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V zmysle § 8 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach 

odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej 

polície, za účelom zjednotenia obsahu a zabezpečenia štandardnej úrovne odbornej prípravy 

príslušníkov obecnej polície, vykonávanej v súlade s ustanoveniami § 25 a § 26 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

a ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície sa 

vydáva vzdelávací program odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície, ktorý nadobúda 

účinnosť dňom 1. januára 2019. 

 

Zároveň stráca platnosť Vzdelávací program odbornej prípravy príslušníkov obecnej 

polície schválený ministrom vnútra Slovenskej republiky pod č. p.: PPZ-791/OPP-2005. 

 

Organizácia odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

Cieľom odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je poskytnúť príslušníkom 

obecnej polície teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky potrebné na výkon ich 

činnosti tak, aby po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej 

polície mohli v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov plniť všetky úlohy obecnej polície pri zabezpečovaní 

obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy vyplývajúce 

zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí 

starostu obce. 

 

Dĺžka odbornej prípravy vykonávaná dennou formou je rozvrhnutá na tri po sebe 

nasledujúce mesiace (§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach 

odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej 

polície). Odborná príprava pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 340 vyučovacích hodín       

a praktickej časti v rozsahu 80 vyučovacích hodín (§ 8 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 

a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície). 

 

V teoretickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné 

teoretické vedomosti zamerané na výkon činnosti príslušníka obecnej polície prostredníctvom 

nasledovných vyučovacích okruhov: 

1. základy právneho poriadku,  

2. základy ústavného práva, 

3. vybrané otázky správneho práva, 

4. vybrané otázky trestného práva, 

5. všeobecne záväzné nariadenia obce, 

6. odborno-policajná príprava 

a) poriadková služba a dopravná služba, 

b) vybrané otázky kriminalistiky, 

7. etika a psychológia policajnej práce a služby, 

8. vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V praktickej časti odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa poskytujú základné 

praktické zručnosti a návyky potrebné pre výkon služby príslušníka obecnej polície, ktoré sú 

zabezpečované prostredníctvom praktickej prípravy v nasledujúcich vyučovacích okruhoch: 
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1. administratívne spracovávanie dokumentácie, 

2. praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov, 

3. strelecká príprava, 

4. telesná príprava, 

5. zdravotnícka príprava,                         

6. technika administratívy a základy informatiky, 

7. spojovacia príprava. 

 

Pri organizovaní výučby odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície treba 

vyučovacie hodiny jednotlivých vyučovacích modulov dané učebným plánom a učebnými 

osnovami rozvrhnúť tak, aby bola dodržaná vzájomná logická nadväznosť učiva.  

 

Praktická časť odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa zabezpečuje formou 

praktických zamestnaní, ktoré je potrebné aplikovať tak, aby sa precvičovali vždy 

po prebratých teoretických témach v danom vyučovacom okruhu. 

 

Odbornú prípravu podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky v stredných odborných školách Policajného zboru alebo sa vykonáva                       

v zariadeniach obcí na základe písomnej žiadosti obce o vykonanie odbornej prípravy 

príslušníkov obecnej polície a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície. 

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a skúšky odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície obsahuje náležitosti uvedené v § 26 ods. 2 zákona 

Slovenskej národnej rady  č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 

V prípade, že odborná príprava príslušníkov obecnej polície je realizovaná 

vo vzdelávacom zariadení obce, je potrebné zaslať na odbor poriadkovej polície Prezídia 

Policajného zboru, so sídlom Bratislava, Račianska 45, PSČ 812 72, žiadosť o vykonanie 

skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície, spolu s návrhom termínu 

vykonania skúšky v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky  

č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej 

príprave príslušníkov obecnej polície. 

