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MAPOVANIE KRIMINALITY - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ 
 

Monika BLIŠŤANOVÁ 1  

 

Crimme mapping - history and present 
 

 

Abstract : Crime is a negative phenomenon attracting particular attention. Knowing the factors influencing the 

crime itself is an assumtion for creating an effective concept of preventive measures. The first maps of crime 

originated back in the 18th century. In connection with their expansion and the advance of GIS, they have began 

to be used in more intensive way for the purpose of crime analysis where they offer a wide range of applications. 

The results of the analysis are considered to be the valuable resource for planning police operations and prevention  

programms. 

Key words: crime, GIS, mapping crime, analyses  

  

 

Úvod 

 

Bezpečnosť je neustále sa meniaci, dynamický fenomén, ktorý je ovplyvňovaný nielen vývojom a zmenami 

v bezpečnostnom prostredí, ale aj a zmenami a vývojom v samotných sociálnych subjektov. Kriminalita 

predstavuje zvláštny sociálny fenomén, patriaci do všeobecného kontextu sociálnych problémových situácií. Hoci 

normy prestupujúce sociálne správanie sa je s človekom a ľudskou spoločnosťou spojené už od nepamäti, 

definovanie príčin a podstaty kriminality nebolo vždy jednoznačné a v rôznych obdobiach bolo odlišné (Reitšpís 

et al., 2004). GIS znamená geografický informačný systém a týmto pojmom označujeme počítačový systém 

orientovaný na spracovávanie geografických údajov prezentovaných prostredníctvom máp. Všeobecne sú GIS 

chápané ako špeciálne typy informačných systémov. Geografické informačné systémy (GIS) chápeme ako 

počítačové systémy slúžiace na ukladanie, aktualizáciu, manipuláciu, analýzu a prezentáciu textovo-numerických 

a grafických údajov.   

 

 

1. História mapovania kriminality 

 

Myšlienka analýzy kriminality v závislosti od priestorovej zložky je stará a dátuje sa až do roku 1829, kedy vo 

Francúzsku vznikla prvá mapa kriminality. Spracovaním policajných štatistík s demografickými údajmi vznikli 

mapy závislosti kriminality od vzdelania. Z ich analýzy vyplynulo, že pre SV časť Francúzska, kde žili ľudia s 

vyšším vzdelaním bola typická vyššia majetková kriminalita, na rozdiel od zvyšných častí, pre ktoré bola 

charakteristická násilná kriminalita. Nezávisle od toho publikoval v roku 1831 mapy kriminality belgický štatistik 

Quetelet, ktorý sa sústredil na sledovanie korelácie medzi kriminalitou a dopravnými cestami, etnickými a 

kultúrnymi rozdielmi (Weisburd, McEwen, 1997). 

 

Výrazný pokrok nastal po roku 1920, kedy sa do výskumu zapojila Univerzita v Chicagu. Už v roku 1927 boli 

položené základy mapovania gangov. V roku 1929 bola spracovaná mapa s lokalizáciou adries 9 000 páchateľov 

alebo delikventov s vyznačením chudobných, sociálnych deviantov a fyzicky postihnutých (Weisburd, McEwen, 

1997). V tomto období sa zameriavali na výskum súvisu sociologických faktorov a kriminality. Od 60-tých rokov 

sa záujem o mapovanie kriminality presunul do Kanady a Anglicka.  Od 60 tých rokov už boli mapy kriminality 

v USA vytvárané automatizovane. (Blišťanová et al., 2013)  V 80-tych rokoch bol v USA vyvinutý špecializovaný 

softvérový nástroj CMMA – Crime Mapping and Analyses Aplication v spolupráci s políciou v New Yorku. 

Cieľom bolo vytvorenie nástroja na sledovanie rozmiestnenia a zmien v štruktúre kriminality (obr. 1,2). 

 

 Tento nástroj v sebe zahŕňal 4 nástroje na tvorbu máp a priestorové analýzy. Konkrétne išlo o (Ahmadi, 2003):  

- tvorbu kartogramov (mapy s farebným odlíšením pre jednotlivé geografické jednotky), 

- tvorbu máp hustoty kriminality založenú na Kernelovom odhade,   

- prípravu Voronoi diagramov pre jednotlivé druhy kriminality slúžiacich na analýzu pokrytia regiónov, 

- tvorbu animácií na porovnávanie kriminality v čase (Ahmadi, 2003)   

 

 

                                                           
1 Ing. Monika Blišťanová, PhD. - Ústav  ekonomickej a technickej bezpečnosti,  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 

Kukučínova 17, 040 01 Košice, Slovensko, email: monika.blistanova@vsbm.sk 
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Tento softvér bol navrhnutý aby si nevyžadoval množstvo znalostí od obsluhujúceho personálu a zároveň aby mali 

výsledné mapy vysokú vypovedaciu schopnosť.  

