. Proces utvárania názoru a vplyv chýb, stereotypov a
predsudkov v sociálnej percepcii na efektivitu služobnej činnosti.
Empatia.

4h

T –2

Sociálna komunikácia. Vymedzenie základných pojmov. Komunikačné zlozvyky,
chyby pri hovorení, počúvaní, základné zložky efektívnej komunikácie: aktívne
počúvanie (selektívne, pasívne), spätná väzba. Jednosmerná a obojsmerná komunikácia
a jej uplatnenie v služobnej činnosti. Typy otázok (uzavreté, otvorené, sugestívne, atď.).
Zásady optimálnej komunikácie. Identifikácia neverbálnych zložiek komunikácie.
Súlad a nesúlad verbálnej a neverbálnej zložky v komunikácii. Názor a hodnotenie,
„ja“ forma a „ty“ forma v komunikácii. Špecifiká komunikácie z hľadiska
sociálneho, výchovného, kultúrneho, generačného, sociálnej role a statusu.
Modelové situácie a ukážky.
6h

T-3

Asertivita. Základné spôsoby správania (agresívne, pasívne, manipulatívne,
asertívne). Vymedzenie pojmu „asertivita“, základné princípy, filozofia.
Asertívne „nie“, uplatnenie oprávneného nároku a schopnosť požiadať
o láskavosť. Asertívne práva a manipulačné povery. Identifikácia základných
typov správania. Asertívne techniky a ich praktické využitie (otvorené dvere,
pokazená gramoplatňa, negatívna asercia, negatívne opytovanie). Kompliment
a kritika. Vyrovnávanie sa s kritikou a reakcia na neoprávnenú kritiku
(spojenú s emocionálnymi prejavmi alebo agresivitou), optimálne podávanie
kritiky. Pozitívne aspekty konštruktívnej kritiky. Modelové situácie a ukážky.

6h

Efektívna dyadická komunikácia, presviedčanie, argumentácia. Základné zásady
efektívnej dyadickej komunikácie a využívanie presviedčania a argumentácie
počas komunikácie. Typy argumentov (faktické, logické, emocionálne), osobné
štýly v presviedčaní (tlačenie, ťahanie) – ich charakteristika a využitie v praxi.
Modelové situácie a ukážky.

6h

Stres. Vymedzenie pojmu, druhy stresu (distres, eustres), stresory, objektívne,
subjektívne faktory stresu, fázy rozvoja stresu. Následky nezvládnutého stresu.
Techniky (spôsoby) zvládania stresu. Komunikácia v záťažovej
situácii.

2h

T-4

T-5

T-6

Konflikt. Vymedzenie pojmu, zdroje konfliktov, typy konfliktov, alternatívne spôsoby
ich riešenia (efektívne, neefektívne). Fázy vývoja konfliktu, skryté a fixované
konflikty a ich následky na medziľudské vzťahy. Pozitívne aspekty konfliktu.
Zbytočné a nevyhnutné konflikty. Modelové situácie a ukážky.
6h

18

Odporúčané okruhy modelových situácií:


Pedagóg oddelenia výkonu trestu po 16.00 h oznámi vedúcemu zmeny, že odsúdený „A“
napadol odsúdeného „B“ a spôsobil mu zranenie tváre.



Referent režimu nahlásil vedúcemu zmeny, že počas pravidelnej kontroly oddielu zistil, že
odsúdený „A“ má modrinu na pravom predlaktí a tvrdí, že sa údajne šmykol a udrel na
umyvárni oddielu.



Referent režimu oznámi vedúcemu zmeny, že na cele/izbe oddielu (ústav na výkon trestu
odňatia slobody so stredným stupňom stráženia) sa údajne zabarikádovali traja
odsúdení, ako rukojemníka držia pedagóga a žiadajú, aby im ihneď zabezpečili rozhovor
s ministrom spravodlivosti.



Odsúdení zaradení do domácej réžie do väzenskej kuchyne javia známky požitia alkoholu,
ale odmietajú sa podrobiť dychovej skúške s odôvodnením, že jedli tyčinku „Margot“, a ak
by nafúkali, bolo by to práve kvôli tomu, že jedli predmetnú tyčinku. Situácia sa odohráva
o 17.00 h.



Štyria odsúdení na pracovisku „Euroobuv“ sa pobili a dvaja z nich krvácajú z nosa a hlavy.



Pri výdaji večere 20 odsúdených v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia
odmietlo prevziať stravu s odôvodnením, že jedlo je nekonzumovateľné a žiadajú suchú
stravu.



Odsúdený v oddiele s bezpečnostným režimom po 18.00 h neustále stláča signalizačné
zariadenie (hlásku) a žiada okamžitý pohovor s riaditeľom ústavu, lebo ho údajne referent
režimu stále napáda, vyhráža sa mu zabitím a on má strach o svoj život.



U odsúdeného po príchode z pracoviska počas osobnej prehliadky našiel referent režimu
neidentifikované semienka rastliny. Odsúdený sa tvári prekvapene, že o ničom nevie a tvrdí,
že sa mu semienka pravdepodobne do vrecká dostali náhodou. Pri následnom prešetrení sa
zistí, že sa jedná o semienka durmanu.



Odsúdený je zabarikádovaný na sprchách a má okolo krku slučku vytvorenú z posteľnej
plachty, jeden koniec provizórneho lana je zavesený na hornej časti zamrežovaného okna
a stojí na stoličke. Rozbil okno a drží sklo v ruke a vyhráža sa, že ak sa k nemu niekto
priblíži, podreže si krk. Okolo neho je kaluž krvi, ktorá mu vytiekla zo zápästia, ktoré má
tiež zranené.
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Príloha č. 1
Výstroj frekventantov
Vysielajúce ústavy zboru zabezpečia nasledovnú výstroj frekventantov, ktorú zodpovedný
príslušník vysielajúceho ústavu zabezpečí a skontroluje:
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, čiapka so štítkom letná, 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) okrem čiapky so štítkom letnej, doplnené o vetrovku
zimnú, šál, rukavice, čiapku kožušinovú a čiapku zimnú pletenú.
Cvičná rovnošata vzor 85:
a) letné obdobie: príslušníci zboru nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity 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 do príslušnej vzdelávacej aktivity 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, čiapka so štítkom letná, 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) okrem čiapky so štítkom letnej, doplnené o
čiapku kožušinovú, čiapku zimnú pletenú, topánky („kanady“), ponožky zimné, vetrovku zimnú,
šál, rukavice.
Cvičná rovnošata vzor 85:
a) letné obdobie: príslušníčky zboru nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity 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.
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b) zimné obdobie: príslušníčky zboru nastúpia do príslušnej vzdelávacej aktivity 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 právne 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.
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Príloha č.2

ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
INŠTITÚT VZDELÁVANIA ZVJS NITRA
Cyklus: 5.
Začiatok : 29. 02. 2016
Číslo z výkazu o štúdiu: 1

Ukončenie : 18. 03. 2016
Rozsah: 105 hodín

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

ppor. Peter Hraško

Deň, mesiac a rok narodenia:

18. 01. 1990

Číslo služobného preukazu:

019 443

absolvoval(a) odborný kurz vedúcich zmien pre príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže
Záverečnú skúšku vykonal(a):

PREDMET

PROSPECH

Strážna a eskortná činnosť

výborný

Krízové riadenie

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 18. 03. 2016
...............................................
predseda skúšobnej komisie

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