Marianna Ferancová

11. ročník Študentskej vedecko-odbornej činnosti
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
v akademickom roku 2007/2008
V akademickom roku 2007/2008 sme na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
usporiadali ďalší ročník Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ďalej ŠVOČ). Išlo už
o 11. ročník na Akadémii PZ a 8. ročník v rámci medzištátneho kola v spolupráci s Policajnou
akadémiou v Prahe.
Do 15. 12. 2007 bolo na oddelení vedy Akadémie PZ prijatých 32 prihlášok do 4
sekcií súťaže ŠVOČ. Práce odovzdalo 30 študentov. Do ŠVOČ-ky sa v tomto ročníku
zapojilo približne 20 členov vedecko-pedagogického zboru, či už ako konzultanti, alebo ako
členovia hodnotiacich komisií.
Práce študentov hodnotili odborné komisie v 4 sekciách:
A/ sekcia bezpečnostné služby,
B/ sekcia kriminalistika a kriminológia,
C/ sekcia právne vedy,
D/ sekcia spoločenskovedné disciplíny a manažment.
Na konci marca sa uskutočnili katedrové kolá, a to na Katedre kriminalistiky
a forenzných disciplín A PZ a na Katedre kriminálnej polície A PZ. Víťazné práce
z katedrových kôl postúpili do akademického kola, do ktorého boli zaradené ostatné práce,
ktoré priamo postúpili do akademického kola z katedier, kde sa katedrové kolá ŠVOČ
nekonali. Na akademickom kole, ktoré sa uskutočnilo 7. – 10. apríla 2008, sa za všetky štyri
sekcie zúčastnilo 26 študentov.
V súlade s názormi odborných komisií v jednotlivých sekciách môžeme konštatovať,
že tohtoročné študentské práce študentov Akadémie PZ mali veľmi dobrú odbornú úroveň.
U väčšiny autorov boli zreteľné prvky vedeckého prístupu. Témy boli vysoko aktuálne.
Zlepšila sa úroveň samotnej prezentácie prác s využitím počítačovej techniky.
Výsledky akademického kola:
Sekcia A) bezpečnostné služby
1. Gabriela Ivanová, Účinnosť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
v Slovenskej republike, doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD.
2. Štefan Nižník, Determinanty odhaľovania trestných činov drogovej kriminality, doc.
Ing. Miroslav Lisoň, PhD.
3. Ján Valčo, Trestná činnosť pri obchodovaní s cennými papiermi, doc. Ing. Jozef
Stieranka, PhD.
Sekcia B) kriminalistika a kriminológia
1. Dušana Chalányová, Kriminalistické využitie variability mitochondriálnej DNA,
RNDr. Soňa Masnicová, PhD.
2. Monika Javorková, Doživotný trest, PeadDr. Eva Mamojková.
3. Adela Ďurkechová, Zaisťovanie objektov kriminalistickej balistiky, RNDr. Soňa
Masnicová, PhD.
Sekcia C) právne vedy
1. Igor Čulík, Alternatívne spôsoby riešenia trestných vecí, doc. JUDr. Dušan Korgo,
PhD.

2. Michaela Jurisová, Meno a priezvisko a jeho význam v činnosti PZ, JUDr. Janka
Hašanová.
3. Lucia Škorcová, Kritická analýza vybraných noriem správneho práva, JUDr. Petra
Raučinová.
Sekcia
1.
2.
3.

D) spoločenskovedné disciplíny a manažment
Mária Bohrnová, Mobbing, doc. Karol Murdza, PhD.
Ivan Bacigál, Bezpečnosť elektronických platobných prostriedkov, Ing. Igor Pavlovič.
Peter Fodor, Vedenie ľudí v Policajnom zbore a jeho vplyv na prácu policajtov. Ing.
Ľubica Baričičová, PhD.

Tri najvyššie ohodnotené práce v akademickom kole v jednotlivých sekciách postúpili
do medzištátneho kola.
V dňoch 21. – 23. 4. 2008 sa na Policajnej akadémii v Prahe uskutočnilo medzištátne
kolo súťaže ŠVOČ. Za vedecko-pedagogický zbor sa na medzištátnom kole zúčastnili:
doc. Ing. Miroslav Lisoň, PhD. – člen komisie sekcie A); doc. PeadDr. Samuel Uhrin, CSc. –
člen komisie sekcie B); JUDr. Marcela Varšová – členka komisie sekcie C) – vedúca
delegácie; doc. Dr. Karol Murdza, PhD. – člen komisie sekcie D); JUDr. Marianna Ferancová
– oddelenie vedy A PZ – zástupkyňa vedúcej delegácie.
Odborné komisie zodpovedne posúdili prednesené práce a rozhodli o nasledujúcom
poradí v jednotlivých sekciách.
Výsledky medzištátneho kola ŠVOČ:
Sekcia A) bezpečnostné služby
1. Bc. Jindřich Komárek, Možné přístupy zefektivnění činnosti skupiny dopravních
nehod (PA ČR).
2. Gabriela Ivanová, Účinnosť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
v Slovenskej republike (APZ BA).
3. Ondřej Slezák, Vývoj železničních přejezdů a jejich zabezpečení (PA ČR).
Sekcia B) kriminalistika a kriminológia
1. Dušana Chalányová, Kriminalistické využitie variability mitochondriálnej DNA (APZ
BA).
2. Bc. Zdeněk Marek, Využití fotogrammetrie v kriminalistice (PA ČR).
3. Bc. Pavel Michalec, Bc. Miroslav Komínek, Kinematická a dynamická analýza
biomechaniky úderu (PA ČR).
Sekcia
1.
2.
3.

C) právne vedy
Igor Čulík, Alternatívne spôsoby riešenia trestných vecí (APZ BA).
Miroslav Dražil, Možnosti tretněprávního postihu sportovců (PA ČR).
Lucia Škorcová, Kritická analýza vybraných noriem správneho práva (APZ BA).

Sekcia
1.
2.
3.

D) spoločenskovedné disciplíny a manažment
Klára Mrázová, Agresivní jednáni polistictů (PA ČR).
Pavel Krčílek, Evropa a radikální islám aneb islamizace Evropy (PA ČR).
Mária Bohrnová, Mobbing (APZ BA).

Aj napriek veľkej konkurencii na medzištátnom kole študenti Akadémie PZ boli veľmi
úspešní. V sekcii „bezpečnostné služby“ sme získali druhé miesto, v sekcii „kriminalistika
a kriminológia“ prvé miesto, v sekcii „právne vedy“ prvé i tretie miesto a v sekcii
„spoločenskovedné disciplíny a manažment“ tretie miesto. Študenti boli ocenení nielen
vecnými, ale aj finančnými cenami.
Aj tento ročník splnil hlavné poslanie ŠVOČ, a to – podchytiť nadaných študentov
a študentky na všetkých katedrách a umožniť im intenzívnejší a efektívnejší rozvoj osobnosti
prostredníctvom osvojovania si základných vedeckých postupov riešenia policajnej teórie
a praxe. Záujem študentov, ako aj kvalita jednotlivých vystúpení je z roka na rok vyššia.
Ako je už tradíciou na Akadémii PZ v Bratislave, aj z tohto ročníka ŠVOČ oddelenie
vedy vydá Zborník vybraných študentských prác.
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