 

 

  
Obr. 1. Výstup z programu CMMA - zadávanie dopytu   

Fig. 1. Output form CMMA software - create query 

Obr. 2. Výstup z programu CMMA 

Fig. 2. Output form CMMA software 

 

 

 

 

2. Súčasné trendy v mapovaní kriminality  

 

V súčasnej dobe je na trhu k dispozícii celá rada programov distribuovaných pod hlavičkou GIS. Niektoré z nich 

sú špecifické a jednoduché softvérové aplikácie alebo softvéry určené pre konkrétne využitie v rôznych oblastiach.  

GIS systémy ArcGIS  (od spoločnosti ESRI) a MapInfo patria vďaka výkonným nástrojom na editáciu, analýzu a 

modelovanie označované ako komplexné GIS software. Oba ponúkajú možnosti analýzy kriminality ponúkajú 

možnosti analýzy hot spots (miesta so zvýšenou kriminalitou), trendov vo vývoji a pod.    

 

GIS systémy sa rovnako ako iné systémy vyvíjajú a postupne ponúkajú aj webové systémy GIS postupne, ktoré v 

značnej miere nahrádzajú klasické desktopové softvérové riešenia a systémy a prispievajú tak k rapídnemu nárastu 

používateľov GIS aj medzi bežnou verejnosťou. Trendom je posun od úzko špecializovaných pracovísk geodetov, 

architektov či špecialistov na GIS k celopodnikovým a celomestským systémom GIS, ktoré využívajú desiatky 

aktívnych používateľov podľa svojich aktuálnych potrieb. Webové systémy GIS sa tak zaraďujú medzi žiadané 

informačné systémy. Webové riešenia GIS sú zamerané na publikovanie a prezentáciu geopriestorových 

informácií prostredníctvom webových aplikácií s obmedzenými možnosťami editácie obsahu. Sú určené pre 

používateľov, od ktorých sa neočakávajú odborné znalosti technologického pozadia a metód spracovania 

geografických údajov. Poskytujú možnosti prehľadného zobrazenia veľkého množstva priestorových informácií v 

mapových vrstvách, rýchleho vyhľadávania a identifikácie mapových objektov spolu s ich atribútovými 

vlastnosťami. Zároveň ponúkajú súpravu základných nástrojov na prácu s mapou. Ich funkcionalita je dostupná 

vo vopred pripravenej, veľmi jednoduchej a intuitívnej forme (Mičaník, 2011).  

 

Na spomínanom princípe Spoločnosť spustila Omega Group na webových stránkach www.crimemapping.com 

aplikáciu informujúcu obyvateľov o kriminálnych činoch v ich okolí vo vybraných častiach  USA. Návštevníci 

prostredníctvom nej môžu zistiť, aké trestné činy sa v susedstve stali, a to aj s presnou lokalizáciou týchto udalostí. 

Každá z nich je charakterizovaná stručným popisom (prepadnutie, držanie drog, krádež auta atd.), časom a 

miestom činu. Súčasťou aplikácie je tiež funkcia automatického upozornenia na novo ohlásenú udalosť v určitom 

okolí daného miesta (napríklad miesta bydliska). Do projektu sa v súčasnosti zapája viac ako 100 policajných 

oddelení  a ďalší sa k pripojeniu pripravujú. (Blišťanová et al., 2013)   
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Obr. 3. Zobrazenie trestného činu na CrimeMapping (www.crimemapping.com) 

Fig. 3.  View criminal  on Crime Mapping (www.crimemapping.com) 

 

 

 

 

V Austrálii v časti Queensland sú dostupné mapy kriminality, ktoré sú doplnené aj o možnosť základných analýz 

ako sú napr. zobrazenie hustoty kriminality, časovej osi, grafov a pod. Výhodou aplikácie je možnosť výberu 

konkrétnej lokality, časového horizontu ako aj trestnej činnosti. Príklady výstupov z analýz sú na nasledujúcich 

obrázkoch 4,5. 

