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Informácia o praxi študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Odborná prax študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa konala vo
Vzdelávacom technickom ústave krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča
na začiatku mája tohto roka. Zúčastnili sa na nej študenti druhého ročníka bakalárskeho
štúdia, ktorých študijným zameraním je civilná ochrana a ochrana pred požiarmi Katedry
verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Odborná
prax sa uskutočnila pod odborným vedením kpt. Ing. Milana Marcineka, PhD., a npor. JUDr.
Márie Bohrnovej. Cieľom spomínanej odbornej praxe študentov druhého ročníka denného
bakalárskeho štúdia študijného programu Bezpečnostno-právne služby vo verejnej správe so
špecializáciou civilná ochrana a ochrana pred požiarmi bolo spoznať funkcie Vzdelávacieho
technického ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča a priblížiť si
aplikáciu právnych noriem, ako aj oboznámiť sa s praxou, ktorú vykonávajú špecializované
pracoviská krízového manažmentu a Hasičského a záchranného zboru a získať odborné aj
praktické poznatky z konkrétnych činností vo vybraných oblastiach.
Do obsahového zamerania odbornej praxe patrilo:
-

Oboznámenie sa s úlohami a organizačnou štruktúrou Vzdelávacieho technického
ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany.

-

Zorientovať sa v obsahu a rozsahu aktivít Vzdelávacieho technického ústavu
krízového manažmentu a civilnej ochrany.

-

Exkurzia v Železiarňach Podbrezová a informovanie o systéme ich vlastnej
bezpečnosti, oboznámenie sa s činnosťou jednotky Závodného hasičského útvaru
Železiarní Podbrezová a s ochranou zamestnancov.

-

Návšteva Obvodného úradu Brezno a priblíženie organizačnej štruktúry a praktickej
činnosti.

-

Prehliadka Jadrovej elektrárne Mochovce a oboznámenie sa so systémom vlastnej
bezpečnosti elektrárne a tiež s činnosťou jednotky Závodného hasičského útvaru JE
Mochovce a ochrany zamestnancov.

-

Priblíženie organizačnej štruktúry a úloh Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku
MO SR Lešť.

-

Ukážka praktickej činnosti koordinačného strediska integrovaného záchranného
systému a odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v sídle
kraja Banská Bystrica.

Poznatky z realizovanej praxe študentov bakalárskeho stupňa štúdia potvrdili
opodstatnenosť dôrazu na obsahové zameranie odbornej praxe a jej organizáciu, ako aj
kvalitný plán prípravy odbornej praxe. Pozitívom môžeme označiť, že po ukončení praxe sme
sa venovali jej obsahovému vyhodnoteniu na úrovni katedry. Ako konkrétny príklad by sme
uviedli realizáciu praxe študentov vo Vzdelávacom technickom ústave krízového
manažmentu a civilnej ochrany. Priama konfrontácia obsahu a organizácie realizovanej
odbornej praxe s cieľom a možnosťou aktívneho vstupu zástupcov Katedry verejnej správy
a krízového manažmentu A PZ do obsahových častí a činností študentov podstatne pomohla
k plneniu poslania odbornej praxe a zlepšeniu poznávacej aktivity študentov. Osvedčila sa

skutočnosť, že organizácia a obsahové otázky boli vopred určené a na jednotlivé praktické
zamestnania boli zabezpečení kvalitní lektori z daných odborov.
Na záver sa dá konštatovať, že realizovanie odbornej praxe v špecializácii civilná
ochrana a ochrana pred požiarmi študentov bakalárskeho študijného programu vytvorili na
katedre dostatočný podklad poznatkov a skúseností, na ktorých bude možné stavať aj
v budúcnosti. Poznatky zo špecializovaných pracovísk, ktoré boli priblížené počas odbornej
praxe, nám pomôžu určovať koncepciu smerovania študentov bakalárskeho a aj
magisterského študijného programu. Potvrdila sa nám opodstatnenosť požiadavky realizovať
prípravu študentov spomínaných špecializácií v zariadeniach s praktickou činnosťou
a dopĺňať ich odbornou prednáškou. Takéto stretnutia prispievajú k vedeckej a pedagogickej
spolupráci a prepájajú teoretické poznatky študentov s praktickými.
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