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ABSTRAKT: Vedecká štúdia „Analýza aktuálneho stavu procesu plánovania výkonu služby na 

špecializovaných útvaroch služby poriadkovej polície – Pohotovostný policajný útvar 

a Poriečne oddelenie PZ“ je súčasťou „Výskumu č. 130 Meteňko Jozef, Metódy výskumu 
a vývoja policajných činností“.  Predmetná štúdia charakterizuje Policajný zbor ako jeden zo 

subjektov ochrany osôb a majetku v Slovenskej republike. Autori vedeckej  štúdie ďalej 

charakterizovali Pohotovostný policajný útvar Krajského riaditeľstva PZ a Poriečne oddelenie  

PZ, ako subjekty realizujúce osobitnú, špecifickú policajnú verejno-poriadkovú činnosť. Ďalej 

vymedzili nosné teoreticko-spoločenské a právne aspekty procesu plánovania. V závere 

vedeckej štúdie podrobne charakterizovali a analyzovali  jednotlivé plánovacie dokumenty 

(plán služieb, inštruktážny záznam, plán výcviku, kniha inštruktáží), využívané v procese 

plánovania organizovania a riadenia výkonu policajnej verejno-poriadkovej činnosti týchto 

špecializovaných útvarov služby poriadkovej polície.   
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verejno-poriadkovej činnosti, plánovacie dokumenty. 

ABSTRACT: The scientific study "Analysis of the current state of the process of planning the 

performance of the service at specialized units of the riot police service - Emergency Police 

Department and the Porz Department of the Police" is a part of "Research no. 130 Meteňko 

Jozef, Methods of Research and Development of Police Activities “. The study characterizes 

the Police Force as one of the subjects of protection of persons and property in the Slovak 

Republic. The authors of the scientific study further characterized the Emergency Police 

Department of the Regional Directorate of the Police and the Porie Department of the Police 

as entities implementing special, specific police public order activities. They also defined the 

main theoretical, social and legal aspects of the planning process. At the end of the scientific 

study, they characterized and analyzed in detail the individual planning documents (service 

plan, instruction record, training plan, instruction book) used in the process of planning the 

organization and management of police public order activities of these specialized units of the 

riot police service. 
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Úvod  

 Policajný  zbor  je jedným zo  subjektov,  ktorý  v  podmienkach Slovenskej republiky 
zodpovedá za oblasť vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku a prostredníctvom realizácie 
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policajno-bezpečnostnej činnosti3  zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ochrany osôb a majetku 
pred páchateľmi kriminality všetkého druhu. Z dôvodu špecializácie na konkrétne  
problematické oblasti, ktoré sú subsumované v jednotlivých druhoch  kriminality sa policajný 
zbor následne člení na jednotlivé služby. Najpočetnejšou z týchto služieb je služba  poriadkovej 
polície v ktorej pôsobnosti sa odráža široké spektrum aktivít, ktoré spadajú do oblasti realizácie 
policajnej verejno-poriadkovej činnosti. Proces realizácie policajnej verejno-poriadkovej 
činnosti predstavuje širokospektrálny záber činností odzrkadľujúcich sa v úlohách taxatívne 
vymedzených v § 2 Zákona o Policajnom zbore. Množstvo úloh, ktoré služba poriadkovej 
polície plní si vyžaduje i druhotnú špecializáciu v rámci vnútorných štruktúr služby 
poriadkovej polície. Uvedená špecializácia je zameraná na plnenie jednotlivých úloh v zmysle  
Zákona o Policajnom zbore a má za následok vytvorenie základných ako i špecializovaných 
zložiek a útvarov, ktoré následne plnia zverené úlohy. Okrem  základných útvarov služby 
poriadkovej polície vstupujú do procesu realizácie policajnej verejno–poriadkovej činnosti 
i tzv. špecializované útvary služby poriadkovej polície, ktorými sú podľa autorov vedeckej 
štúdie Pohotovostný policajný útvar krajského riaditeľstva policajného zboru a Poriečne 
oddelenie policajného zboru. Obsah a rozsah pôsobnosti týchto špecializovaných útvarov  je 
natoľko široký, že si vyžaduje dôslednú aktivitu smerujúcu do oblasti plánovania výkonu 
policajnej verejno-poriadkovej činnosti. A práve problematika plánovania výkonu služby 
predstavuje predmet záujmu autorov vedeckej štúdie „Analýza aktuálneho stavu procesu 

plánovania výkonu služby na špecializovaných útvaroch služby poriadkovej polície – 

Pohotovostný policajný útvar a Poriečne oddelenie PZ“, ktorá je súčasťou „Výskumu č. 130 

Meteňko Jozef, Metódy výskumu a vývoja policajných činností“.        

1. Policajný zbor-služba poriadkovej polície  subjekt ochrany osôb a majetku 
v Slovenskej republike  

Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného 
poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem 
a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných 
záväzkov Slovenskej republiky. Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada 
Slovenskej republiky a vláda. Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná4. 

Policajný zbor možno charakterizovať ako ozbrojený bezpečnostný zbor pôsobiaci na 
celom území Slovenskej republiky. V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti má 
najvšeobecnejšie/univerzálne/postavenie. Vo vzťahu k iným ozbrojeným zborom, štátnym 
orgánom, organizáciám a orgánom územnej samosprávy sa v jeho činnosti uplatňuje princíp 
subsidiarity. To znamená, že Policajný zbor plní tie úlohy pri ochrane vnútorného poriadku 
a bezpečnosti, ktoré nespadajú do oblasti pôsobnosti iných štátnych orgánov, organizácií alebo 
obcí.  

Policajný zbor ako celok nie je právnickou osobou. Postavenie právnickej osoby majú 
iba niektoré jeho organizačné zložky, napríklad krajské riaditeľstvá Policajného zboru. 
Policajný zbor vystupuje v právnych vzťahoch prostredníctvom poverených fyzických osôb-
policajtov, ktorí plnia jednotlivé úlohy Policajného zboru v štátno-služobnom vzťahu- 
v služobnom pomere.  

 
3 METEŇKO, J., Výskum č.130. Metódy výskumu a vývoja policajných činností. s. 3. 
4 § 1 zákona o Policajnom zbore č.171/93 Z. z. v aktuálnom znení. 



 

 

Zákon o Policajnom zbore v § 4 stanovuje, že Policajný zbor sa vzhľadom na potreby 
špecializácie /prieniku do jadra problémov/, ďalej vnútorne člení na jednotlivé služby. Tieto 
služby pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister vnútra 
Slovenskej republiky. Tento zároveň určuje náplň ich činnosti a vnútornú organizáciu5. 

Jednou z nich je i služba poriadkovej polície, ktorá je službou najpočetnejšou6, pričom 
počet policajtov v nej zaradených tvorí takmer polovicu personálneho obsadenia Policajného 
zboru. Možno konštatovať, že služba poriadkovej polície svojím širokospektrálnym záberom 
konkrétnych činností, aktivít a pôsobností je v systéme služieb tvoriacich Policajný zbor 
službou dominantnou. Taktiež možno uviesť, že vzhľadom na spôsob realizácie jednotlivých 
činností či plnenia vymedzených úloh predstavuje služba poriadkovej polície pomyselný 
„kontaktný - styčný bod“ vo vzťahu polícia - občan, nakoľko svoju činnosť vykonáva nielen 
na základe princípu subsidiarity /v nadväznosti na problematiku ochrany verejného poriadku/, 
ale i na základe princípu verejnosti a transparentnosti / čo znamená, že jej činnosť je 

v prevažnej väčšine prípadov vykonávaná v služobnej rovnošate a verejne/.Práve táto 
skutočnosť zaväzuje príslušníkov služby poriadkovej polície k tomu, aby plnenie jednotlivých 
úloh realizovali zodpovedným spôsobom, ktorý bude o činnosti Policajného zboru vytvárať 
pozitívny obraz v očiach širokej verejnosti a prehlbovať tak jeho dôveryhodnosť. 

Organizačná štruktúra služby poriadkovej polície a útvary služby poriadkovej polície 

Organizáciu útvarov PZ, prostredníctvom ktorých pôsobí služba poriadkovej polície, 
možno podľa niektorých autorov z hľadiska vertikálnej roviny7 členiť na: 

- Riadiaci útvar, kde zaraďujeme Prezídium PZ, 
- Riadiaco-výkonný útvar, kde zaraďujeme Krajské riaditeľstvo PZ, 
- Výkonný útvar, kde zaraďujeme Okresné riaditeľstvo PZ. 

Uvedené útvary majú vlastnú vnútornú organizačnú štruktúru rozdeľujúcu sa ďalej na 
menšie časti, ktorými sú úrady, oddelenia, odbory či skupiny. Vnútorná organizácia 
jednotlivých útvarov je upravená v organizačných poriadkoch, ktoré upravujú postavenie, 
pôsobnosť, riadenie, oprávnenia i zodpovednosť príslušných útvarov a musia byť v súlade so 
vzorovým organizačným poriadkom.8 

Prezídium Policajného zboru 
Jeho pôsobnosť vychádza z pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej 

len ministerstvo) ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky upravenej 
v Ústave Slovenskej republiky, ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisoch, medzinárodných zmluvách a dohodách, organizačnom poriadku 
ministerstva a iných interných predpisoch9. 

 
5 § 4 ods. 2 zákona č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. 
6 ZÁMEK, D., Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 31  
7 CUĽBA, M., KLAČAN, M., Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného  

 oddelenia Policajného zboru. s. 62.  
8 CUĽBA, M., KLAČAN, M., Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného  

 oddelenia Policajného zboru. s. 62. 
9 Čl. 2 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.11/2004 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru 
v znení neskorších predpisov. 



 

 

Prezídium je sekciou ministerstva pre riadenie a vo vymedzenom rozsahu spolupôsobí 
v mnohých oblastiach ochrany spoločnosti a spoločenských vzťahov. Jedným z odborov 
pôsobiacich na Prezídiu PZ je i Odbor poriadkovej polície. 

Odbor poriadkovej polície P PZ10,ako sme už vyššie uviedli, plní v hierarchickej 
štruktúre služby poriadkovej polície (ďalej len SPP) funkciu riadiacu a vnútorne sa člení 
nasledovne: 

§ Oddelenie poriadkovej polície,  

§ Oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície, 

§ Poriečne oddelenie.11 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len KR PZ) je riadiacim a výkonným 

územným útvarom Policajného zboru na plnenie úloh zverených do pôsobnosti PZ v územnom 
obvode kraja. Riadi a po odbornej stránke usmerňuje a kontroluje činnosť okresných 
riaditeľstiev PZ v územnom obvode kraja. Vystupuje ako samostatný právny subjekt a jeho 
pôsobnosť vychádza zo Zákona o Policajnom zbore, ako aj z interných predpisov vydávaných 
v pôsobnosti ministerstva.12 

Odbor poriadkovej polície KR PZ plní funkciu riadiaco-výkonnú a spravidla 
(pripúšťa sa istá možnosť vzniku rozdielov v rámci jednotlivých krajských riaditeľstiev 

podmienená objektívnym posúdením policajno-bezpečnostnej situácie v územnom obvode kraja 

a následného, adekvátneho, racionálneho pretransformovania jeho organizačného zloženia 

v záujme zefektívnenia plnenia konkrétnych úloh) sa člení nasledovne: 

- oddelenie poriadkovej a správnej služby, 
- pohotovostný policajný útvar, 
- pohotovostná motorizovaná jednotka, 
- oddelenie služobnej kynológie.13 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len OR PZ) je výkonným útvarom 
Policajného zboru na plnenie úloh zverených do pôsobnosti Policajného zboru v územnom 
obvode okresu. Je riadené po odbornej stránke krajským riaditeľstvom Policajného zboru. Jeho 
pôsobnosť vychádza zo zákona o Policajnom zbore a z ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ako aj interných predpisov vydaných v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Jedným 
z odborov v rámci jeho organizačnej štruktúry je i Odbor poriadkovej polície.14 

Odbor poriadkovej polície OR PZ sa „spravidla“ (podobne ako je tomu u krajských 
riaditeľstiev) člení na: 

- Obvodné oddelenie Policajného zboru a policajné stanice, 

 
10 Čl. 39 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru, 
v znení neskorších predpisov. 
11 Čl. 39 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru. 
12 Čl. 2 ods. 1 nariadenia Ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní vzorového organizačného poriadku  
 krajského riaditeľstva Policajného zboru č.71/2003, v znení neskorších predpisov. 
13 Čl. 5 ods. 1 písm. k nariadenia Ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní vzorového organizačného  
 poriadku krajského riaditeľstva Policajného zboru č.71/2003, v znení neskorších predpisov. 
14 Čl. 2 ods. 1 nariadenia Ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní vzorového organizačného poriadku  
 okresného riaditeľstva Policajného zboru č.58/2003,v znení neskorších predpisov. 