 

 

 
 

Obr. 4. Zobrazenie hustoty kriminality vo vybranej časti Queenslandu ( www.police.qld.gov.au/forms ) 

Fig. 4.  View density of criminality in selected area in Queensland ( www.police.qld.gov.au/forms ) 

 

 

http://www.police.qld.gov.au/forms
http://www.police.qld.gov.au/forms
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Obr. 5. Zobrazenie  času spáchania trestných činov ( www.police.qld.gov.au/forms ) 

Fig. 5.  View time of committing the offenses ( www.police.qld.gov.au/forms ) 

 

 

3. Možnosti využitia máp kriminality 

 

Rozšírením geografických informačných systémov sa výrazne posunuli možnosti mapovania kriminality. 

Rastie počet krajín, ktoré sa do tejto problematiky zapájajú. Vo všeobecnosti je možné povedať, že mapy 

kriminality majú význam ako pre policajné zložky tak aj pre širokú verejnosť. Výsledné mapy majú vyššiu 

vypovedaciu hodnotu oproti klasickým tabuľkovým výstupom. Lepšia informovanosť širokej verejnosti o stave a 

štruktúre kriminality má aj pozitívny vplyv vo forme zvýšenej ochrany obydlí zo strany obyvateľov. Mapy 

kriminality z pohľadu policajných zložiek majú  význam pri (Police Standart Units, 2005, Esri, 2008) :  

- spravovaní údajov – archivácia,  

- analýze dát - analýza hustoty kriminality, analýza trendov kriminality v čase, identifikácii rizikových 

oblastí, analýza súvislostí viacerých udalostí a javov,   

- rozhodovacom procese - rozdeľovaní zdrojov, vypracovanie plánov na znižovanie kriminality, hodnotenie 

opatrení  

 

Na základe analýz kriminality v GIS systémoch bolo napríklad v Portmousthi zistené, že autá sú kradnuté 

najmä pri nemocniciach a zdravotných strediskách a športových kluboch. Na základe tohto zistenia boli prijaté 

opatrenia, ktoré viedli k celkovému zníženiu počtu ukradnutých áut o 33% a v rizikových oblastiach o 37 až 58% 

(Police Standart Units, 2005).  

 

  

Záver 

 

S novými aplikáciami a možnosťami, ktoré ponúka moderná doba sa menia aj postupy analýzy údajov. 

Mapovanie kriminality nie je vo svete novinkou, ale s rozvojom informačných technológií sa aj posúvajú aj jeho 

možnosti. GIS systémy ponúkajú stále viac možností na analýzu údajov, čím sú nápomocné aj pri plánovacom 

a rozhodovacom procese. Ich využitie je široké, ale je závislé od kvality a charakteru vstupných dát.   

 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu IP 31/2012: Implementácia 

geografických informačných systémov, ako dynamického nástroja na sledovanie 

zmien, do analýzy bezpečnostného prostredia. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika 

Blišťanová, PhD. 
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DZIAŁANIA POLICJI W POLSCE PODEJMOWANE NA 

RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO 

ZARYS PROBLEMATYKI   
 

Jacek DWORZECKI2 

 

POLICE OPERATIONS IN POLAND AIMED AT IMPROVING  

ROAD TRAFFIC SAFETY 

OUTLINE OF THE DISCUSSED ISSUES 
 

STRESZCZENIE: Artykuł porusza problematykę działań podejmowanych przez policję na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W tekście omówione zostały takie zagadnienia jak: polityka 

transportowa Polski i Unii Europejskiej, aktualny stan bezpieczeństwa na drogach w kraju, inicjatywy 

podejmowane przez podmioty systemu administracji państwowej w zakresie ograniczenia niepożądanych zdarzeń 

drogowych oraz  priorytety policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na lata 2013-

2015. 

SŁOWA KLUCZE: Policja, bezpieczeństwo, ruch drogowy, prognoza przestępczości  

   

 

ABSTRACT: The article is devoted to the problematic issues of Police operations aimed at improving road traffic 

safety in Poland. The following issues are discussed within the article: transport policy of Poland and the 

European Union, the current level of safety on Polish roads, initiatives undertaken by administrative authorities 

of the state to minimize unwanted events on roads and Police priorities aimed at improving road traffic safety in 

Poland for 2013-2015. 

