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SYSTÉM VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV ZBORU VÄZENSKEJ 

A JUSTIČNEJ STRÁŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

DOMINIKA KADLUBEKOVÁ 
 

 

Anotácia: Príspevok sa tematicky venuje dvom oblastiam. Vo svojej prvej časti charakterizuje Zbor väzenskej 

a justičnej stráže ako jediný ozbrojený zbor v systéme väzenstva Slovenskej republiky, jeho personálne 

zabezpečenie a špecifiká výkonu práce vyplývajúce z penitenciárneho prostredia. Druhá časť príspevku sa 

zaoberá významom vzdelávania pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vychádzajúc najmä 

z európskych dokumentov, analýzou systému vzdelávania pracovníkov a jeho inštitucionálnemu zabezpečeniu, 

ako aj cieľom v oblasti vzdelávania, ktoré Zbor väzenskej a justičnej stráže stanovil v jednom zo svojich 

interných dokumentov.  
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Abstract: This paper is thematically focused on two areas. First part describes the Prison and Court Guard of the 

Slovak Republic as the only armed force in the penitentiary system of Slovak Republic, its staffing and discharge 

of duties specifics following from penitentiary environment. Second part is aimed on education function of the 

Prison and Court Guard of the Slovak Republic staff based mostly on European documents, analysis of staff 

education system and its institutional provision, as well as on the objectives in education that were defined in one 

of the internal documents of the Prison and Court Guard of the Slovak Republic. 
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Úvod 

 

Vzdelávanie pracovníkov by malo patriť medzi priority nielen súkromných, ale aj štátnych organizácií, 

medzi ktoré patrí i Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. V špecifickom prostredí 

penitenciárnych inštitúcií prichádzajú pracovníci Zboru väzenskej a justičnej stráže dennodenne do kontaktu 

s rôznymi osobnosťami obvinených a odsúdených, pričom tu môže dochádzať k nepredvídateľným situáciám, 

ktoré vyžadujú odborné a flexibilné riešenie. Vzdelaní pracovníci Zboru väzenskej a justičnej stráže prispievajú 

nielen ku kvalitnejšiemu plneniu poslania väzenstva, ale taktiež ku kvalifikovanej pomoci odsúdeným počas ich 

výkonu trestu odňatia slobody. 

 

Zbor väzenskej a justičnej stráže a jeho personálne zabezpečenie 

 

Zbor väzenskej a justičnej stráže je jediný štátny orgán Slovenskej republiky v oblasti väzenstva. Ide 

o zložitý organizmus, usporiadaný a účelný celok zložený z niekoľkých častí, ktorý v našej spoločnosti plní 

mnoho dôležitých funkcií. V základnom legislatívnom rámci upravujúcom postavenie a pôsobnosť tohto orgánu,  

v Zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (§1–5), je charakterizovaný ako ozbrojený 

bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a stráženia 

objektov zboru a ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry. Zbor je tvorený 

generálnym riaditeľstvom, ústavmi na výkon väzby, ústavmi na výkon trestu odňatia slobody, ústavom na výkon 

trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnicou pre obvinených a odsúdených a príslušníkmi. Zbor 

väzenskej a justičnej stráže je v pôsobnosti rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.  

Ľudské zdroje sú nenahraditeľnou súčasťou každej organizácie či inštitúcie, inak tomu nie je ani v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže. Pracovníci sa členia na zamestnancov a príslušníkov. Zamestnanci sú prijímaní na 

základe pracovného pomeru, ktorý upravuje Zákonník práce, pričom ide o pracovné pozície ako kurič, 

administratívny pracovník, kuchár, odborný referent a ďalšie. Príslušníci sú prijímaní na základe služobného 

pomeru, ktorý upravuje Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Ide 

o pracovné pozície, ktoré sú v priamom kontakte s obvinenými a odsúdenými osobami. Na oddelení výkonu 

trestu sú to funkčné zaradenia ako napríklad vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia, vedúci úseku, 

pedagóg, psychológ, sociálny pracovník či referent režimu.  
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Vychádzajúc z Ročeniek Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2010 a za rok 2011 konštatujeme, že 

pre Zbor väzenskej a justičnej stráže pracovalo v roku 2011 v priemere 4440,1 príslušníkov a 761,7 

zamestnancov, pričom ich počet každoročne, no len mierne, narastá. Z hľadiska dosiahnutého vzdelania je 

v posledných štyroch rokoch výrazne najpočetnejšia skupina príslušníkov (viac než 3000) s úplným 

stredoškolským vzdelaním, druhou najpočetnejšou skupinou sú príslušníci s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním druhého stupňa. V porovnaní posledných štyroch rokov klesol priemerný vek príslušníkov z približne 

38 rokov na približne 36 rokov čo je znakom toho, že sa Zbor väzenskej a justičnej stráže postupne omladzuje. 