 

 

- Oddelenie služobnej kynológie, 
- Oddelenie dokladov v sídle okresného riaditeľstva.15 

Uvedené útvary majú vlastnú vnútornú organizačnú štruktúru rozdeľujúcu sa ďalej na 
menšie časti, ktorými sú úrady, oddelenia, odbory či skupiny.16 

Podoba organizačnej štruktúry17, resp. konkrétne usporiadanie oddelení na 
jednotlivých odboroch, býva veľmi často reštrukturalizované v nadväznosti na špecifické 
požiadavky viažuce sa k efektivite plnenia konkrétnych bezpečnostných úloh, ako aj 
v nadväznosti na úroveň a vývoj policajno-bezpečnostnej situácie v spoločnosti, v územnom 
obvode krajského či okresného riaditeľstva. Z tohto dôvodu dlhodobo stabilné členenie 
a usporiadanie oddelení na jednotlivých odboroch nemožno fixne nadčasovo definovať a 
uvedené členenie treba chápať ako členenie viažuce sa k príslušnej vývojovej etape pôsobenia 
vybraných útvarov na jednotlivých stupňoch riadenia.18 

Keď charakterizujeme službu poriadkovej polície je nutné poukázať na to, že jednou 
z jej charakteristických čŕt je jej bezprostrednosť, pretože plní úlohy v priamom kontakte 
s občanmi, organizáciami, podnikateľmi, právnickými osobami a pod.. Medzi jej hlavné úlohy 
patrí zaisťovanie bezpečnosti, ochrana verejného poriadku a boj s trestnou činnosťou. Tieto 
úlohy sú v rozhodujúcej miere zaisťované výkonnými organizačnými zložkami služby 
poriadkovej polície za využitia jej vlastných síl a prostriedkov. Možno konštatovať, že služba 
poriadkovej polície je jednou z najdôležitejších služieb polície. A práve táto služba prispieva 
v potrebnom rozsahu k vytváraniu podmienok pre činnosť ostatných policajných služieb.19 

Úlohy pre službu poriadkovej polície sú vymedzené v zákone o Policajnom zbore a pre 
činnosť útvarov služby poriadkovej polície Slovenskej republiky konkretizované v príslušnej 
internej normatívnej úprave jednotlivých zložiek. Samotné úlohy služby poriadkovej polície je 
treba chápať predovšetkým ako úlohy, ktoré sú zverené do kompetencie výkonným 
organizačným článkom ako špecializovanému subjektu poriadkovej služby. Činnosť 
poriadkovej služby má všestranný charakter a jej ťažisko spočíva predovšetkým v realizácii 
úloh na úseku správneho zamerania verejno-poriadkovej činnosti20 so zameraním na ochranu 
verejného poriadku ako aj na úseku trestnoprávnom.21 

Služba poriadkovej polície teda predstavuje špecializovaný, výkonný a vnútorne 
štruktúrovaný aparát najpočetnejšej z policajných služieb. Prívlastok špecializovaný je nutné 
chápať v tomto zmysle slova tak, že sa ide o službu zameranú, špecializovanú, na riešenie 
problematiky verejného poriadku, boja prevažne s drobnou pouličnou kriminalitou a pod. Tento 
výklad charakteristiky služby poriadkovej polície je však nutné dokresliť konštatovaním, že 

 
15 Čl. 4 ods. 1 písm. e) nariadenia Ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní vzorového organizačného  
 poriadku okresného riaditeľstva Policajného zboru č.73/2009,v znení neskorších predpisov. 
16 CUĽBA, M., KLAČAN, M., Vybrané problémy verejného poriadku, jeho ochrany a činnosti obvodného 

oddelenia Policajného zboru. s. 62. 
17 METEŇKO, J., Výskum č.130. Metódy výskumu a vývoja policajných činností. s. 9. 
18 KOČAN, Š., LÖFFLER, B., ZAMEK, D., 2013. Poriadková polícia. s. 126. 
19 CHMELA, Z. 2007. Management výkonních organizačních článkú. s. 7. 
20 MACEK, P. a FILÁK, A. v diele Základy teórie policejné bezpečnostní činnosti, charakterizovali verejno-
poriadkovú činnosť ako „zložitý systém, na ktorom participujú rôznorodé subjekty“ a že ide o realizáciu 
činnosti v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, tvoriacu organickú súčasť vnútorných vecí. 
21 CHMELA, Z., 2007. Management výkonních organizačních článkú, s. 9. 



 

 

i napriek uvedenej špecializácii sa ide o službu, ktorá v podstate komplexne zaisťuje plnenie 
úloh vo zverenom teritóriu.22 

Obsahová náplň výkonu policajnej verejno-poriadkovej činnosti realizovanej službou 
poriadkovej polície v sebe zahŕňa natoľko rozsiahle spektrum špecifických problémov 
a cieľových oblastí, že i v rámci nej je nutné v nadväznosti na špecializáciu jednotlivých 
činností prerozdeliť jednotlivé kompetencie medzi jej útvary v rámci nej pôsobiace. 
V nasledujúcom členení zadefinujeme útvary služby poriadkovej polície, spolupodieľajúce sa 
na ochrane verejného poriadku a bezpečnosti s akcentom na špecializáciu konkrétnych činností 
nimi vykonávaných pri eliminácii protiprávnych konaní počas výkonu policajnej verejno-
poriadkovej činnosti23.  

Základné útvary služby poriadkovej polície: 
- obvodné oddelenie,24 
- pohotovostná motorizovaná jednotka.  

Špecializované útvary služby poriadkovej polície: 
- poriečne oddelenie,  
- pohotovostný policajný útvar.  

Vzhľadom na obsahové zameranie vedeckej štúdie  sa v ďalšej časti tejto kapitoly 
rozhodli jej autori  venovať charakteristike Pohotovostného  policajného útvaru krajského 
riaditeľstva policajného zboru a Poriečneho oddelenia Policajného zboru. 

2. Pohotovostný policajný útvar a Poriečne oddelenie PZ špecializované útvary  
realizujúce policajnú verejno-poriadkovú činnosť  

Pohotovostný policajný útvar – špecializovaný útvar služby poriadkovej polície 

Vývoj spoločenských vzťahov po roku 1989 smeroval nielen k demokratizačným 
procesom v našej spoločnosti, ale aj k prílevu novej trestnej činnosti rôznorodého, i násilného 
charakteru, a to i v predrevolučnej dobe takmer nepoznanému javu, akým je i hromadné 
narušenie verejného poriadku, a taktiež i k dovtedy nepredstaviteľnému rozmachu pôvodnej 
násilnej protiprávnej či protispoločenskej činnosti. Na základe spôsobu páchania týchto druhov 
trestnej činnosti vyznačujúcej sa vysokým stupňom agresivity a brutality páchateľov, ako i na 
plnenie ďalších dôležitých, špecifických služobných činností, bolo nevyhnutné adekvátnym 
spôsobom reagovať a zabezpečiť plnenie týchto úloh útvarom, ktorý by dokázal účelne 
a efektívne konať v situáciách, ktorých riešenie si vyžaduje špecifické spôsoby konania, 
taktické postupy, či využitie náležite vycvičených síl a použitie adekvátnych technických alebo 
donucovacích prostriedkov. V podmienkach Policajného zboru je na plnenie úloh takéhoto 
charakteru zriadený pohotovostný policajný útvar, ktorého spôsob prípravy jednotlivých 
príslušníkov smeruje k tomu, aby reakcia na vzniknutý problém predstavovala zákonnú, no 
pritom dostatočne ráznu a dokonale profesionálne zvládnutú činnosť eliminujúcu akékoľvek, 

 
22 MACEK, P., FILÁK, A., 2002. Pořádková činnost policie, obecná část. s. 66. 
23 MACEK, P. a FILÁK, A. v diele Základy teorie policejne bezpečnostní činnosti, charakterizovali verejno- -
poriadkovú činnosť v užšom poňatí ako činnosť vyvíjanú predovšetkým službou poriadkovej polície, ale 
i ďalšími policajnými službami. V širšom poňatí potom tiež ako činnosť subjektov ďalších pristupujúcich k už 
uvedeným, ktoré sú zo zákona garantmi plnenia úloh v oblasti poriadkovej činnosti ibaže na základe zákonov 
aj všeobecne záväzných právnych predpisov spolupracujú s ďalšími subjektmi poriadkovej činnosti. 
24  KOČAN, Š., LÖFFLER, B., ZAMEK, D., 2013. Poriadková polícia. s. 105. 



 

 

i násilné negatívne javy ohrozujúce vnútorný poriadok a bezpečnosť v štáte, ako i život, zdravie 
či majetok občanov. 

Možno konštatovať, že v porovnaní so základnými útvarmi služby poriadkovej polície 
policajného zboru predstavuje pohotovostný policajný útvar špecializovaný útvar25 odboru 
poriadkovej polície krajského riaditeľstva policajného zboru. 
Pohotovostný policajný útvar vykonáva služobnú činnosť najmä v územnej pôsobnosti 
krajského riaditeľstva a nasadzuje sa za účelom plnenia nasledovných úloh: 

- Boj proti trestnej činnosti, v rámci ktorého vykonáva alebo podieľa sa napríklad na:  
§ služobných zákrokoch proti páchateľom trestnej činnosti, 
§ plní úlohy pri riešení vysokoprofilových incidentov,  
§ plnení úlohy súvisiace s ochranou civilnej leteckej dopravy v súvislosti 

s vyhlásením akcií podľa typového projektu,  
§ podieľa sa na pátracích akciách. 

- Ochrana určených osôb, rámci ktorej sa podieľa na: 
§ sprevádzaní a ochrane určených osôb a zahraničných delegácií, 
§ sprevádzaní a ochrane svedka. 

- Ochrana života, zdravia a majetku osôb, v rámci ktorej vykonáva alebo podieľa sa 
napríklad na:  

§ záchrane ľudských životov, ochrane zdravia a majetku pri živelných 
pohromách, ekologických a prevádzkových haváriách, dopravných 
a leteckých nehodách, požiaroch výbuchoch a únikoch životu 
nebezpečných látok, 

§ sprevádzaní a ochrane pri preprave jadrových materiálov či iných 
nebezpečných látok, 

§ opatreniach na ochranu prevádzky jadrových elektrární. 
- Sprevádzanie a eskorty, v rámci ktorých vykonáva alebo podieľa sa napríklad na: 

§ ochrane pri prevážaní finančných hotovostí a cenností, 
§ eskortách cudzincov, 
§ policajných prevozoch,  
§ eskortách osôb, pri ktorých by vzhľadom na ich povahové vlastnosti 

a predchádzajúcu trestnú činnosť bolo nasadenie iných policajných síl 
spojené s neprimeraným rizikom. 

- Zabezpečenie verejného poriadku, v rámci ktorého sa najmä: 
§ podieľa na jeho obnove, ak bol narušený väčším počtom osôb, v prípade 

potreby aj za použitia špeciálnej techniky,  
§ podieľa na zabezpečovaní nerušeného priebehu dôležitých zhromaždení, 

športových, verejných kultúrnych a iných podujatí, 
§ posilňuje priamy výkon služby (hliadkovej, obchôdzkovej, ak si to 

vyžaduje bezpečnostná situácia v územnom obvode obvodného 
oddelenia). 

- Zvláštne činnosti, v rámci ktorých vykonáva napríklad: 

 
25 Poznámka autorov, „špecializovaný útvar“ znamená pre účely tohto textu, útvar Policajného zboru plniaci 
v rámci organizačnej štruktúry služby poriadkovej polície i úlohy „osobitného, neštandardného charakteru“, nad 
rámec úloh spadajúci do portfólia úloh príznačných pre predmetnú službu. 



 

 

§ pyrotechnické prehliadky, vyhľadáva a likviduje muníciu, výbušniny, 
výbušné predmety a systémy, používa výbušniny na špeciálne účely 
a trhacie práce, organizuje prípravu a výcvik s výbušninami, vykonáva 
prepravu skladovanie a manipuláciu s výbušninami, 

§ parašutistickú činnosť,  
§ potápačskú činnosť,  
§ činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou, 
§ ostreľovačskú činnosť, 
§ činnosť spojenú s krízovým vyjednávaním, 
§ kynologickú činnosť, 
§ záchranársku a inú špeciálnu činnosť či obsluhu špeciálnej techniky. 

