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Streszczenie: Štúdia pojednáva o ďalšom 
bezpečnostnom vzdelávaní na Slovensku, ktoré 
tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. V rámci 
tohto bezpečnostného vzdelávania si účastník 
môže  doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané 
vedomosti, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť 
svoje záujmy. Bezpečnostné vzdelávanie 
spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná 
na odvrátenie alebo minimalizáciu 
bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči 
jednotlivcom aj spoločnosti ako celku. 
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Abstract. The study discusses further security 
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averting or minimizing the security risks of 
different forms and causes to individuals and 
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ÚVOD 

Vedomostná spoločnosť vyžaduje vysoký stupeň odbornej praktickej i 

teoretickej prípravy pracovníkov zaisťujúcich bezpečnosť vo všetkých oblastiach 

života. Riziká, ktoré sme donedávna nepoznali menia naše správanie sa. Pri 

každodennom rozhodovaní sa, niekoľko krát zvažujeme potenciálne hrozby. Ak 

máme žiť slobodne a bez strachu je potrebné vychovávať takých odborníkov, ktorí 

dokážu eliminovať nie len reálne ale i potenciálne a skryté riziká. Veľký význam sa 

často pripisuje najmä vzdelávaniu v rámci základných inštitúcii vzdelávania, teda v 

rámci základných, stredných a vysokých škôl. Systém vzdelávania na Slovensku 

však umožňuje absolventom aj po skončení strednej, či vysokej školy sa ďalej 

rozvíjať, rozširovať si svoje vedomosti v rôznych oblastiach, čím získavajú ďalšie 

kompetencie pre kvalitnejšie uplatnenie sa v na trhu práce. V bezpečnostnej praxi 

je priam nevyhnutné ďalej sa vzdelávať, vzhľadom na pribúdajúce a neustále sa 

meniace bezpečnostné ohrozenia, s čím sa spája aj novelizácia platnej legislatívy.  

METODIKA A CIEĽ 

Hlavným cieľom štúdie je rozobrať druhy ďalšieho vzdelávania 

bezpečnostnej komunity na Slovensku. Vychádzajúc z definície stanoveného 

problému a stanovenia hlavného cieľa štúdie možno stanoviť vhodné metódy 

pre riešenie problematiky. Na základe teoreticko-metodologických východísk 

skúmanej problematiky v oblasti bezpečnosti, vychádzajúcich z relevantných 

informačných zdrojov, možno stanoviť význam vzdelávania pracovníkov 

bezpečnostných služieb a iných pracovníkov, odborníkov v oblasti 

bezpečnosti v rámci celoživotného vzdelávania. Analýzou problematiky 

ďalšieho bezpečnostného vzdelávania na Slovensku, s využitím metódy 

kritického myslenia, možno na základe uvedomenia si potreby rozširovania 

a prehlbovania už nadobudnutých vedomostí a zručností pracovníkov 

bezpečnosti stanoviť význam, potrebu a opodstatnenosť riešenia 

stanoveného problému pre oblasť bezpečnosti.  

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  PROBLEMATIKY BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA 

Vedomostná spoločnosť vyžaduje vysoký stupeň odbornej praktickej i 

teoretickej prípravy pracovníkov zaisťujúcich bezpečnosť vo všetkých 

oblastiach života. Riziká, ktoré sme donedávna nepoznali menia naše 

správanie sa. Významným aspektom nového prístupu musí byť dôraz na mier 

a bezpečnosť ako jeden zo základných predpokladov rozvoja, ďalej na dobrú 
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správu vecí verejných, ľudské práva a vzdelanie [Kavan, 2015]. Pri 

každodennom rozhodovaní sa, niekoľko krát zvažujeme potenciálne hrozby. 