Aj dĺžka služby príslušníkov postupne klesá, a to za posledné štyri roky približne o päť rokov. Pre porovnanie 

počtu príslušníkov k počtu zamestnancov v posledných štyroch rokoch uvádzame nasledujúci Graf 1.  

 

Graf 1  Počet pracovníkov k 31.12.2011 
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Zdroj: Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za rok 2011 

 

Je všeobecne známe, že najmä počet odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody v Slovenskej 

republike každoročne narastá, a preto je počet pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže značne 

poddimenzovaný. Na jedného príslušníka má podľa prijatého pravidla pripadať 1,5 väznenej osoby, aktuálne je 

tento pomer až 2,4 väznenej osoby (Koncepcia vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej 

stráže na roky 2011 až 2020, 2011, s. 15). 

Nedostatočné personálne zabezpečenie Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré sa odzrkadľuje v pomere 

počtu väznených osôb na jedného príslušníka výrazne ovplyvňuje aj situáciu v ústavoch Zboru väzenskej 

a justičnej stráže. Nedostatok príslušníkov znižuje kvalitu plnenia úloh tohto jediného štátneho orgánu 

a bezpečnosť nielen vo vnútri ústavov, ale aj v celej spoločnosti.  

 

Špecifiká výkonu práce v penitenciárnom prostredí 

 

Pochybovať o tom, že práca v systéme väzenstva nie je náročná, je zbytočné. Na osobnosť príslušníka 

Zboru väzenskej a justičnej stráže vplýva množstvo faktorov, najmä prostredie a osobnostné špecifiká 

odsúdených. Príslušníci ústavov na výkon trestu odňatia slobody sú v dennom kontakte s rôznymi negatívnymi 

javmi a prejavmi správania odsúdených, ako napríklad prizonizácia odsúdených („výchova väzenia“), agresia, 

suicidálne a automutilačné správanie, hladovky, homosexuálne správanie či vzbury, ktoré sa snažia čo 

najúčinnejšie eliminovať.  

Výkon práce v takomto prostredí je podľa J. Poláka (2004, s. 84) pomerne nebezpečný, má jeden 

z najnižších spoločenských statusov a má nepriaznivý vplyv na zdravie. Tieto negatíva zákonite vplývajú aj na 

osobnosť príslušníkov.  

A. Kozoň (2006) zdôrazňuje skutočnosť, že svet penitenciárneho prostredia je svetom stretu dvoch kultúr 

– kultúry príslušníkov, ktorí predstavujú korekcionálny, nápravný aspekt a kultúry obvinených a odsúdených, 

ktorí sú objektmi tejto nápravy. Vyskytuje sa tu i fenomén projektívnej identifikácie, kedy odsúdení prenášajú 

svoju skrytú zlosť, nevraživosť a nenávisť na pracovníkov, ktorí pre nich znamenajú hrozbu v podobe 

predstavovania sociálnych noriem, čo sa môže odraziť v zmene správania pracovníkov a v medziľudských 

vzťahoch nielen počas výkonu služby ale i mimo nej, v súkromí.  

V takomto prostredí je o to dôležitejšie zachovanie inštitucionálnej identity, ktorú chápeme ako 

stotožnenie sa príslušníka s cieľom výkonu väzby či výkonu trestu odňatia slobody. Je dôležité, aby si príslušník 

uvedomoval, aký má jeho výkon práce pre spoločnosť nenahraditeľný význam. Kríza tejto identity sa podľa A. 

Kozoňa (2006) prejavuje ako pocit znížených schopností a sebavedomia, strata sebadôvery spoločenského 

uplatnenia a pocitu spolupatričnosti, prehlbujúca potreba závislosti od iných, odmietanie iných, strata 

zamestnaneckých a spoločenských zručností, absencia vyšších psychologických obrán, pocit nebytia 

kompenzovaný fantáziami či bizarným správaním, depresivita a apatia, psychosomatizácia ako náhrada identity.  
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V súvislosti so špecifikami práce v penitenciárnom prostredí v krátkosti uvádzame niektoré výsledky 

slovenského prieskumu dopadu záťaže na príslušníkov M. Kreslovej a M. Grácovej (2004, s. 126–134). Autorky 

prostredníctvom dotazníka zisťovali, ako pociťuje záťaž osemdesiat príslušníkov v závislosti od dĺžky služby. 