- Služobná príprava, v rámci ktorej napríklad: 
§ organizuje a plní úlohy na úseku špeciálnej taktickej prípravy, 
§ uskutočňuje previerky z telesnej zdatnosti, zo streleckej prípravy a zo 

sebaobrany policajtov pohotovostného policajného útvaru, 
§ zabezpečuje a vykonáva vstupné previerky uchádzačov žiadajúcich 

o prijatie do služobného pomeru a policajtov žiadajúcich o zaradenie na 
pohotovostný policajný útvar, 

§ zabezpečuje a vykonáva telesnú, streleckú a špeciálnu taktickú prípravu 
policajtov pohotovostného policajného útvaru a ďalších útvarov 
krajského riaditeľstva, 

§ riadi po odbornej stránke, koordinuje, kontroluje, zabezpečuje 
a vykonáva výcvik poriadkových jednotiek krajských riaditeľstiev 
a okresných riaditeľstiev.26 

Organizačná štruktúra pohotovostného policajného útvaru je spravidla nasledovná: 
- jednotka zvláštnych činností,  
- jednotka policajných akcií, 
- oddelenie alebo skupina výcviku27. 

Systemizácia funkcií na pohotovostnom policajnom útvare je spravidla nasledovná:  
- veliteľ pohotovostného policajného útvaru, 
- odborný referent. 

Na jednotke zvláštnych činností: 
- veliteľ jednotky zvláštnych činností, 
- zástupca veliteľa jednotky zvláštnych činností, 
- referent špecialista jednotky zvláštnych činností,  
- starší referent pyrotechnik jednotky zvláštnych činností, 
- starší referent vodič špeciálnej techniky jednotky zvláštnych činností, 
- starší referent jednotky zvláštnych činností, 
- referent jednotky zvláštnych činností. 

Na jednotke policajných akcií: 

 
26 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov v znení  
 č.16/2010. 
27 KOČAN, Š., LÖFFLER, B., ZAMEK, D., 2013. Poriadková polícia. s.125. 



 

 

- veliteľ zmeny jednotky policajných akcií, 
- starší referent jednotky policajných akcií, 
- referent jednotky policajných akcií. 

Na oddelení výcviku:  
- vedúci oddelenia výcviku, 
- referent špecialista oddelenia výcviku, 
- starší referent- inštruktor oddelenia výcviku. 

Formy služobnej činnosti pohotovostného policajného útvaru sú: 
- stála služba, 
- hlásna služba, 
- administratívna činnosť, 
- ostatná služobná činnosť. 

Stála služba sa vykonáva na každom pohotovostnom policajnom útvare, najmä za 
účelom zabezpečenia akcieschopnosti pohotovostného policajného útvaru pri jeho spohotovení 
a na ochranu a obranu objektu sídla pohotovostného policajného útvaru. Vykonáva sa 
nepretržite a vykonáva ju jeden referent jednotky zvláštnych činností alebo jeden referent 
jednotky policajných akcií. V odôvodnených prípadoch i iný policajt pohotovostného 
policajného útvaru. V čase výkonu stálej služby je príslušník, ktorý ju vykonáva, odetý 
v služobnej rovnošate, pričom je vyzbrojený krátkou služobnou zbraňou. V rámci stálej služby 
sa prijímajú oznámenia a vykonávajú následné nevyhnutné opatrenia. Kontrolujú sa osoby 
vstupujúce do objektu, pričom sa súčasne tieto i evidujú. Stála služba taktiež vykonáva 
spohotovostnenie útvaru, zodpovedá za uloženie a zabezpečenie zbraní, munície a iných 
prostriedkov. V neprítomnosti veliteľa pohotovostného policajného útvaru zodpovedá za riadny 
chod pohotovostného policajného útvaru. 

Hlásna služba podáva hlásenia o mimoriadnych udalostiach, ako i spracováva prehľady 
o činnosti pohotovostného policajného útvaru. 

V rámci administratívnej činnosti je pohotovostný policajný útvar samostatná 
administratívna jednotka. Akúkoľvek činnosť súvisiacou s tvorbou, evidenciou, 
spracovávaním, prepravou, prenášaním, ukladaním, rozmnožovaním písomností či 
administratívnymi pomôckami upravujú osobitné predpisy. Medzi administratívne pomôcky 
patrí plán služieb, kniha inštruktáží, kniha fonogramov a hlásení, atď.28 

Do ostatnej služobnej činnosti zaraďujeme činnosť spojenú najmä so zabezpečením 
materiálno-technického vybavenia, ošetrovaním techniky, výstroje a výzbroje, organizovaním 
výkonu služby, ako aj činnosť propagujúcu Policajný zbor.  

O nasadení pohotovostného policajného útvaru rozhoduje riaditeľ krajského riaditeľstva 
Policajného zboru. Pohotovostný policajný útvar v plnom rozsahu riadi a zodpovedá za jeho 
činnosť veliteľ pohotovostného policajného útvaru. Veliteľa pohotovostného policajného 
útvaru riadi riaditeľ odboru poriadkovej polície krajského riaditeľstva.  

Ako sme už vyššie uviedli, pohotovostný policajný útvar plní úlohy najmä v územnej 
pôsobnosti krajského riaditeľstva. Ak si to však situácia vyžaduje, riaditeľ krajského 

 
28 Príloha č.1 k nariadeniu prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov. 



 

 

riaditeľstva môže na nevyhnutný čas rozhodnúť o plnení úloh pohotovostným policajným 
útvarom i mimo územnej pôsobnosti krajského riaditeľstva. Pri súčinnostnom bezpečnostnom 
opatrení alebo policajnej akcii, pri ktorom je nasadený pohotovostný policajný útvar, ich 
činnosť podlieha priamo policajtovi zodpovednému za riadenie bezpečnostného opatrenia alebo 
akcie, ktorý je uvedený v žiadosti o nasadenie.  

Nasadenie pohotovostného policajného útvaru je vykonávané pod priamym riadením29 
riadiaceho určeného v príkaze na nasadenie policajtov pohotovostného policajného útvaru, 
pričom riadiacim môže byť len veliteľ pohotovostného policajného útvaru alebo ním poverený 
policajt, ktorý zároveň rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov a o taktike služobného 
zákroku. Tento taktiež zodpovedá za spracovanie písomného hlásenia o použití donucovacích 
prostriedkov a vyhodnotení nasadenia pohotovostného policajného útvaru.  

Žiadosť útvaru Policajného zboru o nasadenie pohotovostného policajného útvaru 
musí byť písomná a odôvodnená30. Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania alebo z dôvodu 
utajenia, môže byť žiadosť o nasadenie prerokovaná telefonicky alebo osobne. V tomto prípade 
však musí byť bez meškania spracovaná i písomne a zaslaná príslušnému riaditeľovi krajského 
riaditeľstva. Obsahom žiadosti o nasadenie pohotovostného policajného útvaru je i účel jeho 
nasadenia, napríklad asistencia pri predvádzaní, eskorta, zadržanie páchateľa pri páchaní 
trestnej činnosti, asistencia pri domovej prehliadke, atď. Obsahom žiadosti sú taktiež údaje 
o osobe, voči ktorej bude útvar nasadený, kto zodpovedá za riadenie nasadenia, za riadenie 
opatrenia alebo akcie, v ktorom má pohotovostný policajný útvar byť nasadený, ako i možné 
riziká spojené s realizáciou opatrenia (akcie), napríklad, či je osoba ozbrojená, má agresívne 
správanie, je nutné prekonať predpokladané agresívne násilné správanie, je nutné vykonať 
služobný zákrok rýchlo z dôvodu možného zničenia stôp, respektíve prekonania mechanických 
zábran vstupu do priestoru a podobne.31 

Medzi ďalšie doplňujúce údaje slúžiace k úspešnému vykonaniu služobného zákroku 
obsiahnuté v žiadosti sú informácie o osobe, foto, opis osoby, povahové rysy, prezývka, či je 
osoba ozbrojená, predchádzajúca trestná činnosť, používané vozidlá, ďalej informácie o mieste 
služobného zákroku, adresa, príjazdové trasy, náčrt pohybu osoby, informácie o osobách, ktoré 
sa môžu nachádzať na mieste služobného zákroku, predvídané prekážky, strážna služba, 
ochranka osoby, agresívny pes, oplotenie. 

Na základe žiadosti môže riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru vydať 
príkaz na nasadenie pohotovostného policajného útvaru, ktorý musí byť daný písomne a musí 
byť odôvodnený. Ústny príkaz môže riaditeľ krajského riaditeľstva vydať len vtedy, ak vec 
nepripúšťa odklad a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. V tomto prípade je riaditeľ krajského 
riaditeľstva povinný vydať písomný príkaz dodatočne, bez meškania. Obsahom príkazu na 
nasadenie pohotovostného policajného útvaru sú údaje týkajúce sa útvaru, ktorý o nasadenie 
pohotovostného policajného útvaru žiadal, účel, na ktorý má byť využitý, voči komu má byť 
využitý, aké sily a prostriedky má pri tom použiť, kto bude veliteľom, celkový počet 
nasadených policajtov, ich výstroj a výzbroj, počet nasadených služobných cestných vozidiel, 
kto vykoná inštruktáž pred nasadením, ako aj jej miesto a čas nástupu policajtov a miesto 

 
29 Čl. 3 ods.12 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov 
v znení č.16/2010. 
30 KOČAN, Š., LÖFFLER, B., ZAMEK, D., 2013. Poriadková polícia. s.127. 
31 Príloha č.3 k nariadeniu prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov, 
v znení neskorších predpisov. 



 

 

plnenia úloh, komu bude podané hlásenie o priebehu plnenia úloh pohotovostného policajného 
útvaru.32 

Do nasadenia pohotovostného policajného útvaru je možné zaradiť len tých policajtov 
pohotovostného policajného útvaru, ktorí v potrebnej miere zvládli služobnú prípravu a sú 
odborne pripravení úlohy v nasadení pohotovostného policajného útvaru splniť. 

Výcvik a príprava policajtov pohotovostného policajného útvaru tvoria mesačne 30 % 
základného času služby, pričom do výberového konania o zaradenie na pohotovostný policajný 
útvar sa môže zúčastniť len policajt, ktorý má ukončené základné policajné vzdelanie a je 
v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru najmenej dva roky. Začiatok výberového 
konania je zverejňovaný formou obežníka v územnej pôsobnosti krajského riaditeľstva. 
Uchádzač musí úspešne absolvovať jednak psychologické vyšetrenie a posúdenie 
osobnostných predpokladov, ako i previerky telesnej zdatnosti a streleckej prípravy.  

Poriečne oddelenie 

Poriečne oddelenie je organizačnou zložkou odboru poriadkovej polície Prezídia 
Policajného zboru, ktoré zabezpečuje najmä úlohy v oblasti riadenia potápačskej činnosti 
v Policajnom zbore. Poriečne oddelenie v Slovenskej republike je dislokované v Bratislave, 
pričom má detašované pracovisko v Komárne. 

Poriečne oddelenie plní svoje úlohy na vodných tokoch, vodných nádržiach, vodných 
dielach v rámci územia Slovenskej republiky. Policajti poriečneho oddelenia plnia úlohy na 
úsekoch:  

§ potápačskej činnosti, 
§ ochrany verejného poriadku, 
§ boja proti trestnej činnosti, 
§ zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
§ odhaľovania, oznamovania a prejednávania priestupkov,  
§ trestného konania, 
§ kontroly v rámci pohraničného územia, 
§ kontroly vnútorných hraníc pri ich dočasnom obnovení.33  

Formy, v podobe ktorých realizujú príslušníci poriečneho oddelenia svoje úlohy sú: 

§ hliadková služba, 
§ hlásna služba, 
§ administratívne práce, 
§ ostatná služobná činnosť. 

Na poriečnom oddelení sú systemizované nasledujúce funkcie: 

§ vedúci poriečneho oddelenia, 
§ zástupca vedúceho poriečneho oddelenia, 

 
32 Príloha č.2 k nariadeniu prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov, 
v znení neskorších predpisov. 
33 Nariadenie prezidenta Policajného zboru  č.12/2011o činnosti poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície 
prezídia Policajného zboru. 