 

Po ukončení odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície sa vykoná skúška odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície. Po jej úspešnom vykonaní sa vydá osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

UČEBNÝ  PLÁN 
 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Dĺžka odbornej prípravy: 3 mesiace 

Forma prípravy: denná 

 

 

 Teoretická časť odbornej prípravy  

príslušníkov obecnej polície 
Celkový počet hodín 

1. Základy právneho poriadku  4 

2. Základy ústavného práva 4 

3. Vybrané otázky správneho práva 104 

4. Vybrané otázky trestného práva 22 

5. Všeobecne záväzné nariadenia obce  2 

6. Odborno-policajná príprava 162 

7. Etika a psychológia policajnej práce a služby 38 

8. Vybrané otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 4 

SPOLU 340 

 

 

  
 Praktická časť odbornej prípravy  

príslušníkov obecnej polície 
Celkový počet hodín 

1. Administratívne spracovávanie dokumentácie 10 

2. 
Praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní 

zákrokov 
12 

3. Strelecká príprava 22 

4. Telesná príprava 18 

5. Zdravotnícka príprava 8 

6. Technika administratívy a základy informatiky 6 

7. Spojovacia príprava 4 

SPOLU 80 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy  

 

 

ZÁKLADY PRÁVNEHO PORIADKU 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

 

Celkový počet hodín: 4 

 

Podrobný rozpis 

 

Vybrané otázky teórie práva                                                                                          4

        

- vznik štátu a práva, 

- pramene a tvorba práva, 

- systém práva, 

- stručná charakteristika interných predpisov, 

- opakovanie. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy  

 

 

ZÁKLADY ÚSTAVNÉHO PRÁVA 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 4 

 

Podrobný rozpis 

 

Ústavné právo Slovenskej republiky                                                                   4

      

- všeobecná charakteristika Ústavy Slovenskej republiky, 

- Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, prezident Slovenskej 

republiky, 

- štátne orgány Slovenskej republiky a samostatné územné samosprávne a správne celky 

Slovenskej republiky, 

- Ústavný súd Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky, prokuratúra Slovenskej 

republiky, 

- základné ľudské práva a slobody, 

- opakovanie. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

VYBRANÉ OTÁZKY SPRÁVNEHO PRÁVA 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 104 

 

Podrobný rozpis 

 

I. Základy správneho práva               4 

- verejná správa, 

- štátna správa, 

- samospráva a jej postavenie v systéme verejnej správy, 

- opakovanie. 

 

II. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)                                6 

-    základné pravidlá konania, 

-    správne orgány, účastníci konania a zúčastnené osoby, 

-    priebeh konania, 

-    preskúmanie rozhodnutí, 

-    výkon rozhodnutí. 

 

 

III. Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

  neskorších predpisov                           8 

- postavenie obce, 

- samospráva obce, 

- vzťah štátu a obce, 

- orgány obce, 

- uznesenia obecného zastupiteľstva, 

- rozhodnutia starostu obce, 

- opakovanie. 

 

IV. Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

      predpisov                           10 

- miesto obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku, 

- organizácia obecnej polície, 

- všeobecná charakteristika základných úloh obecnej polície, 

- náhrada škody, 
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- preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii, 

- vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou                    

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 456/2009 Z. z.,   

- opakovanie. 

 

V. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach   

     a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov       8 

- účel zákona a s ním súvisiace pojmy,                                                          

- rozdelenie zbraní a streliva, 

- nadobúdanie vlastníctva zbraní a streliva, 

- zbrojný preukaz a zbrojná licencia, 

- oprávnenia držiteľa zbrojného preukazu, 

- zaevidovanie zbrane, preukaz zbrane, overovanie a úschova zbrane a streliva, 

- vývoz, dovoz a prevoz zbrane a streliva, 

- manipulácia so zbraňami a strelivom, 

- priestupky na úseku zbraní a streliva, 

- vyhláška MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona    

č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

- opakovanie. 

 

VI. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore       

      v znení neskorších predpisov                                                                                             6 

- úlohy Policajného zboru a ich komparácia s úlohami obecnej polície, 

- oprávnenia príslušníkov Policajného zboru a ich komparácia s oprávneniami príslušníkov 

obecnej polície, 

- použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi Policajného zboru a ich komparácia        

s donucovacími prostriedkami príslušníkov obecnej polície, 

- vzťahy Policajného zboru k štátnym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám, 

- oprávnenia dobrovoľného strážcu poriadku a ich komparácia s oprávneniami príslušníkov 

obecnej polície, 

- opakovanie. 