Z prieskumu vyplynulo, že čím je príslušník dlhšie v službe, tým klesá jeho radosť zo služby a čím je príslušník 

v službe kratšie, tým zvláda pracovné úlohy ľahšie. Príslušníci slúžiaci viac ako 15 rokov vykonávajú povinnosti 

v službe automaticky a rutinne, a viac ako polovica opytovaných príslušníkov sa cíti po službe vyčerpane. Za 

pozitívne zistenie považujeme to, že príslušníci nemajú problém sa po službe odreagovať a pracovné problémy 

im nezasahujú do rodinného života. Ich prístup je profesionálny, a preto sa ich vo väčšej miere nedotýkajú 

problémy väznených osôb, no služba v Zbore väzenskej a justičnej stráže ovplyvnila ich dôveru v druhých ľudí.  

Príslušníci zhodne uviedli, že v oblasti výkonu práce sú pre nich najdôležitejšie existenčné a sociálne istoty 

a stabilita zamestnania, ďalej finančné ohodnotenie či profesionálny rast a kolegialita a dobré vzťahy.  

Výkon práce pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže nie je verejnosti tak prístupná a 

medializovaná ako práca iných silových zložiek, a preto sa na väzenstvo v našej spoločnosti zabúda. To, že 

v takomto prostredí pracuje s často špecifickými osobnosťami odsúdených s cieľom ochrániť spoločnosť 

a zabezpečiť poriadok vo vnútri inštitúcií niekoľko tisíc pracovníkov, vníma spoločnosť ako prirodzené. Práve 

z tohto dôvodu je dôležité uvedomiť si nielen náročnosť a rizikovosť, ale i poslanie výkonu práce v takom 

špecifickom prostredí, akým penitenciárne prostredie bezpochyby je. Aj A. Heretik konštatuje (2010, s. 446), že 

títo pracovníci by potrebovali nielen vyššie spoločenské ocenenie, ale i systém vlastnej edukačnej 

a psychologickej starostlivosti, „...but who help helpers?!“ („...lebo kto pomôže pomáhajúcim?!“). 

 

Význam vzdelávania pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 

 

Na význam vzdelávania pracovníkov penitenciárneho prostredia upozorňuje niekoľko európskych 

dokumentov, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Jedným z takýchto dokumentov sú Normy Európskeho 

výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (skrátene CPT) 

z roku 2006, ktoré v ôsmej časti zdôrazňujú význam vzdelávania príslušníkov v otázkach ľudských práv 

a rozvoja zručností v oblasti medziľudskej komunikácie, pretože niet lepšej záruky proti zlému zaobchádzaniu 

s osobou zbavenou slobody, ako je odborne pripravený príslušník. Vzdelávanie prispieva k zmierňovaniu napätia 

a zvyšovaniu kvality života vo väzenských zariadeniach. Ďalším európskym dokumentom je Odporúčanie Rec 

(2006) 2 Výboru ministrov členským štátom o Európskych väzenských pravidlách z roku 2006, ktoré kladie 

dôraz na preškoľovanie a napredovanie počas celého trvania kariéry všetkých pracovníkov, a to taktiež najmä 

v oblasti ľudských práv s dôrazom na vzdelávanie pracovníkov v kontakte s osobitnými skupinami väzňov, ako 

sú napríklad cudzinci, ženy, mladiství alebo duševne chorí väzni.  

V slovenských podmienkach význam vzdelávania spomína interný dokument Koncepcia vzdelávania 

a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 až 2020 (2011, s. 2), ktorý uvádza, že 

„...väzenský personál je potrebné nielen prispôsobovať osobitným podmienkam výkonu služby systémom 

vstupných školení ale systematicky poskytovať príležitosti k učeniu a rozvoju s cieľom uspokojiť súčasné 

a budúce potreby zboru v oblasti ľudských zdrojov.“  

Vzdelaných, kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov chápeme ako základné bohatstvo každej 

organizácie, ktoré je potrebné neustále rozvíjať. Pre samotných pracovníkov môže znamenať vyššie finančné 

ohodnotenie, možnosť osobného rozvoja, kariérneho rastu ale aj zvýšenie a upevnenie sociálneho postavenia 

konkrétnej profesie v spoločnosti. Sme presvedčení, že vzdelávanie pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej 

stráže má vplyv nielen na pracovníkov, ale aj na samotných odsúdených, pretože sa ďalej významným spôsobom 

premieta v skvalitnení práce s odsúdenými. Vzdelaní pracovníci Zboru väzenskej a justičnej stráže prispievajú 

nielen k efektívnemu plneniu náročných úloh a poslania väzenstva, ale taktiež môžu kvalifikovane pozitívne 

ovplyvňovať odsúdených počas ich výkonu trestu odňatia slobody, čím sa zároveň napĺňa účel výkonu trestu. 

Vzdelávanie pracovníkom poskytuje neustálu prípravu na dôležitú úlohu, akou je prevýchova odsúdeného a jeho 

resocializácia, čo má nezastupiteľný význam aj v procese opätovnej reintegrácie odsúdeného do spoločnosti.  

