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Poznatky z organizácie odbornej praxe študentov špecializácie civilná
ochrana v roku 2009
Práve pred rokom k 1. 9. 2008 vznikla Katedra krízového manažmentu vo verejnej
správe A PZ /katedra KMVS/, ktorej vznik bol podmienený mnohými faktormi. Medzi
základné je nutné zaradiť rozvoj vedeckovýskumnej činnosti v oblasti krízového manažmentu
vo verejnej správe, zabezpečenie konkurencieschopnosti Akadémie Policajného zboru
(akadémie) na tzv. trhu vzdelávania, zabezpečenie výučby v novoakreditovaných študijných
programoch, zabezpečenie rozpracovania nových obsahových otázok, vypracovania
a dopracovania obsahu nových a transformovaných vyučovacích predmetov zaradených do
jednotlivých študijných programov uvedeného študijného odboru, ako aj riešenie praktickej
prípravy študentov.
Na zabezpečenie plynulého rozvoja činnosti katedry KMVS v jednotlivých oblastiach
v súlade so súčasnými, ako aj budúcimi požiadavkami bola vedúcim katedry spracovaná
a obhájená
„Koncepcia riadenia rozvoja pracoviska – konštituovanie katedry krízového
manažmentu vo verejnej správe“, ktorá sa v nadväznosti na základné dokumenty školy, ako sú
Dlhodobý zámer rozvoja A PZ, Ročný plán práce A PZ atď. stala základnou osou riadenia
rozvoja pracoviska vo všetkých oblastiach.
Koncepcia riadenia rozvoja katedry KMVS je ponímaná tak, že v sebe ako základ
riadeného rozvoja zahŕňa objektívnu analýzu východísk činnosti katedry, analýzu silných
a slabých stránok, aktuálne výzvy, ako aj hlavné úlohy v jednotlivých oblastiach činnosti.
Jednou z oblastí jej záujmu bola aj oblasť praktickej prípravy študentov špecializácie
v nadväznosti na možnosti akadémie poskytnúť a budovať materiálne zázemie výučby
jednotlivých predmetov špecializácií. Za východiskový sa na jednej strane stanovil prístup
postupného vybudovania a dobudovania kabinetov špecializácie a na druhej strane využitie
existujúcich zariadení MV SR, najmä tých, ktoré sú v podriadenosti sekcie krízového
manažmentu a civilnej ochrany MV SR a Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Práve
variant spolupráce so špecializovanými pracoviskami MV SR sa stal optimálnym pre riešenie
odbornej praxe študentov špecializácie civilná ochrana v roku 2009. Po realizácii analýzy
obsahového
zamerania
praxe
študentov
bakalárskeho
študijného
programu
„bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ bol prijatý variant, ktorý študentov prvého
ročníka vysiela na vykonanie odbornej praxe na obecné úrady v mieste bydliska a študentov
druhého ročníka špecializácie civilná ochrana na riadenú odbornú prax do Vzdelávacieho
a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany /VTÚ KM a CO/
v Slovenskej Ľupči.
Cieľom odbornej praxe študentov prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia
študijného programu „bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ bolo umožniť
študentom diferencovane sa oboznámiť so základnými činnosťami výkonných prvkov
krízového manažmentu a orgánmi samosprávy – obecný úrad/mestský úrad, v mieste ich
bydliska a v praxi si overiť vecnú aplikáciu právnych noriem a nadobudnutých teoretických
vedomostí vo výkone orgánov samosprávy, získať základné praktické poznatky z konkrétnej
činnosti týchto orgánov.
Študenti prvého ročníka vykonali odbornú prax na obecnom alebo mestskom úrade
v mieste trvalého bydliska v termíne 7. 9. – 11. 9. 2009. Za základné úlohy študentov na ich
prvej odbornej praxi boli považované:


oboznámenie sa
verejnej správy;

s úlohami a organizačnou

štruktúrou

príslušného

orgánu





získanie prehľadu o výkone verejnej správy a kompetenciách príslušného
orgánu v oblasti krízového manažmentu (krízového riadenia), o systéme
vzťahov orgánov verejnej správy
s ostatnými orgánmi verejnej správy
a obyvateľmi;
oboznámenie sa s administratívnymi činnosťami a postupmi v parciálnych
častiach, najmä v oblasti krízového manažmentu a ochrany obyvateľstva.