 

VII. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

       prepisov                         36 

- priestupkové právo hmotné, 

- základy zodpovednosti za priestupky, 

- objasňovanie priestupkov, 

- prejednávanie priestupkov, 

- účastníci konania, 

- skutkové podstaty priestupkov, ktoré môže obec objasňovať a prejednávať, 

- blokové konanie, 

- opakovanie. 

 

VIII. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia a ochrane 

          zdravia (základný prehľad na odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov)  

                                                                                                                                               10 
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- zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(priestupky - § 115), 

- zákon FZ ČSFR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 525/2003 Z. z.  o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene        

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (podmienky lovu 

rýb), 

- zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

(všeobecná ochrana prírody a krajiny), 

- zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 

- opakovanie. 

 

IX. Všeobecne záväzné právne predpisy o požiarnej ochrane           4 

- zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

- vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, 

- opakovanie. 

 

X. Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa cestnej dopravy a podmienok  

     predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach                                    2 

- zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (verejná správa), 

-     zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

      na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  

      podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

XI. Zhromažďovacie, spolčovacie a petičné právo            6 

- zákon FZ ČSSR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, 

- zákon FZ ČSSR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 

- zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, 

- zákon FZ ČSSR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona NR SR č. 242/1998       

Z. z., 

- zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z., 

- opakovanie. 

 

XII. Ochrana utajovaných skutočností a osobných údajov          4 

- zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oprávnenie na oboznamovanie            

sa s utajovanými skutočnosťami), 

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

- opakovanie. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

VYBRANÉ OTÁZKY TRESTNÉHO PRÁVA 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 22 

 

Podrobný rozpis 

 

I. Trestné právo hmotné - všeobecná časť Trestného zákona         10 

- stručná charakteristika trestného práva hmotného a jeho vybrané pojmy, 

- základy trestnej zodpovednosti, 

- druhy trestných činov (zločin a prečin), 

- vývojové štádiá trestných činov, 

- okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, 

- druhy sankcií (tresty a ochranné opatrenia), 

- skutkové podstaty trestných činov, 

- opakovanie. 

 

II. Trestné právo hmotné - osobitná časť Trestného zákona           4 

- vybrané skutkové podstaty prečinov, ktoré sú najčastejšie páchané v praxi 

a charakteristika ich skutkových podstát, 

- opakovanie. 

 

III. Trestné právo procesné - Trestný poriadok             8 

- stručná charakteristika trestného práva procesného a jeho vybrané pojmy, 

- obmedzenie osobnej slobody osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo 

bezprostredne po ňom, 

- domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, vstup do obydlia, 

iných priestorov a na pozemky, 

- súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb, 

- doručovanie zásielok, 

- opakovanie. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

 

Celkový počet hodín: 2 

 

 

Podrobný rozpis 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce (všeobecná charakteristika)                      2 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

ODBORNO - POLICAJNÁ PRÍPRAVA 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 162 

 

Podrobný rozpis 

 

I. Poriadková služba             130 

- verejný poriadok, pojem, ochrana, význam a podmienky, ktoré ho ovplyvňujú, 

- pojem, predmet a význam poriadkovej služby, 

- organizačno-taktické formy výkonu poriadkovej služby, 

- základné úlohy obecnej polície, 

- povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície, 

- zákroky a donucovacie prostriedky, 

- úkony a opatrenia, 

- základy služobnej kynológie, 

- súčinnosť a spolupráca, 

- význam prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, 

- zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

- opakovanie. 

 

II. Dopravná služba               16 

- stručná charakteristika zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene  

      a doplnení niektorých zákonov, 

- pravidlá cestnej premávky, 

- vedenie vozidiel, 

- dopravné evidencie a evidovanie vozidiel, 

- výkon štátnej správy, 

- stručná charakteristika pozemných komunikácií podľa zákona NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

- oprávnenia príslušníkov obecnej polície v súvislosti v premávkou na pozemných 

komunikáciách, 

- vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore  

o diplomatických stykoch v znení neskorších predpisov, 
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- opakovanie. 

