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Zasněžené Donovaly přivítaly 30. října 2017 účastníky vědecké konference z České republiky,
Slovenska a Polska. Konference byla pořádána ve vzájemné spolupráci zástupců Akadémie
Policajného zboru v Bratislave z katedry kriminálnej policie a Prezídia Policajného zboru SR.
Tématem této konference bylo kriminální zpravodajství v kontextu hledání nových přístupů
k odhalování trestných činů v Evropské unii. Záštitu nad konferencí převzala rektorka
Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
a 1. víceprezident Policajného zboru plk. JUDr. Jaroslav Málik, kteří se též osobně konference
zúčastnili.
Konferenci zahájil prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD. z katedry kriminálnej policie APZ
v Bratislave, který přivítal účastníky konference a především vzácné hosty, kteří nad konferencí
převzali záštitu. Paní rektorka i pan víceprezident pozdravili účastníky konference, poukázali
na důležitost řešení daného tématu v kontextu bezpečnostní teorie a praxe a popřáli zdar
konferenci a další práci odborníků v souvislosti s řešením vědeckovýzkumného úkolu
dotýkajícího se právě tématu kriminálního zpravodajství.
Vědeckovýzkumný úkol řešený na Akadémii Policajného zboru v Bratislave „Národný model
kriminálného spravodajstva“, stručně představil ve svém úvodním příspěvku jeho odpovědný
řešitel prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD. Jako primární cíl tohoto výzkumného úkolu byl vytyčen
záměr vytvoření metodologického podkladu pro zpracování legislativních, metodických a
taktických návrhů a doporučení nezbytně nutných pro vytvoření Národního modelu
kriminálního zpravodajství na Slovensku. Pan profesor představil ve stručnosti též dílčí úkoly,
které budou v rámci tohoto projektu řešeny jako např. „Kriminální zpravodajství jako nástroj
předcházení, predikce, objasňování trestné činnosti a jejich pachatelů“, „Analyticko informační
systém a kriminální zpravodajské analýzy“, „Edukační modely Národního modelu
kriminálního zpravodajství“, „Modely zpravodajství a kriminálního zpravodajství ve
vybraných státech EU“. Tyto dílčí úkoly by měly mimo jiné přinést též určitou inspiraci
k novým vědeckým pohledům na daný problém. Svým úvodním příspěvkem prof. Stieranka

zahájil odborné jednání v plénu, kdy vyzval všechny zúčastněné k participaci řešení daného
problému.
V odpoledním jednání pokračovala konference vystoupením řady odborníků zabývajících se
především v praxi předmětnou problematikou. Úvodní příspěvky se dotýkaly představení
Evropského modelu kriminálního zpravodajství a možností jeho implementace do policejní
praxe na Slovensku. Tento model představil osobně 1. víceprezident Policajného zboru SR
plk. JUDr. Jaroslav Málik. Účastníkům konference byl nabídnut též stručný historický exkurz
do oblasti legislativních aspektů operativně pátrací činnosti na Slovensku s akcentem kladeným
na společný historický rámec v kontextu bývalého Československa.
Konference se zúčastnili též zástupci z České republiky a tak kontinuálně na příspěvek pplk.
Ing. Patrika Lišky navázal za Českou republiku Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D., který v
prezentovaném příspěvku představil prostředky operativně pátrací a zpravodajské činnosti
v podmínkách České republiky.
JUDr. Adrián Vaško se ve svém příspěvku věnoval otázce zpravodajské operace v trestních
věcech. Specificky přednášející řešil aplikační otázku: „Proč nejsou operační výstupy ze
zpravodajské činnosti - operativně pátrací činnosti akceptované v dokazování, pokud jsou
zpracované v souladu a v rozsahu zákona?“
Zástupce České republiky Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D. vhodně propojil své příspěvky, kdy
se v rámci své prezentace věnoval též problematice zpravodajských studií jakožto akademické
disciplíně. Odkázal na studijní programy realizované v historickém a taktéž mezinárodním
kontextu s akcentem kladeným na stávající programy realizované na českých univerzitách.
Součástí kriminálního zpravodajství je bezesporu práce s informacemi. Problematice
zpracování informací v rámci kriminálního zpravodajství se věnoval další účastník konference
plk. Ing. Miroslav Kurta z Prezídia Policajného zboru SR, odboru řízení kriminálních analýz.
V závěru odpoledního jednání prvního konferenčního dne vystoupil vedoucí katedry kriminální
policie Akadémie Policajného zboru prof. Ing. Mioslav Lisoň, PhD., který se ve svém příspěvku
vrátil k většině na konferenci prezentovaných témat formou jejich stručného shrnutí, které
doplnil odborným komentářem. Pan profesor následně učinil krátký úvod ke svému příspěvku
dotýkajícímu se koncepci při tvorbě nařízení o operativně pátrací činnosti jako podzákonnému
normativnímu aktu.

Druhý konferenční den pokračoval odborným jednáním v sekcích. V první sekci zasedli
odborníci aktivně zapojení v pracovní skupině zabývající se novelizací Nařízení MV SR o
operativně pátrací činnosti. Druhá sekce se věnovala především výměně zahraničních
zkušeností, můžeme říci příkladů tzv. dobré praxe v rámci operativně pátrací činnosti
jednotlivých bezpečnostních sborů. Diskutovali zde zástupci ze Slovenska, Polska a České
republiky. Jednotlivé příspěvky vzbudily vždy diskusi plnou zajímavých námětů, připomínek,
doporučení a rad, se kterými jistě budou řešitelé v úvodu zmíněného výzkumného projektu
nadále pracovat a využívat je ve prospěch naplnění definovaného cíle.
Z konference bude vydán recenzovaný sborník, ve kterém se budou moci zájemci podrobněji
seznámit s jednotlivými příspěvky.

