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Využitie aktuálnych prostriedkov fotografickej dokumentácie
v policajnej praxi
V súčasnosti, v dobe definovanej rýchlym rozvojom vedy a techniky, sa stáva kvalitná
práca kriminalistického technika na mieste kriminalisticky relevantnej udalosti jedným
z dôleţitých predpokladov úspešného procesu objasňovania a dokazovania trestnej činnosti.
Vyuţívanie vedeckých a odborných poznatkov poskytuje prokurátorom a vyšetrovateľom
moţnosti na úspešné objasnenie preverovanej udalosti. Je zrejmé, ţe prostredníctvom
vyuţívania
moderných
technických
prostriedkov,
postupov
a odborných znalostí
kriminalistických technikov pri vyhľadávaní, dokumentovaní a zaisťovaní stôp na mieste činu
je moţné poznať nové okolnosti a na ich základe zistiť objektívnu pravdu o kriminalisticky
relevantnej udalosti.
Začiatkom novembra 2007 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru
v Košiciach uskutočnil 3. ročník pracovného seminára „Prax škole – škola praxi“ 2007,
ktorého hlavným cieľom
je zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade
s poţiadavkami policajnej praxe a zároveň zabezpečiť kooperáciu školy s výkonnými
útvarmi.
V priamej súvislosti s uvedeným a zároveň s koreláciou získaných informácií
z prezentačno-diskusného fóra uskutočneného pre zloţky PZ SR v Banskej Bystrici,
organizovaného firmou Fomei, SOŠ PZ Košice zorganizovala odborno-vzdelávacie podujatie
s názvom Vyuţitie aktuálnych prostriedkov fotografickej dokumentácie v policajnej praxi.
Odborno-vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo v dňoch 5. aţ 7. mája 2008 v priestoroch SOŠ
PZ Košice. Zúčastnili sa na ňom nielen kriminalistickí technici z Krajského riaditeľstva PZ
Košice a Krajského riaditeľstva PZ Prešov, ale aj ďalší účastníci z radov rezortných zloţiek
Hasičského a záchranného zboru SR, Ţelezničnej polície SR a riaditeľstva Vojenskej polície
SR. Samotné odborno-vzdelávacie podujatie bolo zrealizované pod záštitou predmetovej
skupiny kriminalistiky SOŠ PZ Košice. Cieľom bolo priblíţiť zástupcom z policajnej praxe
vyuţitie súčasných moderných prostriedkov fotografickej techniky. Podujatie bolo členené na
dve základné časti. Prvú časť tvorila prezentácia súčasnej situácie v oblasti vyuţitia
aktuálnych prostriedkov fotografickej dokumentácie v policajnej praxi a prezentovanie
nových, modernejších a zároveň dostupných zariadení v oblasti fotodokumentácie. Druhá
časť bola venovaná praktickým zamestnaniam na zinscenovaných pracoviskách, ktoré do
maximálnej moţnej miery navodzovali typické kriminalistické situácie, ako sú miesto vraţdy,
vlámanie do objektu, pozmeňovanie cestovných dokladov atď. Prítomní účastníci podujatia
mali moţnosť sami si odskúšať jednotlivé zariadenia, a to: zábleskové svetlá, statívy, externé
štúdiové svetlá, prenosné napájacie zdroje, fotografické filtre, µ-lab slúţiaci na zhotovovanie
fotografií, termosublimačnú tlačiareň, atramentovú tlačiareň, rozptyľovacie zariadenia,
osvetľovací pult a mnohé ďalšie. Vyuţitie spomínaných prostriedkov bolo účastníkmi
podujatia na základe individuálneho praktického otestovania hodnotené v pripravenom
dotazníku. Jeho výsledky z portfólia 44 účastníkov zaznamenali súčasný stav materiálnotechnického vybavenia jednotlivých útvarov a zároveň aj percentuálne vyjadrenú potrebu
zabezpečenia prezentovanou technikou. Výsledok prieskumu poukázal na skutočnosť, ţe
materiálno-technické zabezpečenie na výkonných útvaroch je nedostačujúce. Priemerný
záujem o prezentovanú techniku predstavoval viac ako 85 ℅. Najvyšší záujem bol prejavený
o multifunkčné zariadenie µ-lab v korelácii s termosublimačnou a atramentovou tlačiarňou,
ktoré je po technickej stránke porovnateľné s minilabom pouţívaným v súčasnosti, avšak
obstarávacia hodnota tvorí 1/10 z hodnoty minilabu. Vysoký záujem bol venovaný zariadeniu
kruhový blesk, slúţiacemu pri zhotovovaní makrosnímok. Ako bolo uvedené, záujem bol

zaznamenaný od všetkých zástupcov kriminalistických technikov PZ a VP, čo v konečnom
kontexte – vychádzajúc z vysokej percentuálnej úspešnosti jednotlivých zariadení – znamená,
ţe ich prípadná aplikácia v policajnej praxi by bola do značnej miery jej prínosom, a to
v kvalite vyhľadávania, dokumentovania, zaisťovania a zefektívnenia samotnej práce.
Prieskum bol následne prezentovaný aj riadiacim pracovníkom jednotlivých zloţiek.
Záverom treba uviesť, ţe celé podujatie malo podporu vedenia SOŠ PZ Košice, ktoré
vytvára podmienky na ďalšie vzdelávanie učiteľov, a to ich účasťou na rôznych podujatiach
a školeniach v snahe preniesť získané poznatky do vyučovacieho procesu. Uskutočnené
odborno-vzdelávacie podujatie je priamym príkladom takejto spätnej väzby. Konkrétnym
prínosom pre vyučovací proces je skutočnosť, ţe všetky prezentované zariadenia
a prostriedky boli operatívne zaradené do výučby špecializovaného kurzu kriminalistických
technikov, ktorý uţ viac ako dva roky prebieha na SOŠ PZ Košice s jednoznačne kladným
hodnotením zo strany jeho absolventov.
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