KEY WORDS: Police, safety, road traffic, criminal forecast  

 

 

 

WSTĘP 

 

Sektor transportu to filar każdego nowoczesnego organizmu państwowego. Efektywne funkcjonowanie 

tego obszaru przemysłu, przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarki kraju, a w konsekwencji 

działa stymulująco na rozwój całego państwa. Transport lądowy jest podstawą zintegrowanego systemu 

transportowego w Polsce, zaspokajającą w ponad 99% potrzeby wewnątrzkrajowej spedycji ładunków i przewozu 

osób. Jest on także głównym narzędziem (w ponad 80%) przestrzennej integracji polskiej gospodarki z rynkiem 

Unii Europejskiej. 3 

Immanentnym komponentem przyjmowanych założeń dla każdej współcześnie tworzonej strategii 

rozwoju, tej niezwykle ważnej przestrzeni życia gospodarczego i społecznego każdego państwa, jest aktualny stan 

i inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej: BRD).      

Problematyka BRD stanowi jeden z kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju a 

organizacje międzynarodowe, ponadnarodowe związki gospodarczo-polityczne, rządy krajowe czy inne lokalne 

instytucje administracji państwowej oraz samorządowej, dostrzegają ogromne znaczenie natury społeczno-

ekonomicznej tego obszaru.    

Ta doktryna znalazła swój wyraz m.in. w wielu obowiązujących, przyjętych i planowanych do realizacji 

programach i strategiach, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Do najistotniejszych regulacji 

doktrynalnych na arenie krajowej jak i międzynarodowej należy m.in. zaliczyć:  

 Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ spisaną w dokumencie Plan Globalny dla Dekady Działań na 

rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020; 

 Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej zatwierdzona przez Radę Europejską w dniach 

25-26 marca 2010 r.;  

                                                           
2 kom. dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol., Instytut Nauk Społecznych, Wydział Administarcji, Wyższa Szkoła Policji, 12-100 Szczytno, 

ul. Piłsudskiego 111, tel. + 48 514 410 060, e-mail: jacekdworzecki@o2.pl 
3 Soušek, R. et al.: Doprava a krizový management - [1. vyd.]. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2010. - 260 s. - ISBN 978-80-86530-64-2. 
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 IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Biała Księga – Plan 

utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

oszczędnego systemu transportu z dnia 28 marca 2011 r.; 

 Polityka Transportowa Państwa na lata 2006‐2025 – przyjęta przez Radę Ministrów 29 czerwca 2005 r.; 

 Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) z dnia  

22 stycznia 2013 r.; 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 – załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 90/2007 z 

dnia 15 maja 2007 r.; 

 Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju kraju 

2020; 

 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przyjęty przez Krajową Radę 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 8 stycznia 2013 r. 

 

Najistotniejszą dotychczas inicjatywą, wielopłaszczyznowo podejmowaną w Polsce w obszarze poprawy 

BRD, jest aktualnie realizowany Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 20054. Do 

podstawowych koncepcji ujętych w programie, należy zaliczyć m.in. założenia, w których przyjęto, że: 

 Polską, dalekosiężną i etycznie uprawnioną, wizją bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie WIZJA 

ZERO (zero ofiar śmiertelnych na polskich drogach); 

 Celem nadrzędnym, którego osiągnięcie zaplanowano do roku bieżącego (2013), było zmniejszenie w 

ciągu 10 lat liczby ofiar śmiertelnych o 50%, tj. do poziomu nie przekraczającego 2800 ofiar; 

 Należy skoncentrować szczególną uwagę na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego (piesi, 

rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści); 

 Do grup szczególnego ryzyka narażonych na poniesienie śmierci w zdarzeniu drogowym zaliczono 

przede wszystkim dzieci oraz młodych, niedoświadczonych kierowców; 

 Do podstawowych problemów BRD zaliczono: 

a) Niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego; 

b) Niską jakość infrastruktury drogowej; 

c) Brak efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

 

W celu osiągnięcia przyjętych w programie GAMBIT 2005 założeń podstawowych, które są kluczowym 

elementem w zakresie poprawy BRD w Polsce, przyjęto 15 grup działań priorytetowych i 144 zadania ujęte w 

pięciu uszczegółowionych obszarach:   

a) Wypracowanie podstaw w doktrynalnym podejściu do problematyki BRD, umożliwiających 

prowadzenie skutecznych i długofalowych działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na 

polskich drogach; 

b) Podejmowanie działań polegających na kształtowaniu i modelowaniu dotychczasowych zachowań 

uczestników ruchu, w kierunku poprawy ich bezpieczeństwa; 

c) Skoncentrowanie wysiłków na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych, 

dzieci i rowerzystów; 

d) Projektowanie, budowa i modernizacja a także utrzymanie nowych oraz już istniejących elementów 

infrastruktury drogowej; 

e) Obniżenie efektu ciężkości wypadków a tym samym liczby osób odnoszących w nich poważne obrażenia.   

