


Na európsky trh prinášame špecializované služby a 

produkty v oblasti bezpečnosti.  

 

Našou hlavnou prioritou sú vyšetrenia na detektore 

lži (polygrafe). V rámci tejto činnosti sa zameriavame 

aj na poskytovanie polygrafologického vzdelávania, 

vďaka ktorému môžu absolventi vykonávať prácu 

polygrafológa. Sme taktiež aj distribútorom týchto 

zariadení. 

 

Okrem spomínaných vyšetrení sa venujeme aj 

dodávke bezpečnostných riešení, akými sú napríklad 

ochrana dát, ľudí či majetku, ako aj zabezpečovanie 

budov. 



Kapitola 1 

Komu pomôže táto kniha? 

 

Kapitola 2 

Fakty o vyšetrení na detektore lži 

 

Kapitola 3 

Detektor lži meria a sleduje 

 

Kapitola 4 

Priebeh vyšetrenia na polygrafe 



Detektor lži je prístroj, ktorý ste pravdepodobne 

doteraz videli len v televízii. Máme dobrú správu – 

polygraf už nepoužíva len FBI či CIA. Je dostupný aj pre 

vás. 

 

Človek je tvor nedôverujúci a často sa v našich hlavách 

rodia isté pochybnosti, ktoré nám niekedy kradnú 

spánok. Je to normálne – veď jedna lož vám dokáže 

obrátiť život naruby. Klamstvo vám dokáže zničiť 

rodinu, ktorú milujete, ale taktiež aj firmu, na ktorej ste 

tvrdo pracovali. 

 

Máte pochybnosti? V tejto knihe zistíte, ako si ich 

môžete takmer 100%-ne dokázať alebo vyvrátiť. 

 

Stačí čítať ďalej... 





Rodinná harmónia je niečo, čo vídame vo filmoch 

častejšie ako v reálnom živote. Máte pocit, že vám 

doma klamú? Teraz si môžete potvrdiť resp. vyvrátiť 

svoje pochybnosti napríklad aj o tom, či: 

 

• je môj partner/partnerka neverný/á; 

• je môj partner/partnerka so mnou z emociálnych 

dôvodov alebo využíva moju finančnú situáciu; 

• predáva môj syn/dcéra drogy; 

• moje deti chodia „poza školu“; 

• moje deti vlastnia nelegálne držanú zbraň. 

 

Máte podozrenie? V tom prípade určite pokračujte v 

čítaní tejto knihy. 



Každý zamestnávateľ potrebuje mať okolo seba ľudí, 

ktorým dôveruje. Potrebuje mať istotu, že mu budú 

oddaní, nebudú ho oberať o majetok a obetujú sa pre 

dobro spoločnosti. Teraz si môžete overiť či: 

 

• zamestnanec vynáša informácie mimo spoločnosť; 

• môj zamestnanec spolupracuje s konkurenciou; 

• ma moji zamestnanci okrádajú; 

• moji zamestnanci majú sklon k braniu úplatkov. 

 

Pokiaľ máte o niektorom zo svojich zamestnancov 

takéto podozrenie, teraz ho môžete potvrdiť/vyvrátiť. 

Určite čítajte ďalej! 

 

Túto techniku môžete využiť aj pri prijímaní nových 

zamestnancov. 



Slovensko nie je práve krajinou, kde by vládne inštitúcie 

pracovali korektne a transparentne. Ministerstvá, 

vládne úrady či orgány činné v trestnom konaní teraz 

môžu zistiť či: 

 

• zamestnanec prijal úplatok; 

• boli zneužité právomoci verejného činiteľa; 

• bol praktizovaný klientelizmus. 

 

Množstvo káuz z posledných rokov dokazuje, že takéto 

vyšetrenia môžu pomôcť odhaliť, objasniť či zastaviť 

nelegálnu činnosť v kruhoch štátnych inštitúcií. 

 

Ak vás táto téma zaujala, určite čítajte túto knihu ďalej. 



PRIHLÁS SA NA KONZULTÁCIU 

http://www.argoasecurityeu.com/detektor-lzi/konzultacia-k-vysetreniu-na-polygrafe/?utm_source=konzult%C3%A1cia&utm_medium=ebook&utm_campaign=Z%C3%A1kladn%C3%BD%20sprievodca%20vy%C5%A1etren%C3%ADm%20na%20detektore%20l%C5%BEi




   Presnosť vyšetrenia 

na detektore lži je  

98%.  

 

“ 

„ 

Polygraf bol vynájdený v roku 

1921. Vynálezcom bol John 

August Larson, ktorý začal 

zaznamenávať viaceré 

fyziologické funkcie pri 

zisťovaní klamstva. 



Medzinárodná liga polygrafologických 

examinátorov pri vyšetreniach odporúča používať 

polygrafy značky Lafayette Instrument Company. 

Presne takýto polygraf nájdete aj u nás. 

 

Nervozita neovplyvňuje polygrafologické 

vyšetrenie. Je normálne, že počas vyšetrenia je 

človek nervózny. Polygrafológ však odhalí rozdiel 

medzi bežnou nervozitou a nervozitou, ktorá 

vznikla pri konkrétnej otázke. 