 

 

§ referent poriečneho oddelenia. 

Hliadková služba na poriečnom oddelení sa vykonáva za účelom zabezpečenia ochrany 
verejného poriadku a plnenia ďalších bezpečnostných úloh, najmä na vodných tokoch, vodných 
nádržiach, vodných dielach a v ich okolí. Jej výkon sa plánuje a organizuje v nadväznosti na 
vývoj bezpečnostnej situácie v úseku hliadky, ktorým je presne určená časť územného obvodu 
poriečneho oddelenia alebo riečny kilometer. Vykonáva ju spravidla referent poriečneho 
oddelenia v služobnej rovnošate, prípadne, ak to situácia vyžaduje, i v civilnom odeve. Do 
hliadky môže byť velený i profesionálny vojak, dobrovoľný strážca poriadku, policajt inej 
služby Policajného zboru Slovenskej republiky či príslušník bezpečnostných orgánov 
susedného štátu. Pred nástupom hliadky do služby vykoná príslušný zodpovedný, resp. 
poverený policajt inštruktáž hliadkam nastupujúcim do výkonu služby. Obsahom inštruktáže je 
celkový stav bezpečnostnej situácie, pátranie po osobách a veciach, stanovenie kontrolných 
bodov pre hliadky, volacích znakov hliadky, stanovenie času na odpočinok, či kontrola výstroje 
a výzbroje hliadok. Hliadka vykonáva svoju činnosť pešo na služobnom motorovom vozidle 
alebo na služobnom malom plavidle. Ak vedúci poriečneho oddelenia určí, môže byť hliadka 
vybavená i inými prostriedkami.  

Medzi hlavné úlohy, ktoré plní referent poriečneho oddelenia, patrí napríklad 
zabezpečovanie potápačskej činnosti, výkon hliadkovej služby, odhaľovanie, oznamovanie 
i prejednávanie priestupkov v blokovom konaní, plnenie úloh na úseku boja proti trestnej 
činnosti, či zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, atď. 

Poriečne oddelenie Policajného zboru poskytuje súčinnosť ostatným útvarom 
Policajného zboru, kde nasadený môžu byť len za účelom plnenia vyššie uvedených úloh 
formou hliadkovej služby v územnom obvode krajského, okresného riaditeľstva. O nasadenie 
policajtov poriečneho oddelenia v súčinnosti s inými útvarmi musí požiadať príslušný krajský 
či okresný riaditeľ, pričom nasadenie musí odsúhlasiť riaditeľ Odboru poriadkovej polície 
Prezídia Policajného zboru. Žiadosť musí mať písomnú podobu a musí byť odôvodnená. 
V prípade nebezpečenstva z omeškania je nutné tak urobiť i dodatočne po predchádzajúcom 
osobnom či telefonickom vyžiadaní. 

Okrem súčinnostných úloh poriečne oddelenie za podmienok ustanovených osobitným 
predpisom spolupracuje pri plnení svojich úloh i so štátnymi orgánmi, obcami, právnickými 
a fyzickými osobami, či mimovládnymi a záujmovými organizáciami a združeniami, ktorým 
v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje pomoc a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré by mohli 
zapríčiniť prípadné ohrozenie či porušenie verejného poriadku.34  

Poriečne oddelenie vykonáva ako jednu zo svojich základných úloh potápačskú činnosť, 
ktorá má svoju dlhoročnú tradíciu. Jedným zo základných interných riadiacich aktov, ktorým 
bolo služobné potápanie vo verejnej bezpečnosti (označenie predchodcu Policajného zboru do 
roku 1993) zavedené a legalizované, bol Rozkaz hlavného veliteľa Verejnej bezpečnosti č. 8 
z roku 1969, ktorým bol položený legislatívny základ vzniku a činnosti služobných potápačov 
ako špecifickej formy výkonu služby poriadkovej polície, ktorá sa nielen zachovala v pôvodnej 
podobe, ale taktiež v priebehu ďalších tridsiatich rokov ďalej rozvíjala až do súčasnej podoby. 

 
34 Nariadenie Prezidenta Policajného zboru č.12/2011 o činnosti poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície 
Prezídia Policajného zboru   



 

 

Už vo vtedajšom právnom predpise bola táto činnosť deklarovaná ako vysoko náročná, ktorá je 
vykonávaná na základe prísnej dobrovoľnosti do hĺbok pod vodnou hladinou do 20 metrov. 
Pravdou zostáva, že i keď pri tejto rizikovej činnosti služobní potápači nemali ešte potrebné 
technické zázemie a náležité skúsenosti, tak vykonávali potápačské zostupy i do hĺbok nad 20 
metrov, čo ale nebolo vykonávané na pokyn alebo rozkaz služobných funkcionárov, ale na 
základe dobrovoľnosti. Táto prax bola zachovávaná po celé ďalšie obdobie, či už sa jednalo 
o postupné legislatívne úpravy služobného potápania, ako napríklad Nariadenie ministra vnútra 
ČSSR č. 16/ 1997, podľa ktorého bol mimo iného výkon potápania realizovaný okrem útvarov 
služby poriadkovej polície Verejnej bezpečnosti SR, ale i u vtedajšej 14-tej správy federálneho 
ministerstva vnútra (v ČR v súčasnosti Útvar rychlého nasazení, v podmienkach SR Útvar 
osobitného určenia). V oboch služobných predpisoch do roku 1991 platila zásada, že pri 
výcviku a príprave boli využívaní hlavný inštruktor a inštruktor z vtedajšej organizácie Zväzu 
pre spoluprácu s armádou.35  

V nasledujúcom období sa vývoj v oblasti normatívnej úpravy potápačskej činnosti 
vyvíjal smerom k samostatnosti vo výcviku a príprave inštruktorov potápačskej činnosti. 
Nariadením ministra vnútra č. 16/2004 o organizácii a výkone potápačskej činnosti 
v Policajnom zbore bolo stanovené, že výkon potápačskej činnosti zabezpečujú: 

§ poriečne oddelenia, 
§ útvar osobitného určenia, 
§ pohotovostné policajné útvary, v obvode ktorých sa nachádzajú rozsiahlejšie vodné 

plochy alebo vodné toky. 
Potápačská činnosť je vykonávaná spravidla na účely: 

§ vykonania zásahu na poskytnutie pomoci v tiesni, 
§ hľadania utopených alebo nezvestných osôb, 
§ plnenia úloh pri mimoriadnych udalostiach, 
§ vykonávania služobných zákrokov proti nebezpečným páchateľom, 
§ plnenia zvláštnych úloh. 

O zriadení alebo zrušení výkonu potápačskej činnosti v pôsobnosti útvarov Policajného 
zboru rozhoduje prezident Policajného zboru na základe návrhu príslušného riaditeľa. 

Pre úspešné plnenie úloh a realizáciu potápačskej činnosti je dôležitý samotný výber 
policajtov uchádzajúcich sa o výkon potápačskej činnosti. Tento je vykonávaný z telesne 
a psychicky zdatných uchádzačov, ktorí majú ukončené základné policajné vzdelanie a sú 
v štátnej službe príslušníka Policajného zboru najmenej jeden rok. Nevyhnutnou podmienkou 
je dobrovoľnosť, plavecké schopnosti, zdravotná spôsobilosť a osobný záujem policajtov. 
Výber vykonáva príslušný nadriadený v spolupráci s inštruktorom a služobným lekárom. 
Policajt, ktorý spĺňa ustanovené podmienky a bol vybraný ako uchádzač, je zaradený do 
prvotného výcviku. Potápačom môže byť iba policajt, ktorý získa príslušný kvalifikačný stupeň.  

Uchádzač o pozíciu potápača musí absolvovať prvotný a zdokonaľujúci výcvik. 
Následne základný a zdokonaľovací kurz, ktorý vedie a vykonáva inštruktor, resp. hlavný 
inštruktor. Na záver základného a zdokonaľovacieho kurzu sa policajti uchádzači podrobujú 

 
35 CHMELA, Z., 2007. Management výkonných organizačných článkov. s. 58.  



 

 

odbornému preskúšaniu pred komisiou. Odborné preskúšanie pozostáva z písomnej časti 
a praktického zvládnutia stanovených potápačských disciplín, ktoré môžu byť následne 
doplnené o odborné preskúšanie ústnou skúškou, poprípade ďalšou praktickou disciplínou. Ak 
policajt uchádzač v odbornom preskúšaní vyhovel, vydá mu komisia písomné osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti vykonávať potápačskú činnosť v Policajnom zbore, ktoré sa zakladá do 
personálneho spisu policajta. Policajtovi, ktorý splnil kritériá, môže byť priznaný kvalifikačný 
stupeň C, B alebo A.  

Kvalifikačný stupeň C  
Do tejto kategórie zaraďujeme potápača schopného samostatne, správne a bezpečne 

vykonávať potápačskú činnosť v malej hĺbke (do 12 metrov) a schopného nasadenia do 
potápačských akcií pod vedením potápačov držiteľov kvalifikačného stupňa A alebo B.  

Kvalifikačný stupeň B 
Do tejto kategórie zaraďujeme potápača schopného samostatne, správne a bezpečne 

vykonávať potápačskú činnosť v strednej hĺbke (do 30 metrov) a schopného pri potápačskej 
akcii riadiť potápača s kvalifikačným stupňom C.  

Kvalifikačný stupeň A 
Do tejto kategórie zaraďujeme potápača schopného samostatne, správne a bezpečne 

vykonávať potápačskú činnosť vo veľkých hĺbkach (nad 30 metrov) a schopného pri 
potápačskej akcii riadiť potápačov s kvalifikačným stupňom C a B.36

  

 O následnom využití a nasadení potápačov do potápačskej akcie rozhoduje: 
- prezident Policajného zboru v prípade potápačov zaradených na útvare osobitného 

určenia, 
- riaditeľ odboru poriadkovej polície KR PZ v prípade potápačov zaradených na 

pohotovostnom policajnom útvare, 
- riaditeľ poriečneho oddelenia v prípade potápačov zaradených na poriečnom oddelení. 

Útvary Policajného zboru, sekcie či úrady Ministerstva vnútra SR žiadajú o nasadenie 
potápačov do potápačskej akcie formou písomnou, pričom žiadosť musí byť odôvodnená. Ak 
hrozí nebezpečenstvo z omeškania alebo z dôvodu utajenia, žiadosť o nasadenie potápačov 
môže byť i ústna. Táto však musí byť bez meškania následne spracovaná a zaslaná v písomnej 
podobe dožiadanému útvaru Policajného zboru. Treba mať na zreteli, že potápačská akcia sa 
vykonáva iba pri teplote vzduchu do -15 stupňov Celzia. Pri nižších teplotách vzduchu sa 
potápačská akcia vykonáva iba na účely záchrany ľudského života. Ak nastane situácia, kedy 
je potrebné v priebehu potápačskej akcie vykonať ponor presahujúci hĺbku 30 metrov, vedúci 
akcie zváži prijatie opatrení, ako napríklad vyžiadanie prítomnosti dekompresnej komory 
s príslušnou obsluhou dekompresnej komory, zabezpečenie bezprostrednej lekárskej 
prehliadky potápačov a podobne.  

Zásady potápačskej činnosti 

Potápač môže odmietnuť výkon potápačskej činnosti, ak by tým mohol vážne ohroziť 
svoj život alebo zdravie alebo ak by svojim konaním mohol spôsobiť značnú škodu. Najmä ak 

 
36 Príloha č. 3 k nariadeniu ministra vnútra Slovenskej republiky č.16/2004 o organizácii a výkone potápačskej 
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jeho aktuálny zdravotný stav nezodpovedá požadovaným kritériám na výkon potápačskej 
činnosti, má poškodený, nefunkčný alebo nekompletný výstroj a výzbroj, nebol na vykonanie 
konkrétnej činnosti, ktorá je od neho požadovaná, odborne vyškolený, má vykonať ponor do 
hĺbky, ktorá presahuje limit pre kvalifikačný stupeň, ktorého je držiteľom, nebolo vykonané 
primerané materiálno-technické a zdravotnícke zabezpečenie potápačskej akcie.  