 

III. Vybrané otázky kriminalistiky            16 

- základy náuky o kriminalistických stopách, 

- pojem stopa, delenie stôp, zákonitosti vzniku, existencie a zániku stôp, 

- základy kriminalistickej identifikácie, 

- miesto činu, jeho pojem a význam, 

- prvotné úkony na mieste činu, 

- postup na mieste činu a taktika pri zaisťovaní miesta činu, 

- základné kriminalistické otázky a ich uplatnenie v súvislosti s oprávnením požadovať 

vysvetlenie, 

- ohliadka miesta priestupku a jeho dokumentácia, 

- opakovanie. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy  

 

 

ETIKA A PSYCHOLÓGIA POLICAJNEJ PRÁCE 

A SLUŽBY 

 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 38 

 

Podrobný rozpis 

 

I.  Psychológia osobnosti policajta                                                                                         12 

- základné psychologické pojmy, význam psychológie pre policajnú činnosť, 

- charakteristika osobnosti príslušníka obecnej polície, 

- medziľudské konflikty (predchádzanie a zvládanie), 

- agresia v malej sociálnej skupine, 

- záťažové situácie v činnosti príslušníka obecnej polície, 

- metódy sebapoznávania a poznávania iných. 

 

II. Komunikácia s občanmi                           20 

- verbálna komunikácia a paralingvistika a význam jej zložiek, 

- neverbálna komunikácia a význam jej zložiek, 

- zásady efektívnej komunikácie, 

- zásady efektívneho počúvania,  

- asertivita v policajnej praxi, 

- komunikácia s osobami pod vplyvom alkoholu, omamných látok psychotropných látok, 

- komunikácia s osobami zo sociálne vylúčených skupín, 

- špecifiká sociálnej komunikácie pri získavaní informácií pri závažných situáciách (obete 

šikanovania, domáceho násilia, dopravných nehôd, prírodných a priemyselných katastrof, 

atď.), 

- modelovanie a prehrávanie situácií. 

 

III. Konfliktnosť výkonu práce z hľadiska sociológie, etiky a psychológie         6 

- úvod do etiky policajnej práce, 

- uplatňovanie morálnych vlastností príslušníka obecnej polície na pracovisku a v súkromí, 

- etické normy policajnej práce, 

- autorita príslušníka obecnej polície. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy  

 

 

VYBRANÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA           

PRI PRÁCI 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 4 

 

Podrobný rozpis 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci                         4 

- všeobecná charakteristika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- vybrané ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších 

právnych predpisov, 

- vybrané ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- vybrané ustanovenia zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy  

 

 

ADMINISTRATÍVNE SPRACOVÁVANIE  

DOKUMENTÁCIE 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 10 

 

Podrobný rozpis 

 

Administratívne spracovávanie dokumentácie           10 

- všeobecné zásady spracovávania dokumentácie príslušníkmi obecnej polície, 

- úradný záznam o vykonanom zákroku, 

- úradný záznam o predvedení osoby, 

- úradný záznam o otvorení bytu, 

- úradný záznam o zadržaní osoby, 

- úradný záznam o odňatí veci podľa zákona o obecnej polícii, 

- záznam o vrátení veci podľa zákona o obecnej polícii, 

- potvrdenie o odňatí veci podľa zákona o obecnej polícii, 

- hlásenie o použití donucovacích prostriedkov, 

- oznámenie o spáchaní priestupku, 

- zápisnica a záznam o prijatí oznámenia o priestupku, 

- zápisnica o podaní vysvetlenia podľa zákona o obecnej polícii, 

- záznam o podaní vysvetlenia podľa zákona o priestupkoch, 

- žiadosť o odborné vyjadrenie podľa zákona o priestupkoch, 

- správa o výsledku objasňovania priestupku, 

- záznam o odložení veci podľa zákona o priestupkoch, 

- záznam o uložení veci podľa zákona o priestupkoch, 

- odovzdanie veci príslušnému orgánu podľa zákona o priestupkoch. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