 

Genéza inštitucionálneho zabezpečenia vzdelávania pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže  

 

Začiatky vzdelávania príslušníkov súvisia s históriou vzdelávania príslušníkov ministerstva vnútra, kedy 

sa vzdelávanie realizovalo v rôznych formách, v rôzne dlhom časovom období, pre rôzne funkčné zaradenia a v 

určených strediskách. Po prijatí ústavného zákona č. 143/ 1968 Zb. o československej federácií sa vytvoril 

samostatný zbor nápravnej výchovy SSR, ktorý si vytvoril aj svoju rezortnú výchovno–vzdelávaciu sústavu, 

ktorá bola v tomto období zameraná na organizovanie základných kurzov pre novoprijatých príslušníkov a 

odborných kurzov. Významným medzníkom vo vývoji rezortného školstva bolo rozhodnutie o vybudovaní 

Odbornej školy ZVJS v Nitre, ktorá vznikla v roku 1979, čím sa vytvoril pevný základ pre rozvoj rezortného 

výchovno–vzdelávacieho systému. V roku 1985 bola rozkazom ministra spravodlivosti zriadená Stredná škola 

Zboru nápravnej výchovy SSR, ktorá bola oprávnená poskytovať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou 
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skúškou diaľkovou formou v trvaní troch a štyroch rokov. Po roku 1989 sa hlavnou úlohou školy stala príprava 

novoprijatých príslušníkov i odborné kurzy referentov režimu a veliteľov zmien a od roku 1992 odborné kurzy 

justičnej stráže. Od roku 1997 sa začali realizovať nové vzdelávacie aktivity, najmä príprava príslušníkov 

v cudzích jazykoch a v oblasti výpočtovej techniky. V období rokov 1979 – 2003 absolvovalo rôzne vzdelávacie 

aktivity okolo  desaťtisíc príslušníkov. Dňom 1. januára 2004 bola Stredná škola ZVJS pretransformovaná na 

Inštitút vzdelávania ZVJS (http://www.zvjs.sk/?institut_vzdelavania_zvjs_nr, cit. 22.09.2012).  

Inštitút vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže so sídlom v Nitre zastrešuje vzdelávanie 

zamestnancov i príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže dodnes. Na jeho čele stojí riaditeľ, ktorý okrem 

iného zodpovedá za prípravu a realizáciu vzdelávacích programov, prípravu a aktualizáciu učebníc a učebných 

textov, prípravu a dodržiavanie plánu vzdelávacích aktivít ako aj za organizačné, materiálno–technické 

a personálne zabezpečenie vzdelávania (Rozkaz č. 25 o vzdelávaní príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej 

stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže, §6). 

V oblasti vzdelávania vznikla i Rada pre vzdelávanie, ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa. 

Je zložená z predsedu (riaditeľ inštitútu), podpredsedu (riaditeľ personálneho odboru generálneho riaditeľstva) 

a siedmich členov (štyria riaditelia odborov generálneho riaditeľstva, dvaja riaditelia ústavov a jeden lektor 

inštitútu vzdelávania). Jej úlohou je štyrikrát do roka na svojich zasadnutiach prerokovávať zásadné otázky 

koncepčného, organizačného a odborného charakteru (Rozkaz č. 20/2010, ktorým sa zriaďuje Rada pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej 

a justičnej stráže, §1–3).  

Existencia samostatného inštitucionálneho zariadenia pre oblasť vzdelávania vypovedá o zodpovednom 

prístupe Zboru väzenskej a justičnej stráže k vzdelávaniu svojich pracovníkov. Sme presvedčení, že inštitút 

vzdelávania prispieva k profesionálnemu, systematickému a kvalitnému vzdelávaniu pracovníkov.  

 

Systém vzdelávania v Zbore väzenskej a justičnej stráže 

 

Systém, organizáciu a podmienky vzdelávania pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže upravuje 

najmä Rozkaz č. 25 o vzdelávaní príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru 

väzenskej a justičnej stráže účinný od 15. apríla 2010. Oblasti vzdelávania sa venuje i v poradí už tretia 

Koncepcia vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 až 2020 

schválená v septembri 2011, ktorá charakterizuje aktuálny stav vzdelávania, jeho nedostatky a uvádza 

navrhované riešenia a ciele vo vzdelávaní.  