Ak máme žiť slobodne a bez strachu je potrebné vychovávať takých 

odborníkov, ktorí dokážu eliminovať nie len reálne ale i potenciálne a skryté 

riziká. Pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti je významným aspektom 

vzdelanosť a odborná príprava pracovníkov bezpečnostných služieb, 

pracovníkov na rôznych úrovniach bezpečnosti i riadiacich pracovníkov, na 

ktorých sú kladené vysoké vedomostné nároky. Podstata bezpečnostného 

vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie 

alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči 

jednotlivcom aj spoločnosti ako celku. „Neustále meniace sa spoločenské 

potreby, ale aj neustály rozvoj vedy a techniky, s čím je veľmi úzko spätý 

vznik nových bezpečnostných rizík a ohrození, dynamicky ovplyvňujú celý 

systém vzdelávania.” [Kavan - b, 2015]. Bezpečnostné vzdelávanie sa netýka 

zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov 

bezpečnostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich 

pracovníkov. Bezpečnostné vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny 

systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia a formovania 

postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu v rámci celoživotného 

vzdelávania od predškolskej výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných 

občanov [Kováčová, Klimo, 2013].  

Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby 

bezpečnostným pracovníkom bolo umožnené získať a osvojiť si poznatky 

a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní analyzovať bezpečnostné 

prostredie a jeho činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať 

a hodnotiť bezpečnostné riziká a ohrozenia a prognózovať ich vývoj, určovať 

postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a 

organizovať opatrenia riadenia rizík, bezpečnostného a krízového 

manažmentu v súlade s dostupnými zdrojmi a kapacitami, projektovať a 

riadiť komplexné bezpečnostné systémy [Kováčová, 2010]. 

INŠTITUCIONALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA V PODMIENKACH 

Slovenskej republiky 

Vzhľadom na to, že bezpečnostné vzdelávanie chápeme ako efektívny 

systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia a formovania 
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postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu, je možné tvrdiť, že o 

inštitucionalizáii bezpečnostného vzdelávania teda možno hovoriť už v 

predškolských zariadeniach, a bezpochyby na základných školách. (Kováčová, 

2010) Za vhodné možno považovať nasledovné členenie inštitucionalizácie 

bezpečnostného vzdelávania zamerané na tie oblasti vzdelávania, v ktorých 

je možné študovať priamo určitú oblasť bezpečnosti, teda vo vzdelávaní 

stredoškolskom, vysokoškolskom i ďalšie [Kováčová, 2012].  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Inštitucionalizácia bezpečnostného vzdelávania 

Ďalšie bezpečnostné vzdelávanie 

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa 

prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, 

rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách 

ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach, 

školiacich strediskách. Na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zriadený 

Informačný systém ďalšieho vzdelávania, ktorý slúži ako informačno – 

poradenský nástroj podporujúci rozvoj ďalšieho vzdelávania v Slovenskej 

republike. 

MANAŽÉRSKE PROFESIJNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI 

BEZPEČNOSTI 

Plynulý prechod od vysokoškolského vzdelávania k ďalšiemu vzdelávaniu 

vytvárajú vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania ako súčasť 

celoživotného vzdelávania, ktoré poskytujú vysoké školy. Vzdelávacie 
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programy ďalšieho vzdelávania sú vysokej škole pridelené na základe 

splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o 

celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O 

udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na základe stanoviska akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie. 

Manažérske profesijné vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania v oblasti 

bezpečnosti poskytuje Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach ako súčasť svojho odborného a vzdelávacieho portfólia. Do 

organizačnej štruktúry tejto vysokej školy je zaradený Ústav celoživotného 

vzdelávania, vystupujúci v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti z 

pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti celoživotného 

vzdelávania a vytvárajúci podmienky pre získanie profesijného vzdelania pre 

širokú verejnosť a to aj v medzinárodnom meradle. V roku 2014 Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo akreditačný súhlas VŠBM v KE v 

dvoch nasledovných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania práve 

v oblasti bezpečnosti: 

MANAŽÉRSTVO BEZPEČNOSTNÝCH VIED 

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o bezpečnostných 

službách a príslušnej legislatíve, organizácii integrovaného záchranného 

systému, procesoch plánovania a prognostike, projektovaní bezpečnostných 

systémov a o súdnom inžinierstve. Získa vedomosti o počítačoch a 

experimentálnych metódach, pracovnom práve, bezpečnosti podniku, audite 

manažérskych systémov a bezpečnostnom manažmente. Získa teoretické 

vedomosti vo vybraných disciplínach bezpečnostného manažérstva ako aj 

praktické manažérske zručnosti. Získa súbor vedomostí, zručností a 

schopností fyzickej osoby vykonávať činnosť bezpečnostného analytika 

/poradcu / konzultanta / manažéra. 