Ostatnie wyniki badań z zakresu aktualnego stanu BRD, przeprowadzone przez ekspertów Komisji  

 

Europejskiej, wskazują na widoczny spadek liczby osób, które zginęły na drogach starego kontynentu5. 

Wartości odnoszące się do odnotowanych ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej, 

wskazują na pozytywną tendencję przejawiającą się corocznym spadkiem danych liczbowych z tego obszaru, 

średnio o 6 %.6 Sytuacja ta ma miejsce w większości krajów Unii, jednak w dalszym ciągu w Polsce poprawa 

bezpieczeństwa w tym aspekcie nie jest wyraźnie odczuwalna. 

 

Zmierzając do osiągnięcia założonych efektów poprawy BRD w naszym kraju, wszystkie zaangażowane 

w tym zakresie podmioty administracji państwowej, samorządowej oraz organizacje społeczne, powinny 

zintensyfikować – po uprzedniej synchronizacji, swoje działania, co niewątpliwie przyniesie pozytywny, 

synergiczny efekt przejawiający się m.in. w postaci znaczącego ograniczenia zagrożeń i ich skutków na polskich 

drogach.           

                                                           
4 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 – GAMBIT 2005  
5 J. Hrudka, D. Zámek, Organizace a činnost policejních služeb: stav k 1.1.2012, Praga 2012, wyd. Police history, s. 75-91.     
6 M. Marcinek, Korelácia testovaných parametrov hydraulických nožníc pri vybraných technických zásahoch HaZZ v SR, [w:] Identifikace 

potřeb právní praxe jako teoretický základ rozvoj kriminalistických a právních specializací, Karlovy Vary 2012, wyd. Vysoká škola Karlovy 
Vary, s. 137-151.  
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Niniejsze opracowanie przybliża priorytety polskiej policji w zakresie poprawy BRD na lata 2013-2020. 

Formacja ta realizuje działania wynikające z uregulowań ustawowych, doktrynalnych i merytorycznej 

proweniencji, odgrywając jedną z kluczowych ról, w zakresie kształtowania faktycznego poziomu BRD, 

stanowiącego niezwykle istotny element funkcjonowania naszego społeczeństwa.      

 

 

 

1. BRD JAKO KOMPONENT POLITYKI TRANSPORTOWEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ  

 

Polityka transportowa UE od wielu lat jest ukierunkowana na dynamiczny rozwój wszystkich lokalnych 

i regionalnych komponentów, tworzących ten bardzo ważny sektor życia gospodarczego i społecznego Wspólnoty 

europejskiej. Podstawową legislatywę odnoszącą się do strategii Unii w tym zakresie, stanowią zapisy art. 3 ust. 

1 pkt f., art. 70-80 oraz 154-156 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana, 

ujednolicona po Traktacie Nicejskim)7. 

 

Kluczowym celem polityki transportowej UE jest usuwanie istniejących barier we wszystkich gałęziach 

transportu, w tym również ryzyka wynikającego z zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działaniom 

eliminacyjnym ma służyć m.in. ujednolicanie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych, promowanie 

swobodnej konkurencji oraz znoszenie dyskryminacji przewoźnika ze względu na jego siedzibę. W obszarze BRD 

przyjęte przez Wspólnotę do realizacji inicjatywy, mają zmierzać ku znaczącemu ograniczeniu stopnia zagrożenia 

na europejskich drogach.  

 

Pośród celów strategicznych, mających w swej istocie umożliwić osiągnięcie przyjętych w polityce 

transportowej Unii założeń, znalazły się m.in. niżej wymienione zadania:  

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – temu obszarowi przyznano status priorytetowy; 

 zapobieganie zagęszczaniu dróg i przeniesienie obciążeń transportowych na kolejnictwo i śródlądowe 

drogi wodne;  

 przeciwdziałanie zagęszczeniu dróg powietrznych, dzięki wprowadzeniu w życie idei stworzenia jednego 

europejskiego nieba; 

 wspieranie praw pasażerów; 

 zapewnienie wysokiego poziomu usług transportowych; 

 realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych; 

 radzenie sobie w warunkach globalizacji; 

 otwarcie międzynarodowego rynku kolejowego transportu towarowego. 