Potápač nesmie pred a počas výkonu potápačskej činnosti požívať alkoholické nápoje 
a iné návykové látky  a lieky. Podrobuje sa preventívnej lekárskej prehliadke, zúčastňuje sa 
zdokonaľovacieho kurzu a výcviku, udržiava pridelený potápačský výstroj a výzbroj 
v prevádzky schopnom stave, pričom dokonale ovláda jeho obsluhu a použitie, dodržiava 
pravidlá bezpečného potápania v dekompresných režimoch podľa platných tabuliek, ovláda 
potápačské signály a viazanie základných uzlov, vedie denník potápača, eviduje uskutočnené 
ponory v potápačskom počítači, ako i ďalšie úlohy. Potápači Policajného zboru môžu byť 
v rámci spolupráce nasadení do akcie spolu s potápačmi iných organizácií, čo sa vykonáva 
spravidla v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb alebo pri mimoriadnych udalostiach, 
o čom rozhodne príslušný riaditeľ.  

Pre potreby organizovania, riadenia a kontroly sa v súvislosti s výkonom potápačskej 
činnosti vedie príslušná dokumentácia, ku ktorej patrí denník potápača, záznam o potápačskej 
akcii, záznam o výcviku potápačov, vyhodnotenie výkonu potápačskej činnosti, plány výcviku 
potápačov, protokol o výsledku preskúšania potápačov, evidencie údajov z potápačských 
počítačov.37 Predmetné dokumenty mimo plánu výcviku potápačov však nie sú predmetom 
záujmu tejto autorov štúdie. 

Činnosť príslušníkov Policajného zboru zaradených na poriečnom oddelení Policajného 
zboru, vykonávajúcich potápačskú činnosť, je veľmi náročná a zodpovedná. Je vykonávaná 
v špecifických, mnohokrát zdravie i život ohrozujúcich podmienkach (nízka či žiadna 
viditeľnosť, chlad, tlak), čo si vyžaduje vysokú fyzickú, duševnú a odbornú pripravenosť 
zakročujúcich policajtov. Je potrebné zdôrazniť, že od ich zručností a schopností závisí veľakrát 
efektívnosť a úspešnosť vykonávaných zákrokov, pri ktorých je vážne ohrozený život či zdravie 
občanov. Preto je potrebné, aby na týchto pozíciách pracovali výlučne policajti, ktorých 
predispozície odôvodňujú predpoklad úspešného zvládnutia prípravy, ako i samotného plnenia 
všetkých úloh stanovených v pôsobnosti  tohto útvaru. 

3. Teoreticko-spoločenské a právne východiská problematiky  plánovania policajnej 
verejno-poriadkovej činnosti  

 
 Plánovanie je v poradí prvé z piatich sekvenčných manažérskych funkcií. „Je 

východiskovou a najdôležitejšou funkciou, ovplyvňujúcou všetky ostatné manažérske 

funkcie“.
38

  

 Zakladateľom koncepcie manažérskych funkcií býva považovaný prvý z priekopníkov 
manažmentu Henri Fayol. V tej dobe ich nazýval „funkciami správy“, ale doslova ide o nami 
známe súčasné manažérske funkcie a to:  
- plánovanie (stanovenie budúcich cieľov, postupov k ich dosiahnutiu), 
- organizovanie (zaistiť zdroje, podmienky pre realizáciu plánovaných činností), 

 
37 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č.16/2004 o organizácii a výkone potápačskej činnosti. 
38 SEDLÁK, M., 2001. Manažment. s. 149. 



 

 

- prikazovanie (zadávať úlohy a inštrukcie podriadeným spolupracovníkom), 
- koordinácia (zosúladiť činnosti spolupracovníkom), 
- kontrola (overenie zhodu plánov, prijatie záverov).  
 Americká manažérska asociácia vo svojej prestížnej príručke „Management handbook“ 
doporučuje päť manažérskych funkcií: plánovanie, organizovanie, personálne zabezpečenie, 
prikazovanie, kontrolu.39 
 V literatúre sa stretávame s celým radom klasifikácie manažérskych funkcií. Všetci 
autori považujú vymedzenie funkcií za potrebné, ale zjednocujúce hľadisko zatiaľ neexistuje. 
Na základe doposiaľ vykonaných analýz možno konštatovať, že počet, štruktúra a nadväznosť 
jednotlivých funkcií je vo všetkých systémoch rovnaká, ale ich konkrétna obsahová náplň závisí 
od charakteru riadeného objektu. 
 Plánovanie chápeme ako rozhodovací proces, prostredníctvom ktorého manažéri na 
všetkých úrovniach  riadenia organizácie zabezpečujú dosahovanie vytýčených organizačných 
cieľov.40  
 „Plánovanie policajno-bezpečnostných orgánov je procesom vytvárania modelu 

rozmiestnenia a využitia policajno-bezpečnostných síl, prostriedkov a metód s cieľom 

optimálne dosiahnuť vytýčený cieľ, splnenie zadaných úloh. Je nástrojom na organizované 

ovplyvňovanie policajno-bezpečnostnej situácie žiadúcim smerom“.
41

 

 V zmysle nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 62/2009 o základných plánovacích 
dokumentoch sa plánovaním rozumie: „nedeliteľná súčasť riadenia, obsahom ktorej je 

vytyčovanie, postupná korekcia a konkretizácia cieľov, ciest, prostriedkov a spôsobov ich 

dosiahnutia a ktorá vyjadruje racionálne potreby, reálne možnosti a zdroje ich uspokojovania“. 

Uvedená definícia predstavuje podstatu plánovania, ako dôležitej funkcie radenia. 

 Nástrojom realizácie plánovania je plán, ktorý určuje postup k dosiahnutiu stanovených 
cieľov. Pojem plán pochádza z gréckeho slova planta, čo chápeme ako predstavu niečoho, náčrt 
a pod. Plán môže mať množstvo foriem vyjadrenia, ako napríklad formálny dokument 
schválený poradou vedenia organizačnej jednotky, ústna dohoda členov pracovného tímu, 
súbor údajov v počítačovej forme. V policajných podmienkach môže mať formu 
perspektívneho modelu policajno-bezpečnostnej činnosti určujúcim úlohy a cesty ich riešenia 
v určitej oblasti, druhu policajno-bezpečnostnej činnosti pre určitú službu, útvar. 
 Plánom sa rozumie zámer na dosiahnutie cieľov, poslania, úloh riadeného procesu alebo 
činností organizačnej jednotky (organizácie, firmy, inštitúcie a pod.), v stanovenom čase 
(časový horizont plánu), na požadovanej úrovni (parametre cieľov).42 
 Dôležitou požiadavkou úspešnosti plánovania je, aby stanovené ciele na všetkých 
úrovniach organizácie boli SMART. Jednotlivé písmena používanej skratky vyjadrujú nároky 
na stanovenie cieľov: 
Specific - špecifické (požiadavka, aby ciele boli motivujúce k ich dosiahnutiu), 
Measurable - merateľné (požiadavka, aby ciele boli pre ich realizátorov merateľné), 
Agreed  - akceptované (požiadavka, aby ciele boli pre ich realizátorov prijateľné), 
Realistic - reálne (požiadavka, aby ciele boli pre ich realizátorov dosiahnuteľné), 

 
39 VODÁČEK,.L., VODÁČKOVÁ, O., 2013. Moderní management v teorii a praxi. s. 67. 
40 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK J., 2009. Management. s. 37. 
41 PORADA, V., STACHO, P. a kol., 2000. Úvod do teórie činnosti policajno-bezpečnostných orgánov. s. 75. 
42 VODÁČEK,.L., VODÁČKOVÁ, O., 2013. Moderní management v teorii a praxi. s. 75. 



 

 

Tracklable - termínované (požiadavka, aby pre ciele boli určené časy splnenia). 

 Ak chceme dosiahnuť efektívne plánovanie v organizáciách a inštitúciách, mali by sme 
dodržiavať nasledujúce všeobecné zásady plánovania:43 

- zásada TOP managementu, 
- zásada efektívnej komunikácie, 
- zásada participácie, 
- zásada integrácie, 
- zásada zrozumiteľnosti, 
- zásada flexibility, 
- zásada sledovania a kontroly, 
- zásada variantnosti. 

 Je dôležité chápať, že rešpektovanie horeuvedených všeobecných zásad plánovania je 
jedným z mnohých aspektov, ktoré ovplyvňujú jeho efektívnosť. Preto je potrebné vnímať celý 
ďalší rad vnútorných a vonkajších podmienok a predpokladov, ktoré tiež proces plánovania 
ovplyvňujú. Na organizáciu Policajného zboru vplývajú vonkajšie podmienky politické, 
sociálne a ekonomické (sociálne a ekonomické zabezpečenie policajtov), technické (materiálna 
vybavenosť jednotlivých policajných útvarov), ktoré plánujúci systém obklopujú vo 
vertikálnych a horizontálnych vzťahoch.  Medzi dôležité vnútorné predpoklady úspešného 
plánovania patrí rozsah a úroveň kvalifikácie nadriadených, úroveň organizácie, správna deľba 
práce, stanovenie efektívnych postupov plnenia úloh a neustále rozvíjanie pracovných vzťahov 
s podriadenými, medzi podriadenými navzájom v procese dosahovania cieľov vyplývajúcich 
z vypracovaných plánov.44  
 Okrem horeuvedených všeobecných zásad plánovania, ktoré sme si definovali 
a charakterizovali je nevyhnutné aplikovať, uplatňovať, dodržiavať v rámci plánovania v 
Policajnom zbore Slovenskej republiky aj nasledovné základné zásady policajno-
bezpečnostných činností:  
- zásada vedeckosti, 
- zásada reálnosti, 
- zásada konkrétnosti, 
- zásada individuálnosti, 
- zásada pružnosti, 
- zásada plynulosti, 
- zásada súladnosti.45 

 Plánovací proces sa v podmienkach Policajného zboru člení na tri konkrétne etapy: 
1. Prípravná etapa,  
2. Etapa vypracovania plánovacích dokumentov,  
3. Etapa schválenia plánovacích dokumentov. 46 

 1. Prípravná etapa – v tejto etape sa sústreďujú, analyzujú a vyhodnocujú všetky 
podklady potrebné pre tvorbu plánovacích dokumentov. Jej cieľom je vytvoriť si predstavu o 
súčasnom stave daného útvaru, jeho skutočných možnostiach a limitujúcich cieľoch 

 
43 BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O., 2006. Management. s. 107 – 108. 
44 VÁŇA, J., 1994. Základy manažmentu. s. 90. 
45 BERŽI, L., 1994. Základy teórie činnosti policajno-bezpečnostných orgánov. s. 312-313. 
46 VÁŇA, J., 1994. Základy managementu, s. 83. 



 

 

plánovacieho obdobia, zároveň si ujasniť úlohy a ciele, ktoré budú na dané plánovacie obdobie 
pre útvar stanovené. 
 2. Etapa vypracovania plánovacích dokumentov – táto etapa zahŕňa formuláciu 
konkrétnych a splniteľných cieľov, určenie podmienok, určenie čiastkových úloh, určenie 
zdrojov, síl, metód a foriem činností, ktorými budú jednotlivé úlohy plnené, vypracovanie 
podrobných plánovacích dokumentov v niekoľkých variantoch, z ktorých sa vyberie ten 
najoptimálnejší, rozpracovanie otázok a opatrení kontroly plnenia ustanovení plánu. 47 V tejto 
etape má podstatnú úlohu riadiaci pracovník, vedúci resp. veliteľ, ktorý osobne zodpovedá za 
plánovanie služobnej činnosti a stanovenie cieľov, ktoré majú byť v plánovanom období 
dosiahnuté. 
 3. Etapa schvaľovania plánovacích dokumentov – v tejto etape sa hodnotí plánovací 
dokument, ako celok, teda či boli pri jeho zostavovaní rešpektované horeuvedené zásady 
plánovania, rozpracovanosť úloh vyššieho organizačného stupňa riadenia s aplikáciou na 
podmienky vlastného útvaru, kvalita obsiahlosti úloh plánovacieho dokumentu. Hodnotí sa aj 
zdôvodnenie a skutočnosť potrieb a plánovaných požiadaviek, vhodné prerozdelenie úloh, 
spôsob akým úlohy napĺňajú vytýčené ciele. A v neposlednom rade sa hodnotí vzájomná 
súčinnosť jednotlivých útvarov, orgánov, funkcionárov, ktorí sú zodpovední za plánované 
úlohy. 48 
 Rozoznávame dva hľadiská v zmysle ktorých môžeme plánovanie a plány klasifikovať:  
1., z časového hľadiska (časový horizont na aký sa stanovujú):  
- dlhodobé (obvykle presahujúce 5 rokov), 
- strednodobé (zvyčajne 1 až 3 roky), 
- krátkodobé (1 rok alebo menej, môžu byť aj mesačné). 
 V rámci časového hľadiska sa zvyknú plány deliť na strategické, taktické a operatívne. 
„Niektorí autori tento postup spochybňujú preto, že táto klasifikácia vyjadruje skôr závažnosť 

plánovaných akcií, ako ich časové trvanie“.
49

 

2., z hľadiska objektov riadenia v organizácii (funkčné alebo inštitucionálne): 
- plánovanie organizácie ako celku, 
- plánovanie jednotlivých častí organizácie. 
 Na základe hľadísk použitých na vymedzenie objektov riadenia v organizácii 
rozlišujeme dva základné spôsoby členenia druhov plánovania:50 
- funkčné hľadisko (podľa procesov), 
- inštitucionálne hľadisko (organizačné). 