„    Detektor lži sa nedá 

oklamať! “ 



VYRÁTAJ CENU ZA VYŠETRENIE 

http://www.argoasecurityeu.com/detektor-lzi/cena-vysetrenia-na-detektore-lzi/?utm_source=cenov%C3%A1%20kalkul%C3%A1cia&utm_medium=ebook&utm_campaign=Z%C3%A1kladn%C3%BD%20sprievodca%20vy%C5%A1etren%C3%ADm%20na%20detektore%20l%C5%BEi




Pamätáte si, že presnosť vyšetrenia na polygrafe je 98 

% a že detektor lži sa nedá oklamať? Je to vďaka tomu, 

že počas vyšetrenia detektor sleduje viacero 

fyziologických reakcií vyšetrovaného človeka.  

 

Medzi sledované reakcie patrí: 



Nepatrné i výrazné pohyby tela 



Vidíte? Tento zoznam vám dal odpoveď na otázku 

„prečo sa polygraf nedá oklamať?“ Je to preto, pretože 

človek nedokáže ovplyvniť každú z týchto reakcií. Aj 

keď testovaná osoba dokáže ovládať svoje dýchanie a 

pohyby tela, ostatné reakcie ho usvedčia. 

 

Spomínané reakcie sú zaznamenávané neustále. Po 

ukončení vyšetrenia zozbierané údaje vyhodnotí 

polygrafológ.  

 

Stále ste však nedostali odpoveď na to, ako vyzerá 

vyšetrenie na detektore lži. Našťastie sa to dozviete v 

poslednej kapitole. 



PRIHLÁS SA NA KONZULTÁCIU 
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Vyšetrenie na detektore lži má 3 fázy: 

 

1. Predtestové interview 

2. Polygrafologický test 

3. Analýza a vyhodnotenie výsledkov testu 

 

Priemerné vyšetrenie na detektore lži trvá 2-3 hodiny. 

 



Predtestové interview je úvodnou fázou samotného 

vyšetrenie. Zároveň je aj tou najdlhšou – trvá 45 až 90 

minút.  

 

Počas tejto fázy: 

 

1. sa preberajú otázky, ktoré sa budú klásť počas 

vyšetrenia; 

2. si polygrafológ overí, či testovaná osoba rozumie 

všetkým otázkam, ktoré budú položené; 

3. polygrafológ vysvetlí testovanej osobe priebeh 

vyšetrenia (vy to už potrebovať nebudete). 

 

Po ukončení tejto fázy sa uskutoční samotné testovanie. 



Vyšetrenie na detektore lži sa vykonáva v tichej 

miestnosti, v ktorej sa okrem polygrafológa a 

testovanej osoby nenachádza už nikto iný. 

 

Examinátor pripojí na telo vyšetrovanej osoby senzory, 

ktoré zaznamenávajú reakcie. 

 

Polygrafológ kladie testovanej osobe otázky, na ktoré 

osoba odpovedá iba „áno“ alebo „nie“.  

 

Dáta sa pomocou senzorov zapisujú do tabuľky, ktoré 

sa nazýva polygram. Polygramy slúžia na vyhodnotenie 

výsledkov testovania. 



Posledná časť vyšetrenia predstavuje vyhodnotenie 

výsledkov testu. Táto fáza je zo všetkých najdôležitejšia, 

pretože sa v nej rozhoduje o pravdivosti výpovede 

testovanej osoby.  

 

Polygrafológ skúma polygram (ktorý vidíte na obrázku 

dole) a hľadá odchýlky v reakciách vyšetrovanej osoby. 

Na základe týchto odchýlok vie polygrafológ určiť, či 

osoba, ktorá vypovedá, klame. 



VYRÁTAJ CENU TERAZ 

http://www.argoasecurityeu.com/detektor-lzi/cena-vysetrenia-na-detektore-lzi/?utm_source=cenov%C3%A1%20kalkul%C3%A1cia&utm_medium=ebook&utm_campaign=Z%C3%A1kladn%C3%BD%20sprievodca%20vy%C5%A1etren%C3%ADm%20na%20detektore%20l%C5%BEi


PRIHLÁS SA NA KONZULTÁCIU 

http://www.argoasecurityeu.com/stan-sa-polygrafologom/?utm_source=konzult%C3%A1cia%20vzdel%C3%A1vanie&utm_medium=ebook&utm_campaign=Z%C3%A1kladn%C3%BD%20sprievodca%20vy%C5%A1etren%C3%ADm%20na%20detektore%20l%C5%BEi


V tejto knihe ste sa podrobnejšie dozvedeli to, ako 

môžete zistiť či vám niekto klame alebo nie. Skúsenosti 

ukazujú, že skoro odhalená lož dokáže veľa zachrániť.  

 

Aj keď odhalenie krutej pravdy môže byť niekedy 

bolestivé, pravda otvára oči a dokáže donútiť človeka 

triezvo uvažovať. Takáto pravda dokáže zlepšiť váš život 

a v neposlednom rane uchrániť váš majetok. 

 

Vyšetrenie na detektore lži je liekom na to, keď vám 

niekto „nasadí chrobáka do hlavy“. Je len na vás, či sa 

necháte klamať a zožierať v dohadoch alebo zistíte, aká 

je skutočnosť , ktorá vám pomôže urobiť správne 

rozhodnutie. 

 

Chcete ešte stále ostať v dohadoch? 
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