Systém vzdelávania pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže sa člení do dvoch oblastí, ktoré sú 

tvorené vzdelávacími programami. Prvou oblasťou je získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania, určená 

novoprijatým pracovníkom. Druhou oblasťou je ďalšie vzdelávanie, ktoré je však určené len príslušníkom Zboru 

väzenskej a justičnej stráže. Systém vzdelávania sme znázornili na nasledujúcom Obr. 1. 
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Obr. 1  Systém vzdelávania pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 

 

 
 

Zdroj: spracované podľa Koncepcie vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na 

roky 2011 až 2020 (2011) 

 

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania 

 

  Oblasť vzdelávania pod názvom získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania pozostáva z troch 

vzdelávacích programov. Prvým je adaptačná fáza a praktická príprava (prípravná štátna služba), ktorá 

spočíva v uvedení nových príslušníkov do Zboru väzenskej a justičnej stráže a v procese oboznamovania 

príslušníka s organizáciou, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby. Jej 

súčasťou je týždňová stáž, praktická príprava a preverovacie pohovory s nadriadeným. Počas tejto prípravy sa 

využívajú predovšetkým metódy vzdelávania pri výkone služby (práce) ako inštruktáž, mentorovanie, rotácia na 

pracovisku a samovzdelávanie. (Koncepcia vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 

na roky 2011 až 2020, 2011).  

  Druhým vzdelávacím programom je základný výcvik, ktorý je určený pre príslušníkov, ktorí doposiaľ 

neboli alebo neboli dlhšie ako rok v služobnom pomere k ozbrojeným zborom alebo neabsolvovali vojenskú 

službu. Jeho obsahom sú základy vojenského vystupovania, služobnej disciplíny, služobnej zdvorilosti a 

ústrojovej disciplíny, základy topografickej, protichemickej, spojovacej, poradovej a streleckej prípravy a 

prehĺbenie fyzickej pripravenosti príslušníka na výkon štátnej služby. Dĺžka základného výcviku sú tri týždne 

(Vzdelávací program Základný výcvik, 2011).  

Odborné vzdelávanie, tretí vzdelávací program oblasti získanie odbornej spôsobilosti na výkon 

povolania, je určené príslušníkom i zamestnancom.  

Odborné vzdelávanie príslušníkov sa člení na základné a špecializované, a ako jediné sa realizuje 

v dennej i individuálnej forme. V dennej forme štúdia sú základnými vzdelávacími metódami heterodidaktické 

metódy, v individuálnej forme štúdia autodidaktické metódy v kombinácií s konzultáciami a praktickými 

cvičeniami. Vo vzdelávacom procese sa využívajú metódy ako pozorovanie navodených situácií, demonštrácia 

činností, problémové metódy. Pri vzdelávacích témach zameraných na praktický nácvik sú využívané metódy 

precvičovania a zdokonaľovania zručností (Koncepcia vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej 

a justičnej stráže na roky 2011 až 2020, 2011). Základné odborné vzdelávanie je určené pre príslušníkov 

v prípravnej alebo dočasnej štátnej službe, ktorí absolvovali vojenskú službu, boli v služobnom pomere 

k ozbrojeným zborom alebo absolvovali základný výcvik.  Absolvovaním základného odborného vzdelávania si 

príslušník osvojí zákony, predpisy a nariadenia upravujúce výkon štátnej služby tak, aby si uvedomil 
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psychologické, etické i výchovné aspekty výkonu služby. Súčasťou vzdelávania sú aj exkurzie, ktorých cieľom 

je vytvoriť predstavu o činnosti v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže a zabezpečovaní zaobchádzania s 

obvinenými a odsúdenými. Dĺžka základného odborného vzdelávania je osem týždňov (Vzdelávací program 

Základné odborné vzdelávanie, 2011). Špecializované odborné vzdelávanie je určené príslušníkom v prípravnej 

alebo dočasnej štátnej službe ustanoveným do funkcie s plánovanou dôstojníckou alebo práporčíckou hodnosťou 

a bezprostredne nadväzuje na základné odborné vzdelávanie. Vzdelávací program je zameraný na rozšírenie 

poznatkov z oblasti penológie a odbornej prípravy, právnych noriem získaných v základnom odbornom 

vzdelávaní, zdokonalenie v zručnostiach odborného charakteru, procesu riadenia a aplikácie počítačových 

programov v zbore. Dĺžka tohto vzdelávania sú dva týždne (Vzdelávací program Špecializované odborné 

vzdelávanie, 2011).  

Odborné vzdelávanie zamestnancov je zamerané na právne, organizačné, penologické a bezpečnostné 

informácie súvisiace s prácou v zbore. Učebný plán, ktorého súčasťou je aj exkurzia, je rozvrhnutý do jedného 

týždňa výučby (Vzdelávací program Odborné vzdelávanie zamestnancov, 2010).  