 Proces tvorby plánu môžeme vyjadriť a chápať v nasledovnej postupnosti jednotlivých 
krokov (obr.1). 

      Cieľ plánu à Analýza à Príprava variantov à Výber optimálneho variantu à Realizácia 
                                                                                                                                      (Kontrola) 

Obr. 1 [Proces tvorby plánu]  
 Zdroj: vlastné spracovanie 

 
47 VÁŇA, J., 1994. Základy managementu, s. 84. 
48 VÁŇA, J., 1994. Základy managementu, s. 85. 
49 SEDLÁK, M., 2001. Manažment. s. 152. 
50 SEDLÁK, M., 2001. Manažment. s. 155. 



 

 

 V podmienkach Policajného zboru rozoznávame dve základné skupiny plánov (činnosti 
policajno-bezpečnostných orgánov) a to špeciálne a všeobecné.  

1., Všeobecné plány 
 Platný  interný  normatívny  akt  nariadenie   Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky  
č. 62/2009 o základných plánovacích dokumentoch, uvádza nasledovné základné plánovacie 
dokumenty:  
- Rozpracovanie programového vyhlásenia vlády, 

- Plán hlavných úloh ministerstva, 

- Ročný plán. 

 Toto nariadenie upravuje okrem plánovania úloh na útvaroch a organizáciách 
predovšetkým proces tvorby, obsah a druhy základných plánovacích dokumentov, ich 
schvaľovanie, vydávanie, taktiež vypracúvanie harmonogramov.51 
 Tieto základné plánovacie dokumenty zvyčajne obsahujú:  
a) vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období, 

b) základné ciele, ktoré majú byť dosiahnuté v nadchádzajúcom plánovacom období, 

c) ťažiskové úlohy s uvedením termínu plnenia, zodpovednosti, súčinnostných subjektov, 

prípadne termínov kontroly. 

 Tieto základné plánovacie dokumenty sú zoradené vzostupne, čo naznačuje ich 
vzájomnú  prepojenosť,  ktorá  sa  odzrkadľuje  v  ustanovených základných cieľoch a úlohách  
v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré sú následne rozpracovávané vo 
vzostupnom slede v ďalších popisovaných plánovacích dokumentoch pre jednotlivé sekcie 
ministerstva, plánovacie útvary s prihliadnutím aj na svoje špecifické potreby. Pre lepšie 
porozumenie predmetnej problematiky štúdie si horeuvedené základné plánovacie dokumenty 
charakterizujeme. 
 Rozpracovanie programového vyhlásenia vlády - ustanovuje základné ciele a úlohy 
v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu programového 
vyhlásenia vlády v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku zabezpečovaného Policajným 
zborom, úlohy patriace do oblasti verejnej správy, civilnej obrany a hasičského zboru na 
obdobie zhodné s funkčným obdobím vlády.52 Tento dokument je základným plánovacím 
dokumentom pre sekcie a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a im podriadené 
útvary. Predmetný dokument je vypracovávaný kanceláriou ministra vnútra a následne 
schvaľovaný, vydávaný interným predpisom ministra vnútra. 
 Plán hlavných úloh – plánovací dokument konkretizuje rozpracovanie programového 
vyhlásenia vlády na obdobie kalendárneho roka. Predmetný plánovací dokument je 
východiskovým plánovacím dokumentom pre útvary ministerstva a ďalšie plánujúce útvary.53 
 Ročný plán – je plánovací dokument, ktorý je konkrétny a zároveň realizačný na 
zabezpečenie úloh a cieľov uvedených v pláne hlavných úloh ministerstva na zabezpečenie 
činností v pôsobnosti plánujúceho útvaru na obdobie kalendárneho resp. akademického roka.54 
 Ročné plány vypracúvajú: 

 
51 Čl. 1 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.62/2009 o základných plánovacích dokumentoch. 
52 Čl. 6 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.62/2009 o základných plánovacích dokumentoch. 
53 Čl. 7 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.62/2009 o základných plánovacích dokumentoch. 
54 Čl. 8 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.62/2009 o základných plánovacích dokumentoch. 



 

 

- ,,útvary ministerstva, okrem kancelárie ministra vnútra a kancelárie vedúceho 

služobného úradu ministerstva,  

- krajské riaditeľstvá Policajného zboru,  

- krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a Hasičsky a záchranný útvar 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

- oblastné správy Železničnej polície, 

- Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 

- stredné odborné školy Policajného zboru, 

- obvodné úrady“.
55

 

 Ročný plán, ktorý vypracúva Krajské riaditeľstvo Policajného zboru následne schvaľuje 
riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru a vydáva ho v prílohe interného predpisu 
kalendárneho roka, na ktorý sa ročný plán vydáva.   
 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vypracúva „harmonogram“ na obdobie 
kalendárneho roka pre zabezpečenie špecifických potrieb okresu a zabezpečenie úloh 
(rozpracovanie úloh) v ročnom pláne Krajských riaditeľstiev Policajného zboru. 
„Harmonogram“ schvaľuje riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru na kalendárny 
rok, na ktorý sa vydáva.  

2., Špeciálne plány  
 Rozoznávame tri skupiny špeciálnych plánov: 
 1., Plány komplexných úkonov a opatrení, ktoré sa týkajú určitej oblasti v rámci 
činností policajno-bezpečnostných orgánov. Jedná sa o plány týkajúce sa mimoriadnych 
bezpečnostných opatrení potrebných pre zabezpečenie ochrany verejného poriadku v rámci 
rôznych skupinových či masových zhromaždení osôb vyúsťujúcich až do výtržníctva a pod.56 
 2., Plány postupu policajno-bezpečnostných orgánov v určitej konkrétnej veci, 
ktorými sú napríklad plán postupu vyšetrovanej veci, plán operatívneho rozpracovania, plán 
jednotlivých policajno-bezpečnostných zákrokov, úkonov a následných opatrení vyžadujúcich 
si koordináciu síl a prostriedkov.57 V rámci polície sa špeciálne plány spadajúce do tejto 
skupiny vypracovávajú najmä v otázke operatívno-pátracej činnosti ako operatívna súčasť 
Policajného zboru, vrátane kriminálnej a finančnej polície.  
 3., Plán bezpečnostného opatrenia pre každú predpokladanú negatívnu spoločenskú 
udalosť. Plán obsahuje význam, cieľ prehľad o nasadení síl a prostriedkov, úlohy jednotlivých 
služieb alebo pracovníkov, riešenie otázok kooperácie, plány spojenia, pokyny pre hlásnu 
službu a pod. a program politickej akcie, alebo predpokladaný sled udalostí pri živelnej 
pohrome a pod. Nazývajú sa typové plány.58 

 Je dôležité si uvedomiť, že v rámci každého druhu plánovania a z neho vyplývajúceho 
konkrétneho plánu  (nezávisle od jeho rozpätia), musíme zvážiť:  
a) ,,ciele ktoré majú byť v danom časovom období dosiahnuté,  

b) zdroje (finančné, materiálne, ľudské), potrebné na realizáciu týchto cieľov, 

c) prostriedky určené na ich dosiahnutieˮ.59 

 
55 Čl. 9 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.62/2009 o základných plánovacích dokumentoch. 
56 BERŽI, L., 1994. Základy teórie činnosti policajnobezpečnostných orgánov. s. 321-322. 
57 PORADA, V., STACHO, P. a kol., 2000.  Úvod do teórie činnosti policajno-bezpečnostných orgánov. s. 80. 
58 PORADA, V., STACHO, P. a kol., 2000.  Úvod do teórie činnosti policajno-bezpečnostných orgánov. s. 81. 
59 SEDLÁK, M., 2008. Základy manažmentu. s. 142. 



 

 

 Vypracovanie plánu na určité časové obdobie je výstupom, záverečnou fázou 
plánovacieho procesu v určitej organizačnej jednotke. Plán vytyčuje ciele, ktoré chce daná 
organizácia, inštitúcia dosiahnuť v plánovanom období. Plány určujú úlohy jednotlivým 
organizačným zložkám, ktoré musia plniť v záujme splnenia cieľov organizácie, inštitúcie. 
Plány zároveň konkrétne vymedzujú zdroje nevyhnutné na plnenie vytýčených cieľov a 
určených úloh, určujú základné cesty, ktorými sa má dosiahnuť splnenie vytýčených cieľov a 
uložených úloh. 60 

 Plánovací proces uskutočňovaný a realizovaný Policajným zborom je chápaný ako: 
„cieľavedomá činnosť riadiaceho prvku, ktorý na základe stanoveného cieľa a zámeru, síl a 

prostriedkov, miesta a času účelne zlaďuje použitie daných síl a prostriedkov v čase a 

priestore“.
 61 Plánovanie predstavuje dôležitý faktor zvýšenia efektivity činnosti Policajného 

zboru a jej zložiek. Aby využívanie ľudských zdrojov, koordinácia jednotlivých súčastí a 
kooperácia zložiek Policajného zboru Slovenskej republiky, správne určenie rozsahu 
povinností jednotlivým zložkám Policajného zboru boli cielenejšie, racionálnejšie a 
efektívnejšie, je potreba zachovať dôležitosť a dôslednosť uplatňovania plánovania. 62  

 V nasledujúcej kapitole sa zameriame na analýzu vybraných druhov plánovacích 
dokumentov využívaných na špecializovaných útvaroch služby poriadkovej polície. 

4. Analýza vybraných druhov plánovacích dokumentov využívaných na 
špecializovaných útvaroch služby poriadkovej polície  

Pohotovostný policajný útvar – špecializovaný útvar služby poriadkovej polície  

 Veliteľ pohotovostného policajného útvaru má základné úlohy definované v popise 
služobných činností, ktoré schvaľuje riaditeľ KR PZ.63 
 Pohotovostný policajný útvar pre potreby prehľadného plánovania (súčasne 
organizovania, riadenia, kontroly a vyhodnocovania výkonu služby a ostatnej služobnej 
činnosti) vedie a zabezpečuje najmä tieto administratívne pomôcky:  
- plán služieb, 
- kniha inštruktáží. 
 Okrem horeuvedených administratívnych pomôcok, môžu viesť policajti 
pohotovostného policajného útvaru na základe rozhodnutia bezprostredného nadriadeného aj 
ďalšie pomocné písomné materiály slúžiace pre ich vlastnú služobnú činnosť, za predpokladu 
dodržania ustanovených zásad ochrany utajovaných skutočností. 
 Plán služieb sa vedie za účelom prehľadného plánovania, organizovania výkonu služby, 
a to samostatne pre jednotlivé organizačné zložky a oddelene pre jednotlivé funkcie 
systematizované na pohotovostnom policajnom útvare (t. zn. v praxi sa vyhotovuje samostatne 
pre tzv. „inštruktorov“ a samostatne pre tzv. „bojovníkov“)64.V pláne služieb sa vyznačuje 
hodnosť, titul, meno, priezvisko a služobné zaradenie každého policajta a odborného referenta, 
útvar PZ, kalendárny mesiac, číslo registratúrneho denníka, podpisová doložka a podpis 
policajta, ktorý plán služieb spracoval a veliteľa pohotovostného policajného útvaru, ktorý ho 

 
60 VÁŇA, J., 1994. Základy managementu. s. 78. 
61 VÁŇA, J., 1994. Základy managementu. s. 85. 
62 METEŇKO, J., STIERANKA, J., 2003. Riadenie operatívnych činností 1. s. 55. 
63 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 
64 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 



 