 

Zgodnie z ww. założeniami, zrealizowanie wszystkich ustanowionych zadań, bez wątpienia będzie 

kluczem do poprawy aktualnego stanu BRD i rozwoju sektora transportu lądowego w europie.      

Z danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego8 wynika, że: 

 w krajach Unii Europejskiej rocznie na drogach śmierć ponosi około 40 tysięcy osób  

a 3,5 mln zostaje rannych; 

 do 2020 r. wypadki drogowe staną się najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci; 

 co trzeci obywatel UE w czasie swojego życia zostanie hospitalizowany z powodu uczestnictwa w 

zdarzeniu drogowym; 

 1 na 20 obywateli UE zginie, bądź będzie ciężko ranny w wypadku drogowym; 

 średnio, życie obywateli UE jest skrócone o 6 miesięcy z powodu udziału w zdarzeniach drogowych9. 

 

Unia Europejska w przyjętych założeniach realizowanej polityki transportowej, osiągnięcie 

strategicznego celu zredukowania o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach Wspólnoty oraz zmniejszenie 

tzw. ciężkich wypadków drogowych, planuje m.in. poprzez: 

 udoskonalenie systemów bezpieczeństwa w pojazdach; 

 budowa bezpieczniejszej infrastruktury drogowej; 

 przyspieszenie w Inteligentnych Systemach Transportowych; 

                                                           
7 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, to oficjalna nazwa fundamentalnego aktu wspólnotowego prawa pierwotnego Unii 
Europejskiej. Jest on ogniwem dorobku prawnego Wspólnoty w latach   1993-2009 r. Został zmodyfikowany przepisami Traktatu z Lizbony 

podpisanego 13.12.2007 r., który zakładała m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej. Pierwotna nazwa Traktatu ustanawiającego UE 

brzmiała: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Przepisy ujęte w ww. akcie prawnym znalazły się uprzednio w traktacie  
z Maastricht, a następnie zostały zmodyfikowane traktatami: amsterdamskim oraz nicejskim. 
8 Źródło: Internet [uzyskano 03.05.2013] 

http://topics.europeanvoice.com/topic/organisation/European+Transport+Safety+Council  
9 J. Dworzecki, Bezpieczeństwo w ruchu lądowym na Śląsku, Bielsko-Biała 2010, wyd. WSBiF, s. 135. 
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 udoskonalenie systemu szkoleniowego dla użytkowników dróg; 

 skuteczniejsze egzekwowanie przepisów; 

 ograniczenie liczby rannych w wypadkach drogowych; 

 nowe podejście do motocyklistów; 

 lepsze oznakowanie „czarnych punktów”; 

 harmonizacja kar związanych z transportem drogowym na poziomie europejskim; 

 przeciwdziałanie nadmiernemu przedłużaniu czasu podróży bez odpoczynku. 

 

Europejskie społeczeństwo uczestnicząc w badaniach zrealizowanych w ramach Eurobarometru (czyli 

międzynarodowego badania opinii publicznej na zlecenie Komisji Europejskiej) wskazało że, priorytetem 

powinna być poprawa infrastruktury (52% respondentów wyraziło taką opinię), skuteczniejsze egzekwowanie 

przepisów Prawa o ruchu drogowym (42%) i wdrażanie identycznych regulacji prawnych dla kierowców 

krajowych i zagranicznych (36%). 

 

Straty materialne poniesione w następstwie wypadków drogowych na starym kontynencie szacuje się na 

200 mld euro rocznie, co równa się w przybliżeniu 2% europejskiego produktu krajowego brutto. Dlatego też, 

rządy poszczególnych krajów opracowują szereg inicjatyw zmierzających do obniżenia liczby wypadków 

drogowych oraz ofiar śmiertelnych. 

  

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, przyjęta przez Radę ds. Wymiaru 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu w dniach 25-26 lutego 2010 r. i zatwierdzona przez Radę 

Europejską w dniach 25-26 marca 2010 r., w zakresie najważniejszych wyzwań dla Wspólnoty w tym obszarze, 

wskazuje na konieczność podejmowania wielopłaszczyznowych działań mających na celu efektywne 

zapobieganie m.in. terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej, cyberprzestępczości, przestępczości 

transgranicznej, przemocy wśród młodzieży (w tym chuligaństwu stadionowemu), klęskom żywiołowym i 

antropogenicznym oraz innym powszechnym zjawiskom, które powodują niepokój i zagrażają bezpieczeństwu 

ludności w całej Europie. Do tej kategorii na pierwszym miejscu zaliczono wypadki drogowe, które co roku 

przynoszą dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych wśród Europejczyków.   