Z andragogického hľadiska patrí oblasť získania odbornej spôsobilosti na výkon povolania v systéme 

vzdelávania pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže do druhov vzdelávania v rámci ďalšieho 

profesijného vzdelávania, medzi ktoré podľa V. Prusákovej (2005) patrí zaškoľovanie na vykonávanie 

jednoduchých činností, adaptačný proces, účelová profesijná príprava zameraná na rozvoj kvalifikácie 

a periodické preskúšavanie a obnovovanie spôsobilosti.  

 

Ďalšie vzdelávanie príslušníkov 

 

Ďalšie vzdelávanie tvorí druhú oblasť vzdelávania a zahŕňa v sebe špecializačné štúdium na výkon 

špecializovaných služobných činností potrebných k zvládaniu osobitých úloh zboru a sústavné vzdelávanie a 

rozvoj. Ako sme už spomínali, táto oblasť vzdelávania je určená len pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej 

stráže.  

Špecializačné vzdelávanie vzniklo z dôvodu špecifických pracovných činností v Zbore väzenskej 

a justičnej stráže, pre výkon ktorých nepostačuje len odborná spôsobilosť na výkon povolania. Účasť 

príslušníkov na týchto vzdelávacích programoch je však dobrovoľná. Aj špecializačné vzdelávanie zaraďujeme 

z andragogického hľadiska medzi druh vzdelávania v rámci ďalšieho profesijného vzdelávania pod názvom 

špecializačná príprava, ktorá je podľa V. Prusákovej (2005) určená na získanie špeciálnych vedomostí 

a zručností. 

Špecializačné vzdelávanie pozostáva z ôsmich vzdelávacích programov. Sociálno–psychologický výcvik 

je určený najmä príslušníkom vo funkcii pedagóg, sociálny pracovník a psychológ. Je zameraný na prehĺbenie 

profesionálnej kvalifikácie personálu, skvalitnenie interakčných zručností a schopností pre efektívnu 

komunikáciu a prácu s ľuďmi, nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností na uplatňovanie 

osobitných výchovných postupov, zdokonalenie teoretických vedomostí a praktických zručností na účely 

uplatňovania metód a foriem pedagogického a psychologického pôsobenia a metód sociálnej práce pri 

zaobchádzaní s obvinenými a odsúdenými. Dĺžka trvania výcviku sú štyri týždne. Odborný kurz justičnej 

stráže poskytuje možnosť doplniť si a prehĺbiť vedomosti z oblasti ochrany súdnych objektov a objektov 

prokuratúry a verejného poriadku v ich blízkosti. Od 1. januára 2012 sa vzdelávanie výraznejšie zameralo na 

oblasť komunikačných zručností, komunikačných prostriedkov a zlozvykov, konfliktu v interpersonálnom 

vzťahu, prejavov správania v ňom a jeho zvládanie. Súčasťou vzdelávania je exkurzia do vybraných objektov 

súdov a prokuratúry. Odborný kurz psovodov pre výcvik všestranných služobných psov je zameraný na 

metodiku výcviku služobných psov, chovateľstvo a veterinárnu starostlivosť a praktický výcvik služobných 

psov. Dĺžka trvania je deväť týždňov. Odborný kurz preventívno–bezpečnostnej služby je zameraný na 

špeciálnu odbornú prípravu v oblastiach trestného konania, kriminalistiky, operatívno-pátracej a preventívnej 

činnosti. Dĺžka trvania tohto odborného kurzu je šesť týždňov. Odborný kurz vedúcich zmien je zameraný na 

prehĺbenie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti riadenia strážnej a eskortnej služby ústavu a 

krízového riadenia. Dĺžka trvania je dva týždne. Odborný kurz referentov režimu je určený pre príslušníkov 

zboru ustanoveným do funkcie samostatný referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu väzby a 

referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu. Odborný kurz je zameraný na prehĺbenie 

teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti penitenciárneho zaobchádzania a jeho súčasťou je 

praktická príprava. Od 1. januára 2012 sa pozornosť vo vzdelávaní sústreďuje najmä na oblasť rozvoja sociálno–

komunikačných zručností. Dĺžka trvania je jeden týždeň. Odborný kurz školiteľov streleckej a odbornej 

prípravy je zameraný na špeciálnu odbornú prípravu v oblastiach špecializovaných činností streleckej prípravy. 

Dĺžka trvania odborného kurzu je jeden týždeň. Vzdelávací program Nácvik sociálno–komunikačných 

zručností pre vedúcich úsekov justičnej stráže, vedúcich odborných referentov justičnej stráže a vedúcich 

strážnych na úseku justičnej stráže je zameraný na prehĺbenie poznatkov o spôsoboch sebapoznávania 

a sebaprezentácie, interpersonálnej percepcie, normatívnych prvkoch sociálnej komunikácie, poznatky 

o verbálnej a neverbálnej komunikácii, optimálnej interpersonálnej komunikácii, vykonávanie emocionálnej 

http://www.zvjs.sk/dokumenty/IV%20ZVJS/Z%C3%A1kladn%C3%A9_odborn%C3%A9_vzdel%C3%A1vanie_05_10_2011.pdf
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a racionálnej analýzy prvkov správania. Dĺžka vzdelávacej aktivity je jeden týždeň (Koncepcia vzdelávania 

a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 až 2020, 2011). 