PRAKTICKÝ POSTUP PRI APLIKÁCII JEDNOTLIVÝCH 

OPRÁVNENÍ A PRI VYKONÁVANÍ ZÁKROKOV 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 12 

 

Podrobný rozpis 

 

Praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov        12 

- praktický nácvik činnosti pred zákrokom, počas zákroku a po zákroku, 

- praktický nácvik zákrokov s prípravou a bez prípravy, 

- zákroky proti výtržníkom a osobám pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, 

- zákroky proti duševne chorej osobe, 

- zákroky proti osobám mladším ako 14 rokov, 

- zákroky proti cudzincom a vojakom, 

- zákroky proti osobám požívajúcim diplomatickú imunitu a výsady podľa osobitného 

predpisu alebo medzinárodného práva, 

- zákroky proti tehotnej žene, osobe vysokého veku a proti osobe so zjavným telesným 

postihnutím alebo duševnou chorobou, 

- zákroky na miestach verejnosti prístupných, 

- zákroky v bytoch a verejných dopravných prostriedkoch, 

- zákroky v objektoch zaistených zabezpečovacím alebo poplachovým systémom ochrany, 

- taktický postup pri používaní donucovacích prostriedkov. 

 

 

 



                                                                      18 

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy  

 

 

STRELECKÁ PRÍPRAVA 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 22 

 

Podrobný rozpis 

 

I. Strelecká príprava - pred praktickými cvičeniami            6 

- teória streľby, konštrukcia zbraní a nábojov, vonkajšia a vnútorná balistika, zastavovací 

účinok, 

- charakteristika a technické údaje pridelených zbraní, hlavné časti a ich opis, rozoberanie    

a skladanie, príprava na streľbu a poruchy zbrane, 

- zásady streleckej prípravy a činnosť na strelnici, 

- zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou a strelivom, 

- metódy a pozície pri streľbe a ich praktické využitie. 

 

II. Strelecká príprava - praktické cvičenia           16 

- mierená streľba bez obmedzenia času (vzdialenosť 10 m a 25 m), 

- mierená streľba v obmedzenom čase (vzdialenosť 10 m a 25 m), 

- mierená streľba v obmedzenom čase (1 výstrel za 3 sek. na otočné terče), 

- mierená rýchlopaľba (2 výstrely za 3 sek. na otočné terče), 

- streľba s prenosom na dva terče v obmedzenom čase, 

- strelecký parkúr s predchádzajúcou telesnou záťažou (beh a drepy).  

 

 

 



                                                                      19 

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

TELESNÁ PRÍPRAVA 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 18 

 

Podrobný rozpis 

 

Telesná príprava               18 

- nácvik kopov a úderov, 

- nácvik odvádzacích a blokovacích techník sebaobrany, 

- všeobecná telesná príprava. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

ZDRAVOTNÍCKA PRÍPRAVA 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 8 

 

Podrobný rozpis 

 

Zdravotnícka príprava                8 

- prvá pomoc pri šoku a pri stavoch bezprostredne ohrozujúcich život (resuscitácia, fixácia 

zlomenín, zastavenie krvácania, manipulácia so zraneným, transport zraneného, strelné, 

bodné a sečné poranenia). 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

TECHNIKA ADMINISTRATÍVY A ZÁKLADY 

INFORMATIKY 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 6 

 

Podrobný rozpis 

 

I. Technika administratívy                3 

- základné náležitosti písomností, 

- jazykový prejav, 

- opakovanie - previerka zručností. 

 

II. Základy informatiky                3 

- výpočtová technika a informatika, 

- operačné systémy, textový program a tabuľkový program a ich praktické využitie, 

- opakovanie - previerka zručností. 
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MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

 

SPOJOVACIA PRÍPRAVA 
 

odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície 

 

 

Celkový počet hodín: 4 

 

Podrobný rozpis 

 

Spojovacia príprava                            4 

- význam rádiostaníc a ich prevádzka, 

- praktické cvičenie, 

- opakovanie. 

 

 

 

 