 

schválil. Veliteľ pohotovostného policajného útvaru je oprávnený plán služieb spracovať a aj 
schváliť, v jeho neprítomnosti je oprávnený plán služieb schváliť veliteľ jednotky zvláštnych 
činností. „Policajt a odborný referent pohotovostného policajného útvaru vykonáva v súlade 

so svojim funkčným zaradením administratívne práce spojené najmä s plánovaním a následným 

vyhodnotením plnenia úloh pohotovostného policajného útvaru, spracovávaním typových 

plánov a podkladov pre služobné hodnotenia, disciplinárne odmeny a disciplinárne 

opatrenia“
65. Na základe uvedeného plán služieb je oprávnený spracovať aj „vedúci skupiny 

výcviku“, ktorý ho spracováva pre tzv. „inštruktorov“ a „veliteľ zmeny“, ktorý ho spracováva 
pre tzv. „bojovníkov“, ktorý následne schvaľuje veliteľ pohotovostného policajného útvaru.66 
Vyhotovuje a schvaľuje sa na dobu najmenej na 14 dní vopred, pričom obvykle sa vyhotovuje 
na obdobie jedného mesiaca. Vyhotovuje sa v písomnej forme, ktorý sa na konci mesiaca 
vkladá/ zaznamenáva elektronicky do integrovaného informačného systému SAP67. S plánom 
služieb a so zmenou v pláne je policajt oboznámený najneskôr 3 dni pred nástupom do služby, 
to neplatí ak si to vyžaduje povaha služby. Pracovný čas každého policajta, odborného referenta 
sa vyznačuje v pláne služieb perom, tušom, iným trvalým spôsobom. Každá zmena sa 
zaznamenáva samostatne a vyznačuje sa na druhej strane plánu služieb alebo v osobitnej prílohe 
plánu služieb. Plán služieb a jeho osobitná príloha je veliteľom pohotovostného policajného 
útvaru umiestnená na také miesto, aby boli prístupné pre každého policajta.  
 Kniha inštruktáží sa vedie za účelom trvalého zaznamenania obsahu inštruktáže (viď. 
príloha č. 1), ktorú vedie funkcionár, ktorý  vysiela policajtov do služby. Vypisuje sa pred 
nástupom policajtov do výkonu služby, ak vec neznesie odklad bezprostredne po ukončení 
bezpečnostného opatrenia, policajnej akcie. Zapisuje sa do nej dátum a čas vykonania 
inštruktáže , hodnosť, meno, priezvisko policajta nastupujúceho do služby,  čas výkonu služby 
alebo hliadky, čas a miesto odpočinku, konkrétne úlohy a pokyny, usmernenia k výkonu 
služby, pridelené služobné vozidlo, hodnosť, meno, priezvisko policajta, ktorý inštruktáž 
vykonal, podpis policajta, ktorému bola inštruktáž vykonaná.68 Môže sa viesť aj formou 
registratúrneho záznamu, ktorého postup pri jeho evidencii upravuje interný predpis69.   
 Plán výcviku sa vedie na pohotovostnom policajnom útvare okrem administratívnych 
pomôcok uvedených v prílohe č.1 nariadenia70 o činnosti pohotovostných policajných útvarov, 
ak tak určí veliteľ pohotovostného policajného útvaru.71 Vedie sa ako pomôcka pre potreby 
organizovania, riadenia a vyhodnocovania výkonu služby. Plán výcviku sa vedie aj z dôvodu 
plánovania počtu hodín na výcvik a na prípravu k výkonu služby, ktorý tvorí mesačne 
minimálne 30% základného času72 služby. Spracúva sa len písomne73 na obdobie jedného 

 
65 Čl. 16 ods. 2 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov 
odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru. 
66 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 
67 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.78/2017 o integrovanom informačnom systéme SAP. 
68 Príloha č.1 k nariadeniu prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov 
odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru. 
69 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.43/2010 o registratúrnom poriadku. 
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.85/2008 o ochrane utajovaných skutočností v znení 
nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.27/2009. 
70 Nariadenia prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov odborov 
poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru. 
71 Čl. 16 ods. 3 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov 
odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru. 
72 Čl. 18 ods. 2 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.10/2009 o činnosti pohotovostných policajných útvarov 
odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru. 
73 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 



 

 

týždňa (viď. príloha č. 2). V závere aktuálne prebiehajúceho mesiaca sa vyhotoví mesačne na 
základe spracovaných týždenných plánov výcviku. Plán výcviku spracováva referent 
špecialista skupiny výcviku (vedúci skupiny výcviku) a schvaľuje ho nadriadený - veliteľ 
pohotovostného policajného útvaru resp. jeho zástupca.74 Plán výcviku obsahuje plánované 
obdobie plánu výcviku, hodnosť, titul, meno a priezvisko každého policajta a odborného 
referenta, miesto a čas výcviku, precvičované činnosti, označenie útvaru Policajného zboru, 
číslo písomnosti, hodnosť, titul, meno a priezvisko  policajta, ktorý plán výcviku spracoval, 
hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušného nadriadeného, ktorý plán výcviku schválil. 

Poriečne oddelenie 

 Vedúci poriečneho oddelenia zodpovedá za dodržiavanie registratúrneho poriadku 
a vedenie administratívnych pomôcok, vedie prehľad o osobitných právnych predpisoch 
a interných aktoch riadenia upravujúcich zverený úsek činnosti a zabezpečuje svoju činnosť 
v ich súlade na poriečnom oddelení.75 
 Vedúci poriečneho oddelenia pre potreby plánovania (súčasne organizovania, riadenia, 
kontroly a vyhodnocovania služobnej činnosti) vedie a zabezpečuje vedenie najmä týchto 
pomôcok:  

a) typové plány policajných akcií a opatrení alebo výpisy z nich, na realizácii ktorých sa 
poriečne oddelenie podieľa,  

b) výpis z harmonogramu vecného a časového plnenia hlavých úloh odboru poriadkovej 
polície prezídia Policajného zboru, ktoré sa týkajú služobnej činnosti poriečneho 
oddelenia, vrátane vyhodnotenia ich plnenia. 

c) prehľad úloh, ktoré pre poriečne oddelenie vyplývajú z porád nadriadených, vrátane 
vyhodnotenia ich plnenia.76 

 Za účelom prehľadného plánovania a organizovania výkonu služby sa na poriečnom 
oddelení podľa interného aktu77 vedú „administratívne pomôcky“: 
- plán služieb, 
- kniha inštruktáží78. 
 Na vedenie horeuvedených administratívnych pomôcok na poriečnom oddelení sa 
primerane vzťahuje aj osobitný interný akt nariadenie prezidenta Policajného zboru č.18/2011 
o činnosti základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru v znení nariadenia 
prezidenta Policajného zboru č. 24/2011 a nariadenie ministra vnútra SR č. 16/2004 
o organizácii a výkone potápačskej činnosti v Policajnom zbore. 

 
74 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 
75 Čl.18 ods. 2 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.12/2012 o činnosti poriečneho oddelenia odboru 
poriadkovej polície prezídia Policajného zboru. 
76 Čl.18 ods.2 nariadenia prezidenta Policajného zboru č.12/2012 o činnosti poriečneho oddelenia odboru 
poriadkovej polície prezídia Policajného zboru. 
77 Príloha č.1 k nariadeniu prezidenta Policajného zboru č.12/2012 o činnosti poriečneho oddelenia odboru 
poriadkovej polície prezídia Policajného zboru. 
78 Pozn. „kniha inštruktáži“ je neaktuálna administratívna pomôcka; príloha č.1 nariadenia prezidenta Policajného 
zboru č.12/2012 o činnosti poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru, v ktorom 
sa predmetná skutočnosť uvádza je neaktuálne, je dlhodobo iniciovaná zmena, ale doposiaľ nedošlo k jeho 
aktualizácii, aby bolo upotrebiteľné na predmetnom útvare. Aktuálne sa využíva ďalšia administratívna pomôcka 
„inštruktážny záznam“. Predmetná skutočnosť bola konzultovaná s vedúcim poriečneho oddelenia. 



 

 

 Okrem horeuvedených administratívnych pomôcok a iných pomôcok, môžu policajti 
poriečneho oddelenia viesť pomocné písomné materiály slúžiace pre ich vlastnú služobnú 
činnosť, za predpokladu dodržania ustanovených zásad ochrany utajovaných skutočností. 
 Plán služieb sa vedie na útvaroch služby poriadkovej polície podľa interného predpisu79 
za účelom prehľadného plánovania a organizovania výkonu služby (viď. príloha č. 6). Plán 
služieb vyhotovuje zhotoviteľ na nasledujúci kalendárny mesiac  tak, aby bol schválený 
a odoslaný na oboznámenie najmenej 3 kalendárne dni pred jeho začatím. Policajt sa 
oboznamuje s plánom služieb v prvý deň nástupu do služby, čo potvrdzuje interným 
autentifikátorom 2.úrovne SAPPIN80, to neplatí pre policajta, ktorý má základný čas služby 
v týždni rozvrhnutý rovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca. Zmenu v pláne služieb 
vykonáva plánovač, ktorá je vykonaná len so súhlasom schvaľovateľa. Policajt je so zmenou 
v pláne oboznámený najneskôr 3 dni pred nástupom do služby, to neplatí ak si to vyžaduje 
povaha štátnej služby. Schvaľovateľ zabezpečuje, aby so všetkými zmenami v pláne služieb 
boli včas a preukázateľne oboznámení všetci policajti. Plán služieb sa vedie elektronicky 
prostredníctvom integrovaného informačného systému SAP81.  
 Inštruktážny záznam sa vyhotovuje elektronicky a vedie sa formou registratúrneho 
záznamu pre výkon hliadkovej činnosti poriečneho oddelenia za účelom trvalého zaznamenania 
obsahu inštruktáže prostredníctvom modulu „Denný plán“ IIS SAP82. Hliadka má počas 
výkonu hliadkovej služby vytlačený inštruktážny záznam (viď. príloha č. 7,8). V prípade 
výpadku  IIS SAP sa inštruktážny záznam spracuje v písomnej forme. Po prijatí informácie o 
obnovení funkčnosti IIS SAP sa inštruktážny záznam spracuje v IIS SAP len v prípade hliadok, 
ktoré majú následne nastúpiť do výkonu hliadkovej služby. Inštruktážny záznam  vytvorený 
v písomnej podobe sa dodatočne neeviduje v IIS SAP, v originálnej podobe sa založí do spisu 
evidencie spracovaných inštruktážnych záznamov. Inštruktážny záznam spracovaný v module 
IIS SAP „Denný plán“ sa založí v listinnej podobe do spisu evidencie spracovaných 
inštruktážnych záznamov len v prípadoch, ak vytlačený inštruktážny záznam obsahuje záznam 
o vykonanej kontrole. S inštruktážnym záznamom sa policajti oboznamujú pred nástupom do 
výkonu služby.83 Inštruktážny záznam obsahuje dátum, miesto, čas inštruktáže, hodnosť a celé 
meno policajta nastupujúceho do výkonu služby, dátum, čas výkonu služby, formu služobnej 
činnosti, územná časť obvodu alebo úsek hliadky, miesto a čas odpočinku, presné úlohy, 
pokyny a usmernenia k výkonu služby, volací znak hliadky, hodnosť, celé meno a podpis 
policajta, ktorý vykonal inštruktáž a podpis policajta, ktorému bola inštruktáž poskytnutá. 
 Pre potreby organizovania, riadenia a kontroly v súvislosti s výkonom potápačskej 
činnosti sa na poriečnom oddelení vedie „Plán prvotného výcviku uchádzačov 

a zdokonaľovacieho výcviku potápačov“ (ďalej len „Plán výcviku“). 
 Plán výcviku sa spracúva len písomne84 a to minimálne na obdobie kalendárneho 
štvrťroka. Spracúva ho poverený inštruktor85 útvaru Policajného zboru, ktorý schvaľuje 
nadriadený. Plán výcviku obsahuje miesto a čas výcviku, precvičované činnosti, označenie 

 
79 Nariadenie Prezídia Policajného zboru č.35/2018 o pláne služieb. 
80 Čl.10 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.78/2017 o integrovanom informačnom systéme 
SAP. 
81 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.78/2017 o integrovanom informačnom systéme SAP. 
82 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.78/2017 o integrovanom informačnom systéme SAP. 
83 Príloha č.1 k nariadeniu prezidenta Policajného zboru č.80/2018 o činnosti základných útvarov služby 
poriadkovej polície. 
84 Pozn. na základe konzultácií s vedúcim poriečneho oddelenia. 
85 Pozn. na základe konzultácií s vedúcim poriečneho oddelenia. 