Druhou časťou oblasti ďalšieho vzdelávania príslušníkov je sústavné vzdelávanie a rozvoj, ktoré Zbor 

väzenskej a justičnej stráže charakterizuje ako všetky ostatné aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu 

služobného života príslušníka s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti.  Do tejto časti ďalšieho 

vzdelávania príslušníkov sa zaraďuje každoročný výcvik, ktorý je zameraný na prehlbovanie teoretických 

vedomostí a praktických zručností v oblasti služobnej prípravy, sebaobrany, telesnej prípravy, ostrých strelieb, 

poradovej prípravy a celoústavného cvičenia, odborné semináre a školenia určené najmä pre nadriadených 

jednotlivých úsekov služobnej činnosti, vysokoškolské štúdium, ktorého sa zúčastňuje príslušník do 35 rokov 

veku, ktorý slúži v Zbore väzenskej a justičnej stráže minimálne 5 rokov, a napokon krátkodobé kurzy mimo 

ZVJS určené pre príslušníkov z ekonomických, logistických, personálnych úsekov a pre zásahové jednotky 

(Koncepcia vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 až 2020, 2011). 

Aj keď sú vzdelávacie programy špecializačného vzdelávania a vzdelávacie aktivity sústavného 

vzdelávania a rozvoja vytvorené na základe špecializovaných činností jednotlivých funkčných miest, je 

nevyhnutné na základe pravidelnej analýzy vzdelávacích potrieb príslušníkov na všetkých funkčných miestach 

rozširovať existujúce a vytvárať nové vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať zmeny v oblasti väzenstva 

i v oblasti zaobchádzania s odsúdenými s cieľom ich skvalitnenia.  

 Na záver tejto časti príspevku, ktorá sa venovala analýze systému vzdelávania, by sme radi upozornili na 

terminologickú nejednotnosť základných pojmov či kategórií, s ktorými sme sa v dokumentoch Zboru väzenskej 

a justičnej stráže stretli. Jednotlivé názvy vzdelávacích programov boli nazývané inak, pojem vzdelávanie bol na 

niektorých miestach zamieňaný s pojmom vzdelanie, členenie systému nebolo v dokumentoch uvádzané 

jednotne. Najviac chýb a nedostatkov bolo v dokumente Koncepcia vzdelávania a rozvoja pracovníkov Zboru 

väzenskej a justičnej stráže na roky 2010 až 2014, z čoho vyplýva význam erudície osôb poverených najmä 

koncipovaním takýchto významných dokumentov v oblasti vzdelávania. Tento dokument pracuje aj 

s nesúrodými pojmami. Ako sme už spomínali, z andragogického hľadiska patria obe oblasti vzdelávania, 

s výnimkou vysokoškolského štúdia, medzi ďalšie profesijné vzdelávanie. Preto by sme navrhovali nasledovnú 

zmenu v členení a terminologických pojmoch systému vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže: 

 Počiatočné vzdelávanie v rámci programov terciárneho vzdelávania 

1. vysokoškolské štúdium, a  

 Ďalšie profesijné vzdelávanie pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 

1.  zaškoľovanie a adaptačný proces (adaptačná fáza a praktická príprava), 

2. profesijná príprava (základný výcvik a odborné vzdelávanie) 

3. periodické preskúšavanie a obnovovanie spôsobilosti (výcvik, odborné semináre a školenia, 

krátkodobé kurzy mimo ZVJS) 

4. špecializačná príprava (vzdelávacie programy špecializačného vzdelávania). 

V rámci charakteristiky aktuálneho systému vzdelávania v Zbore väzenskej a justičnej stráže považujeme 

za dôležité uviesť počet zúčastnených pracovníkov na vzdelávacích programoch v oboch oblastiach vzdelávania 

za posledné tri roky.  

 

Graf 2  Počet vyškolených pracovníkov v jednotlivých vzdelávacích programoch  
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Najviac pracovníkov sa v rokoch 2009 a 2011 zúčastnilo vzdelávania v oblasti získania odbornej 

spôsobilosti na výkon povolania, a to najmä v roku 2011. Chceme však upozorniť na fakt, že v oblasti 

špecializačného vzdelávania ako jedného z druhov ďalšieho vzdelávania príslušníkov je už počet vzdelávaných 

výrazne nižší. 

