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VZOR PRÍSPEVKU

Vybrané otázky edukácie policajných manažérov
Ľubica Baričičová
Abstrakt:
Autorka príspevku sa snaží poukázať na základné prístupy k modernému vzdelávaniu manažérov ......
Kľúčové slová:
Policajný zbor, policajný manažér……...
Abstract:
Author of this paper tries to show the main ways towards the modern management education.....
Key words:
Police force, police manager ……

Úvod
Ostatných pár desiatok rokov sme svedkami zvýšeného záujmu jednotlivých organizácií
o koncept manažérskych kompetencií1 ........................................
Potreba edukácie policajných manažérov
Súčasný stav a prognózovaný vývoj kriminality na Slovensku2, jej nové druhy a formy3,
ako aj rôzne bezpečnostné riziká s tým spojené .......................................
Záver
Zvládať úlohy delegované spoločnosťou môžu len takí príslušníci Policajného zboru,
ktorí sú dobre pripravení nielen po teoretickej stránke, ale ktorí sú zároveň aj spôsobilí
prakticky riešiť náročné a často neštandardné úlohy v zaisťovaní bezpečnosti spoločnosti,
ochrane života, zdravia a majetku občanov ..................................
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