 

 

útvaru Policajného zboru, číslo písomnosti, dátum spracovania, podpis policajta, ktorý plán 
výcviku spracoval, dátum schválenia, podpis príslušného nadriadeného, ktorý plán výcviku 
schválil.86 

Komparácia zistených špecifík súvisiacich s plánovaním na predmetných útvaroch 
 Pohotovostný policajný 

útvar 
Poriečne oddelenie 

 

Základné úlohy 
veliteľa PPÚ/ 

vedúceho PO súvisiace 
s plánovaním 

-  vymedzené v popise služobných 
činností, ktoré schvaľuje riaditeľ KR 
PZ. 

- vymedzené v čl.18 nariadenia 
prezidenta Policajného zboru č. 
12/2012 o činnosti poriečneho 
oddelenia odboru poriadkovej polície 
prezídia Policajného zboru. 

 
 

Administratívne 
pomôcky ustanovené 
v interných normách 
predmetných útvarov 

- ustanovené v prílohe č.1 k 
nariadeniu prezidenta Policajného 
zboru č.10/2009 o činnosti 
pohotovostných policajných 
útvarov odborov poriadkovej polície 
krajských riaditeľstiev Policajného 
zboru: 

ü Plán služieb, 
ü Kniha inštruktáži. 

- ustanovené v prílohe č.1 k 
nariadeniu prezidenta Policajného 
zboru č.12/2012 o činnosti 
poriečneho oddelenia odboru 
poriadkovej polície prezídia 
Policajného zboru: 
 

ü Plán služieb, 
ü Kniha inštruktáži. 

 - obe administratívne pomôcky sa na 
útvare využívajú. 

- plán služieb sa reálne využíva, ale 
kniha inštruktáži nie, dlhodobo 
iniciovaná zmena k aktualizácii 
naradenia87, ku ktorej  doposiaľ 
nedošlo, aby bolo naradenie plne 
upotrebiteľné na predmetnom útvare. 

Plán služieb 
 - vyhotovuje  sa    pre     jednotlivé 

organizačné zložky a  oddelene pre 
jednotlivé funkcie systematizované 
na       pohotovostnom   policajnom 
útvare  (t. zn. v praxi sa vyhotovuje 
samostatne pre tzv. „inštruktorov“ 
a samostatne pre tzv. 
„bojovníkov“)88, 

- vyhotovuje sa súhrnne pre prehľadné 
plánovanie a organizovanie výkonu 
služby na poriečnom oddelení,  

 

Obdobie (na ktoré sa 

vyhotovuje) 

- vyhotovuje sa na dobu najmenej na 
14 dní vopred, pričom obvykle sa 
vyhotovuje na obdobie 
nasledujúceho kalendárneho89 
mesiaca, 

- vyhotovuje sa na nasledujúci 
kalendárny mesiac, 

 
86 Čl.29 ods.6 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č.16/2004 o organizácii a výkone potápačskej 
činnosti v Policajnom zbore. 
87 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č.12/2012 o činnosti poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície 
prezídia Policajného zboru. 
88 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 
89 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 



 

 

 

Forma vedenia na 

útvare 

 

- vedie sa v písomnej forme, ktorý sa 
na konci mesiaca vkladá/ 
zaznamenáva elektronicky do 
integrovaného informačného 
systému SAP90, 

- vedie sa elektronicky 
prostredníctvom integrovaného 
informačného systému SAP91, 

 

 

 

 

 

Kto je oprávnený 

vyhotoviť a schváliť 
 
 
 

- oprávnený vyhotoviť a schváliť je 
veliteľ pohotovostného policajného 
útvaru, v jeho neprítomnosti je 
oprávnený schváliť ho veliteľ 
jednotky zvláštnych činností, 
- oprávnený vyhotoviť je aj „vedúci 

skupiny výcviku“, ktorý ho 
spracováva pre „inštruktorov“ 
a „veliteľ zmeny“, ktorý ho 
spracováva pre „bojovníkov“, ktorý 
následne schvaľuje veliteľ 
pohotovostného policajného 
útvaru.92 

- vyhotovuje a schvaľuje vedúci 
predmetného útvaru.  

 
 
 
 
 
 
 

Ďalšie pomôcky 

- ustanovené v prílohe č. 1 čl. 1 
nariadenia prezidenta Policajného 
zboru č.10/2009 o činnosti 
pohotovostných policajných 
útvarov odborov poriadkovej polície 
krajských riaditeľstiev Policajného 
zboru môžu policajti okrem 
horeuvedených administratívnych 
pomôcok a iných pomôcok, na 
základe rozhodnutia 
bezprostredného nadriadeného viesť 
aj ďalšie pomocné písomné 
materiály slúžiace pre ich vlastnú 
služobnú činnosť, za predpokladu 
dodržania ustanovených zásad 
ochrany utajovaných skutočností. 

- ustanovené v prílohe č. 1 čl. 4 
nariadenia prezidenta Policajného 
zboru č.10/2009 o činnosti 
pohotovostných policajných útvarov 
odborov poriadkovej polície 
krajských riaditeľstiev Policajného 
zboru, môžu policajti okrem 
horeuvedených administratívnych 
pomôcok a iných pomôcok viesť 
pomocné písomné materiály slúžiace 
pre ich vlastnú služobnú činnosť, za 
predpokladu dodržania ustanovených 
zásad ochrany utajovaných 
skutočností. 

  
 
 
 

--- 

- ak nie je v prílohe k nariadeniu93 
ustanovené inak, na vedenie 
horeuvedených administratívnych 
pomôcok na poriečnom oddelení sa 
primerane vzťahuje aj osobitný 
interný akt nariadenie prezidenta 
Policajného zboru č. 18/2011 
o činnosti základných útvarov služby 
poriadkovej polície Policajného zboru 
v znení nariadenia prezidenta 

 
90 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.78/2017 o integrovanom informačnom systéme SAP. 
91 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.78/2017 o integrovanom informačnom systéme SAP. 
92 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 
93 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 12/2012 o činnosti poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície 
prezídia Policajného zboru. 



 

 

Policajného zboru č. 24/2011 a 
nariadenie ministra vnútra SR č. 
16/2004 o organizácii a výkone 
potápačskej činnosti v Policajnom 
zbore. 

  
 

--- 

- v zmysle horeuvedeného sa na 
poriečnom oddelení využíva 
administratívna pomôcka 
„inštruktážny záznam“. 

 
 
 
 
 

Špecifické 
administratívne 

pomôcky 

- ustanovené v čl. 16 ods. 3 
nariadenia prezidenta Policajného 
zboru č.10/2009 o činnosti 
pohotovostných policajných 
útvarov odborov poriadkovej 
polície krajských riaditeľstiev 
Policajného zboru, sa pre potreby 
organizovania, riadenia a 
vyhodnocovania výkonu služby, 
súčasne z dôvodu plánovania počtu 
hodín na výcvik a na prípravu k 
výkonu služby, ktorý tvorí mesačne 
minimálne 30% základného času  
služby, vedie „Plán výcviku“. 

- ustanovené v čl.29 ods.6 nariadenia 
ministra vnútra Slovenskej republiky 
č.16/2004 o organizácii a výkone 
potápačskej činnosti v Policajnom 
zbore, sa pre potreby organizovania, 
riadenia a kontroly v súvislosti 
s výkonom potápačskej činnosti sa na 
poriečnom oddelení vedie „plán 

prvotného výcviku uchádzačov 

a zdokonaľovacieho výcviku 

potápačov“ (tzv. „Plán výcviku“). 

Plán výcviku 

 

Obdobie (na ktoré sa 

vyhotovuje) 

- vyhotovuje sa na obdobie jedného 
týždňa a v závere aktuálne 
prebiehajúceho mesiaca sa vyhotoví 
mesačne na základe spracovaných 
týždenných plánov výcviku, 

- vyhotovuje sa minimálne na obdobie 
kalendárneho štvrťroka, 

Forma vedenia na 

útvare 

- vedie sa len písomne94, - vedie sa len písomne95, 

 

 

Kto je oprávnený 

vyhotoviť a schváliť 

- vyhotovuje ho referent špecialista 
skupiny výcviku (vedúci skupiny 
výcviku) a schvaľuje ho nadriadený 
- veliteľ pohotovostného 
policajného útvaru resp. jeho 
zástupca.96 

- vyhotovuje ho poverený inštruktor97 
útvaru Policajného zboru a schvaľuje 
ho príslušný nadriadený poriečneho 
oddelenia. 

 
 
 
Záver 

Autori vedeckej štúdie pod názvom „Analýza aktuálneho stavu procesu plánovania 

výkonu služby na špecializovaných útvaroch služby poriadkovej polície – Pohotovostný 

 
94 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 
95 Pozn. na základe konzultácií s vedúcim poriečneho oddelenia. 
96 Pozn. na základe konzultácií s veliteľom pohotovostného policajného útvaru. 
97 Pozn. na základe konzultácií s vedúcim poriečneho oddelenia. 



 

 

policajný útvar a Poriečne oddelenie PZ“ v  priebehu jej spracovania dospeli k záveru, že bez 
účelného a efektívneho procesu plánovania výkonu služby nie je možné plniť tak rozsiahle 
penzum špecifických úloh, ktoré v zmysle Zákona o policajnom zbore spadá do oblasti 
pôsobnosti týchto špecializovaných útvarov služby poriadkovej polície. K tomuto účelu slúži 
pre policajtov zaradených na  príslušných systemizovaných tabuľkových miestach plánovanie 
výkonu policajnej  verejno-poriadkovej činnosti, ktoré sa vykonáva s využitím plánovacích 
dokumentov. Medzi tieto dokumenty podľa autorov vedeckej štúdie patrí najmä plán 
služieb, inštruktážny záznam, plán výcviku a kniha inštruktáží. Predmetné dokumenty 
výrazným spôsobom prispievajú k efektivite následnej realizácie policajných verejno-
poriadkových aktivít. Spracovať plán služieb v dnešnej dobe, kedy sú denné stavy policajtov 
výrazne poddimenzované je mnohokrát nesmierne náročné a funkcionári resp. určení 
pracovníci  zodpovední za proces plánovania na uvedených špecializovaných útvaroch len 
takpovediac na hrane možností dokážu naplánovať výkon služby tak, aby bolo zabezpečené 
plnenie úloh spadajúcich do pôsobnosti ich útvarov. Uvedená skutočnosť predstavuje podľa 
názoru autorov vedeckej štúdie závažný problém, ktorým sa určení funkcionári Ministerstva 
vnútra budú musieť v blízkej budúcnosti veľmi intenzívne zaoberať. Proces plánovania výkonu 
služby predstavuje nesmierne náročný komplex úkonov a opatrení. Uľahčiť a zefektívniť tento 
proces by mali práve vo vedeckej štúdii uvedené a charakterizované plánovacie dokumenty, 
ktoré sú pre tento proces určené príslušným interným aktom riadenia. V podmienkach 
pohotovostných policajných útvarov sú týmito plánovacími dokumentami plán služieb, plán 
výcviku a kniha inštruktáží a v prípade Poriečneho oddelenia PZ sú týmito plánovacími 
dokumentami plán služieb,  inštruktážny záznam, plán výcviku. Autori vedeckej štúdie sa jej 
spracovaním pokúsili o sumarizáciu relevantných výstupov pochádzajúcich jednak z analýzy 
procesu plánovania z pohľadu teoreticko-spoločenského, ako i osobnou účasťou na uvedených 
útvaroch a rozborom konkrétnych plánovacích  dokumentov, ktoré im v priebehu spracovania 
vedeckej štúdie boli po adekvátnej úprave nezverejniteľných údajov a informácií sprístupnené. 
Tieto výstupy tvoria obrázkovú prílohu vedeckej štúdie a slúžia na sprehľadnenie a lepšie 
pochopenie danej problematiky jej čitateľom. Pre sprehľadnenie spracovávaných plánovacích 
dokumentov bola autormi spracovaná i prehľadná tabuľka nazvaná Komparácia zistených 
špecifík súvisiacich s plánovaním na týchto útvaroch, ktorá ozrejmuje nosné aspekty 
jednotlivých organizačno-riadiacich procesov a činností. Autori týmto v závere vedeckej štúdie 
vyslovujú poďakovanie veliteľovi PPÚ Bratislava ako i vedúcemu poriečneho oddelenia PZ 
Bratislava za ochotu, ústretovosť a snahu prispieť svojimi poznatkami ako i zverejniteľnými 
materiálmi z procesu plánovania výkonu služby a výcviku na útvaroch, ktoré riadia.  
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