 

Ciele Zboru väzenskej a justičnej stráže v oblasti vzdelávania a rozvoja pracovníkov 

 

Zbor väzenskej a justičnej stráže uviedol v dokumente Koncepcia vzdelávania a rozvoja pracovníkov 

Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 až 2020 (2011) ciele v oblasti vzdelávania, z ktorých za 

najdôležitejšie považujeme: 

 každoročnú analýzu vzdelávacích potrieb, na základe ktorej sa vytvorí paleta krátkodobých kurzov,  

 vytvorenie kreditového systému, 

 rozpracovanie systému vzdelávania zameraného na pozorovanie a výklad správania, komunikáciu a iné 

vedomosti v medziľudských vzťahoch, 

 zavedenie e – learningu v oblasti ďalšieho vzdelávania príslušníkov, 

 pripravenie možnosti rozvoja výskumu väzenských pracovníkov. 

Ako sme už spomínali, analýzu vzdelávacích potrieb je potrebné realizovať na každom funkčnom mieste, 

pretože sa na jej základe zistia vzdelanostné deficity pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré sa 

dajú riešiť vzdelávaním. Na jej základe je potom možné vytvoriť nové alebo rozšíriť existujúce vzdelávacie 

programy pre každé funkčné miesto. Ak povedie vytvorenie kreditového systému k finančnému ohodnoteniu 

vzdelávania či možnosti kariérneho postupu, považujeme ho za významný motivačný faktor k vzdelávaniu. 

Z cieľa rozpracovať systém vzdelávania zameraného na interpersonálnu komunikáciu ako aj z odporúčaní 

európskych dokumentov môžeme usudzovať, že medzi jednu z najvýznamnejších oblastí vzdelávania 

pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže patrí rozvoj sociálnej kompetencie. V systéme vzdelávania Zboru 

väzenskej a justičnej stráže sa dva z dvanástich vzdelávacích programov, a to základné a špecializované 

vzdelávanie príslušníkov v oblasti získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania, realizujú v dennej 

i individuálnej forme. Všetky ostatné vzdelávacie programy sa realizujú len v dennej forme. Zbor väzenskej 

a justičnej stráže plánuje zaviesť formu e–learningového vzdelávania najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania 

príslušníkov, pretože ju považuje za najprínosnejšiu, a to najmä z dôvodu jej časovej a priestorovej mobility. 

Vzhľadom na špecifiká učiacich (sa) dospelých sme presvedčení, že jedným z najvýznamnejších záporov e–

learningu je absencia osobného kontaktu lektora s účastníkmi vzdelávania, a preto nie sme presvedčení, že budú 

túto formu vzdelávania príslušníci preferovať a nezaujmú k nemu odmietavé stanovisko. Priamy kontakt 

dospelých učiacich (sa) s lektorom považujeme za nenahraditeľný. Posledný uvedený cieľ, a to rozvoj výskumu 

väzenských pracovníkov a vytváranie optimálnych podmienok pre výskum, ktorého predmet záujmu sa rozšíri 

z odsúdených na samotných pracovníkov, považujeme za veľmi významný. Realizácia výskumu v tejto oblasti 

sa dnes výrazne zanedbáva, o čom svedčí i akútny nedostatok odbornej literatúry z oblasti výkonu práce 

v penitenciárnom prostredí. Je veľmi dôležité, aby Zbor väzenskej a justičnej stráže sám realizoval a povoľoval 

realizáciu základného i aplikovaného výskumu, ktorý umožní rozvoj pracovníkov i celého penitenciárneho 

systému.  

Ak bude Zbor väzenskej a justičnej stráže systematicky napĺňať stanovené ciele v oblasti vzdelávania 

svojich pracovníkov, môže sa v horizonte niekoľkých rokov stať štátnou organizáciou s prepracovaným 

a efektívnym vlastným systémom vzdelávania, ktorý značne skvalitní výkon práce so špecifickou skupinou 

odsúdených.  

 

Záver 

 

Za základné poslanie takmer každého pracovníka v penitencárnom prostredí považujeme reedukáciu 

a resocializáciu odsúdeného. Je nevyhnutné, aby Zbor väzenskej a justičnej stráže svojim pracovníkom 

umožňoval neustále rozširovanie a inovovanie rozsahu a štruktúry teoretických poznatkov, získanie špecifických 

zručností potrebných na výkon práce na jednotlivých funkčných miestach a vytváranie podmienok pre osobný 

rozvoj. Takýto systém vzdelávania im poskytne možnosť ďalej sa vzdelávať a pripravovať sa na plnenie 

dôležitých úloh, ktoré Zbor väzenskej a justičnej stráže v našej spoločnosti plní, a to od prijatia až po celú dobu 

trvania štátnej služby.   
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