MANAŽÉRSTVO BEZPEČNOSTI VO VEREJNOM A PRIVÁTNOM SEKTORE 

Absolvent získava po ukončení štúdia certifikát o jeho absolvovaní. Ab-

solvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o bezpečnostných službách 

a o príslušnej legislatíve,  obchodnom práve, manažérskej psychológii a so-

ciológii, organizácii integrovaného záchranného systému a realizácii detek-

tívno-pátracej činnosti. Získa vedomosti o kriminalistickej technike, pracov-

nom práve, bankovníctve a finančníctve, bezpečnosti podniku a audite man-
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ažérskych systémov. Získa teoretické vedomosti vo vybraných disciplínach 

bezpečnostného manažérstva ako aj praktické manažérske zručností. Získa 

nové spôsobilosti, súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby 

vykonávať činnosť bezpečnostného manažéra / poradcu / konzultanta, alebo 

manažéra v bezpečnostnom priemysle. 

KURZ NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI 

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši ponúka okrem základ-

ného vzdelávania príslušníkov Ozbrojených síl SR aj ďalšie vojenské vzdelá-

vanie, ktoré možno rovnako zaradiť k ďalšiemu bezpečnostnému vzdelá-

vaniu. Ide o kurzy: Základný veliteľsko-štábny kurz,  Vyšší veliteľsko-štábny 

kurz, Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, Medzinárodný kurz pre 

štábnych dôstojníkov, Vstupný odborný dôstojnícky kurz, Krátkodobé odb-

orné kurzy, ako aj Kurz národnej bezpečnosti, ktorý predstavuje najvyšší 

stupeň kariérneho vzdelávania v Ozbrojených silách SR a preto sa mu bude-

me bližšie venovať. Kurz národnej bezpečnosti je akýmsi symbolickým pilie-

rom, ktorý je základom celej konštrukcie a to vo všetkých súvislostiach. Kurz 

je zameraný na rozvíjanie strategického, koncepčného a kritického myslenia 

jeho účastníkov, na rozšírenie ich schopností v oblasti riadenia ľudí a systé-

mov, na otázky aktuálneho bezpečnostného prostredia. Kurz je akreditovaný 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz predstavuje vzdel-

ávaciu aktivitu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefá-

nika v Liptovskom Mikuláši vykonávanú pod odbornou gesciou Sekcie obran-

nej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy Ministerstva obrany SR. 

Ide o denné štúdium s dĺžkou trvania 26 týždňov. 

VZDELÁVANIE V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY 

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, 

zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v 

prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a 

činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Požiadavka na 

odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane bola ustanovená novelou zákona NR 

SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 

Z.z. Splnenie úloh organizácie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva predpo-

kladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu organizácie. Predovšetkým pri 

vzniku mimoriadnych situácií, živelných  pohromách (povodne, zosuvy pôdy, 
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zemetrasenia, následky víchrice, snehová kalamita), technologických a eko-

logických haváriách (požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškod-

enie vedení rozvodných sietí), katastrofách (veľké letecké, železničné, cestné 

nehody, porušenie vodohospodárskych diel), terorizmus, po vyhlásení  výn-

imočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej  situácie, vojnového stavu 

a vojny. 

