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Garantuje katedra:
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telesnej výchovy a športu
JUDr. Vladimír Rampach, PhD.
Výučbu zabezpečuje: JUDr. Vladimír Rampach, PhD., Mgr. Michal Donner,
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: P, S, C
Počet kreditov:
Odporúčaný rozsah výučby:
Bc.
3
Týždenný: 4 h
5. semester
Za obdobie štúdia: 36 h
Podmieňujúce predmety: Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: priebežný test, samostatná práca
Záverečné hodnotenie: preukázanie zvládnutia predpísaného učiva a schopnosti prakticky
aplikovať získané poznatky
Spôsob ukončenia predmetu: zápočet
Cieľ predmetu:
Poskytnúť študentom ucelený systém poznatkov z oblasti metodiky služobných zákrokov.
Získať a upevniť návyky a zručnosti pre riešenie taktických postupov v policajných
situáciách tak, aby vedeli zakomponovať optimálne taktické riešenie služobného zákroku
pomocou strelných zbraní a ostatných donucovacích prostriedkov do policajných činností
podľa druhu služby v rámci jednotlivých ozbrojených bezpečnostných zborov. Získať
a osvojiť si vedomosti a intelektuálne spôsobilosti z oblasti teórie služobných zákrokov pod
jednotným a priamym velením a rozvinúť schopnosti pre aplikáciu tejto teórie na riešenie
praktických problémov v policajnej situácii so schopnosťou riadiť a viesť určenú skupinu
zásahu. Poskytnúť študentom ucelený systém poznatkov v oblasti odbornej služobnej
prípravy s dôrazom na jej miesto a význam v služobnej činnosti príslušníkov ozbrojených
bezpečnostných zborov. Získať a nadobudnúť intelektuálne spôsobilosti a zručnosti potrebné
k organizovaniu
a plánovaniu
služobnej
prípravy
v podmienkach
ozbrojených
bezpečnostných zborov.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do teórie služobných zákrokov. Základné zásady služobných zákrokov. Jednotlivé
taktické riešenia. Technika a taktika použitia donucovacích prostriedkov pri služobných
zákrokoch. Služobné zákroky pod jednotným velením. Zásady činnosti pri nasadení
poriadkovej jednotky so zameraním na taktiku služobného zákroku pod jednotným velením.
Zvláštnosti taktického využívania technických a donucovacích prostriedkov pri služobných
zákrokoch pod jednotným velením. Činnosti spojené s riadením poriadkovej jednotky.
Dokumentácia jej činnosti. Služobné zákroky pod priamym velením. Zásady činnosti pri
nasadení špeciálnej policajnej jednotky so zameraním sa na základné aspekty taktiky
služobného zákroku pod priamym velením. Činnosti spojené s riadením špeciálnej policajnej
jednotky a dokumentáciou jej činnosti. Systém organizácie a riadenia služobnej prípravy
v ozbrojených bezpečnostných zboroch. Požiadavky kladené na profesionálnu pripravenosť
príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Ciele, obsah a druhy služobnej prípravy.
Základné pojmy riadenia služobnej prípravy. Plánovanie, organizovanie, kontrola,
hodnotenie a motivovanie v služobnej príprave.
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