Odborná prax študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia špecializácie civilná
ochrana sa uskutočnila v dňoch 07. 09. – 11. 09. 2009 vo Vzdelávacom a technickom ústave
krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča / Príboj 559, 974 13 Slovenská
Ľupča /.
Cieľom odbornej praxe študentov druhého ročníka denného bakalárskeho štúdia
študijného programu „bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ bolo umožniť
študentom špecializácie civilná ochrana oboznámiť sa so základnými činnosťami pracovísk
Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany a v praxi sa
oboznámiť s konkrétnou aplikáciou právnych noriem, ako aj praktickými činnosťami
vybraných špecializovaných pracovísk, získať základné praktické a odborné poznatky
z konkrétnych činností a oblastí krízového manažmentu a civilnej ochrany.
Základné úlohy študenta v priebehu odbornej praxe boli stanovené nasledujúcim
spôsobom:
 oboznámiť sa s poslaním a organizačnou štruktúrou Vzdelávacieho
a technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská
Ľupča /VTÚ KM CO/;
 získať prehľad o rozsahu a obsahu vzdelávacích aktivít VTÚ KM CO;
 oboznámiť sa s poslaním, úlohami a technickým zabezpečením kontrolného
chemického laboratória civilnej ochrany /KCHL CO/;
 oboznámiť sa s údržbou a systémom opráv prostriedkov individuálnej ochrany
jednotlivca;
 oboznámiť sa s históriou prostriedkov individuálnej ochrany jednotlivca
a technickými prístrojmi monitorovania nebezpečných látok /najmä zbraní
hromadného ničenia/;
 oboznámiť sa so systémom kalibrácie a odborných prehliadok indikačnej,
dýchacej a oživovacej techniky.
 oboznámiť sa so systémom praktickej činnosti koordinačného strediska IZS
a odboru krízového riadenia a civilnej ochrany Obvodného úradu v Banskej
Bystrici;
 oboznámiť sa so systémom praktickej činnosti odboru civilnej ochrany
a krízového manažmentu Obvodného úradu Zvolen;
 navštíviť vodnú stavbu Hriňová a oboznámiť sa so systémom jej vlastnej
bezpečnosti a jej súčasným systémom ochrany obyvateľstva.
Poznatky z realizovanej praxe jednotlivých ročníkov bakalárskeho štúdia potvrdili
opodstatnenosť kladeného dôrazu na obsahové zameranie odbornej praxe a jej organizáciu,
ako aj na kvalitný plán prípravy odbornej praxe. Ako pozitívum možno dnes hodnotiť
skutočnosť, že každý rok po ukončení praxe došlo k jej obsahovému vyhodnoteniu na úrovni
katedry s dôrazom na klady a zápory, ale najmä na hodnotenie kvality naplnenia cieľa
odbornej praxe a k prijatiu opatrení na zlepšenie daného stavu. Konkrétnym príkladom môže
byť realizácia riadenej praxe študentov za účasti pedagógov špecializácií doc. Vladimíra
Blažka a npor. Ing. Milana Marcineka vo VTÚ KM a CO a na jednotlivých OÚ v B. Bystrici
a Zvolene. Priama konfrontácia obsahu a organizácie realizovanej odbornej praxe s cieľom

a možnosťou aktívneho vstupu zástupcov katedry KMVS do obsahových častí a činností
študentov výrazne pomohla k naplneniu poslania odbornej praxe a k zvýšeniu poznávacej
aktivity študentov. Osvedčila sa skutočnosť, že obsahové otázky a organizácia boli vopred
upresňované zo strany poskytovateľov odborných praktických zamestnaní, a tak sa prispelo
k tomu, že boli poskytnutí kvalitní lektori a garanti jednotlivých zamestnaní. Ako potrebná sa
ukázala požiadavka obnoviť a aktualizovať zmluvu medzi A PZ a sekciou KM a CO MV
o spolupráci. V tejto oblasti bol zo strany Katedry KMVS A PZ a prorektora prof. Ing. Jozefa
Haládika, PhD., vypracovaný návrh dohody o spolupráci, ktorou rektor Akadémie PZ gen.
prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc., schválil a bola postúpená generálnemu riaditeľovi sekcie KM
a CO MV plk. Mgr. Romanu Šmahovskému. Tieto skúsenosti, ako aj materiálne zázemie
VTÚ KM a CO a ponúknutá spolupráca Krajským riaditeľstvom HaZZ v B. Bystrici
a Prezídiom HaZZ viedla k vypracovaniu obdobnej dohody o spolupráci aj s Prezídiom HaZZ
a vytvorenie podmienok na realizáciu odbornej praxe aj špecializácie požiarna ochrana
obdobným spôsobom ako v špecializácii CO, k združenému využitiu materiálneho zázemia
VTÚ KM a CO každý rok v budúcnosti v špecializáciách pripravovaných pod garanciou
Katedry KMVS Akadémie PZ v Bratislave.
Záverom je možné konštatovať, že realizované prvé dva ročníky odbornej praxe
špecializácie civilná ochrana a požiarna ochrana študentov bakalárskeho študijného programu
„bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe“ vytvorili na katedre KMVS dostatočnú
poznatkovú a skúsenostnú bázu, na ktorej je možné stavať aj v budúcich rokoch. Za vysoko
pozitívnu stránku je možné hodnotiť reálny kontakt študentov s praktickou činnosťou
a reálnym materiálnym zázemím na regionálnej úrovni. Zároveň tieto skúsenosti a poznatky
zo špecializovaných pracovísk krízového manažmentu verejnej správy umožňujú katedre
KMVS spresňovať koncepciu odbornej praxe budúcich študentov nielen bakalárskeho
študijného programu, ale aj magisterského študijného programu.
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