Cieľom vzdelávania v oblasti civilnej ochrany je pripraviť manažment 

a vykonávateľov na splnenie hlavných úloh civilnej ochrany, predovšetkým 

na prevenciu, predchádzanie vzniku krízových situácií; pripravenosť na zásah 

na všetkých úrovniach (riadiace aj výkonné zložky civilnej ochrany musia 

okamžite reagovať na zistené skutočnosti); posudzovanie možných rizík 

a schopnosť analyzovať podmienky vzniku kríz, krízových situácií, formuláciu 

predpokladaného vývoja a priebehu krízy; schopnosť  prijať adekvátne 

riešenia, ktoré by boli použité v prípade vzniku krízy; schopnosť  dostať krízu 

pod kontrolu a minimalizovať straty. 

ODBORNÁ PRÍPRAVA A PORADENSTVO V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI 

Prepojenie predmetu podnikania so zásahmi do právnych pomerov 

tretích osôb, ale najmä ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti, si 

vyžiadali ustanovenie špecifických podmienok nielen u prevádzkovateľov 

súkromnej bezpečnostnej služby, ale aj ich zamestnancov, od ktorých sa 

vyžaduje primeraná úroveň právneho vedomia, určená vedomosťami, ktoré 

je potrebné preukázať pri skúške odbornej spôsobilosti.   

Vedomosťami, ktoré spočívajú najmä v znalosti Zákona o súkromnej 

bezpečnosti, ale aj iných súvisiacich právnych normách, akými sú vo vzťahu k 

tejto činnosti najmä Ústava Slovenskej republiky, Trestný zákon, Trestný 

poriadok, Zákon o priestupkoch, právne normy upravujúce činnosť 

ozbrojených bezpečnostných zborov. Patrí sem aj praktický výcvik taktiky a 

techniky zásahov, poskytovanie prvej pomoci a požiarna príprava. 

Vychádzajúc zo zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o súkromnej bezpečnosti), požiadavku ustanoveného vzdelania na 

prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej služby spĺňa osoba, ktorá má 

ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov, má ukončené 
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úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykoná-

vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo spĺňa niektorú z 

podmienok uvedenú v odseku 2 zákona. Požiadavku ustanoveného vzdelania 

na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva 

spĺňa osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo 

tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných 

služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent 

alebo profesor, je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo 

získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore 

ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované 

policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom 

bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov. Čas od ukončenia vykonávania 

tejto praxe nesmie byť dlhší než päť rokov.    

ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie 

rizík sú predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na 

výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií. 

Zákon č. č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci ukladá 

zamestnávateľom viacero povinností. Jednou z nich je poskytovanie 

v potrebnom rozsahu školenia, teda má povinnosť pravidelne, zrozumiteľne 

a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca: s právnymi predpismi 

a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami 

bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a 

overovať ich znalosť; s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými 

nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred nimi; so 

zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať 

činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamest-

nanca; a ďalšími skutočnosťami súvisiacimi s BOZP a informovať najmä o 

faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov.   

Úlohy bezpečnostno-technickej služby vykonáva bezpečnostný technik a 

autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na 

prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
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práci.  Bezpečnostný technik je povinný absolvovať základný kurz bezpečnos-

tného technika, kde je potrebný počet hodín na vzdelanie pre BOZP. Výsled-

kom tohto kurzu je záverečná skúška, kde sa preukážu vedomosti získané na 

kurze bezpečnostných technikov. Zákon charakterizuje autorizovaného be-

zpečnostného technika (ABT) ako bezpečnostného technika, ktorý musí ab-

solvovať odbornú prax po dobe dvoch rokov a následne úspešné absolvuje 

záverečnú skúšku pred komisiou. ABT sa stáva aj osoba, ktorá spĺňa pod-

mienky a minimálne päť rokov plní činnosť v oblasti BOZP v služobnom po-

mere alebo štátnozamestnaneckom kedy im Národný inšpektorát práce vydá 

osvedčenie ABT (Zákon 124/2006). Zákon č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia 

a bezpečnosti pri práci. 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI 

Ústredné orgány, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej 

správy na úseku školstva, zabezpečujú, aby obsah výchovy a vzdelávania na 

všetkých druhoch a typoch škôl zahŕňal v primeranom rozsahu oblasť Ochra-

ny pred požiarmi. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely 

predchádzania vzniku požiarov podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi je povinná, okrem iného, zabezpečovať školenia a overovanie 

vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedom-

ím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch; 

obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu 

osôb podliehajúcich overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA ČLENOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU 

Súčasná legislatíva SR v súvislosti so vzdelávaním dobrovoľných hasičov 

poskytuje len určitý rámec pre vzdelávanie dobrovoľných hasičov, zaoberá sa 

ním vyhláška MVSR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. Zriaďovateľ 

dobrovoľného hasičského zboru obce je povinný zabezpečiť školenie pre 

uchádzačov o členstvo DHZO. Školenie DHZO spadá pod základnú prípravu 

hasičských jednotiek, ktorú je oprávnená vykonať iba právnická osoba alebo 

fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané 

ministerstvom. Oprávnenie je časovo obmedzené, zamestnanci školiaceho 

zariadenia sú povinní absolvovať odbornú prípravu. Základnú prípravu za-

mestnancov vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá 
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má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom, v rozsahu 400 hodín; z 

toho je 90 hodín teoretickej prípravy, končí sa skončí teoretickou skúškou a 

praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí ministerstvo. Odborná príprava 

členov je zameraná na získanie určitého rozsahu vedomostí, znalostí, zruč-

ností, fyzickej zdatnosti a návykov nevyhnutných na vykonávanie činností pri 

zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich 

udalostiach. Vyhláška o hasičských jednotkách definuje rozsah a tematické 

okruhy základnej prípravy. Rozsah základnej prípravy je 40 hodín, pričom 

počet hodín venovaný jednotlivým tematickým celkom obsahu vzdelávania si 

určuje školiace stredisko. Rovnako si určuje náplň a teda konkrétny obsah 

jednotlivých okruhov, držiac sa platných predpisov, zásad a legislatívy. 

VÝSLEDKY A DISKUSIE 

Predpokladom pre výkon potrebných činností profesionálnych pracovník-

ov v oblasti bezpečnosti je získanie, či predĺženie odbornej spôsobilosti alebo 

požadovanej odbornej pripravenosti, ktorý systém ďalšieho vzdelávania um-

ožňuje [Bílý, Kavan a kol., 2013]. V bezpečnostnej praxi je priam nevyhnutné 

ďalej sa vzdelávať, vzhľadom na pribúdajúce a neustále sa meniace bezpeč-

nostné ohrozenia, s čím sa spája aj novelizácia platnej legislatívy. Ponuka 

ďalšieho vzdelávania je pomerne široká nielen pre štátnych pracovníkov be-

zpečnostných služieb ale aj pracovníkov v súkromnom bezpečnostnom sek-

tore. Pre potreby spracovania štúdie boli vybrané významné druhy ďalšieho 

vzdelávania pracovníkov v oblasti bezpečnosti.  

ZÁVER 

V súčasnosti sa musíme pripraviť na zmeny aj v procese ďalšieho bez-

pečnostného vzdelávania, kde sa  už zmeny dejú a my sa im len musíme na-

plno otvoriť, aby sme zachytili požiadavky doby. Vzhľadom na to, má byť 

reakciou na dosahovanie stále lepších výsledkov procesu bezpečnostného 

vzdelávania vytváranie reálnych predpokladov na prípravu odborníkov všes-

tranne vzdelaných, tvorivo mysliacich, schopných rýchlej adaptability v nový-

ch podmienkach. Nedostatky, vznikajúce v bezpečnostnom vzdelávaní, brán-

ia efektívnemu skúmaniu odborných i spoločenských aspektov bezp-

ečnostných problémov, čím je obmedzený i základný poznávací prvok pre 

účinné riadenie bezpečnostných systémov. Je potrebné jednotlivé druhy 
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ďalšieho vzdelávania skvalitňovať, zefektívňovať, prípadne hľadať nové mo-

žnosti vzdelávania pracovníkov verejného i súkromného bezpečnostného 

sektoru. 
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