 

Wraz z powstaniem i ciągłym rozwojem przemysłu motoryzacyjnego stan bezpieczeństwa na polskich 

drogach stał się poważnym problemem społecznym10. Po okresie transformacji ustrojowej w naszym kraju, 

nastąpił szybki wzrost znaczenia transportu samochodowego, deprecjonując pozycję na rynku przewozowym 

m.in. kolei i żeglugi śródlądowej.  

 

Powodem takiego stanu rzeczy były nowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, na które składały 

się: 

 decentralizacja i prywatyzacja gospodarki, w tym handlu (wzrost popytu na krótkie przewozy towarowe) 

oraz samego transportu (przede wszystkim samochodowego); 

 zmniejszenie roli przemysłu ciężkiego i tym samym spadek popytu na masowe przewozy ładunków; 

 ograniczenie dojazdów do pracy, zwłaszcza w ośrodkach regionalnych i lokalnych; 

 bardzo szybki wzrost liczby samochodów osobowych codziennie poruszających się na polskich drogach; 

 zmiana warunków finansowania dużych przewoźników państwowych (PKP, PKS); 

 otwarcie granic i gwałtowny wzrost ruchu granicznego osób i pojazdów; 

 zmiana kierunków polskiego handlu zagranicznego; 

 masowy tranzyt towarów przez Polskę; 

 wejście do Unii Europejskiej i włączenie Polski w system oficjalnych europejskich korytarzy 

transportowych. 

 

W ówczesnej dobie globalizacji sektor transportu rozwija się w postępie geometrycznym, tym samym 

potęgując uprzednio generowane zagrożenia11. Przeprowadzona na potrzeby Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej analiza SWOT dla transportu w Polsce, po stronie słabych stron krajowego 

rynku transportowego wykazała dużą liczbę wypadków, zwłaszcza w ruchu drogowym, a także na przejazdach 

kolejowych. 

Wyniki prognozy zapotrzebowania na transport w Polsce, nie pozostawiają wątpliwości co do skali 

koniecznych, niezwłocznych zmian w dotychczasowej organizacji, pragmatyce i realiach krajowego ruchu 

                                                           
10 R. Mądro, G. Teresiński, Obrażenia ciała u pieszych ofiar wypadków drogowych, „Prokuratura i prawo” 1996, nr 1, s. 24. 
11 L. Hofreiter, T. Loveček, A. Veľas, Zásady a princípy analýzy rizík v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, Żylina 2006, wyd. Uniwersytet 
Żyliński, s. 18. 
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drogowego. Polska sieć drogowa już obecnie przyjmuje ruch ponad 2,7 mln samochodów ciężarowych, 64 tys. 

autobusów i autokarów pozamiejskich, prawie 17 mln samochodów osobowych i 1 mln motocykli.  

 

Przyjęta w 2011 r. koncepcja rządu polskiego dotycząca rozwoju głównej sieci infrastruktury drogowej 

obejmuje schemat docelowy sieci drogowej, na który składa się w pierwszej kolejności dokończenie programu 

budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz przebudowa pozostałych rodzajów dróg. Koncepcja zakłada, że do 

2020 r. długość autostrad będzie wynosić około 2000 km, a dróg ekspresowych około 5300 km.  

 

 

Rys. nr 1. Docelowa sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 20 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 187, poz. 1446). 

 

 
 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6329/docelowy-uklad-

autostrad [uzyskano 30.09.2013].  

 

 

W świetle Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)  

z dnia 22 stycznia 2013 r. przyjęte w przedmiotowym akcie regulacyjnym cele, uwzględniają nowe koncepcje 

wspólnej polityki transportowej UE i wypracowane w ostatnich latach główne założenia polskiej polityki 

transportowej, a także zamierzenia zawarte w innych dokumentach strategicznych.  
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Rys. nr 2. Struktura i hierarchia celów Strategii Rozwoju Transportu w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

z dnia 22 stycznia 2013 r. 

 

Głównym celem Strategii jest zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie 

bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, 

zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i 

globalnym. Aby przyjęte priorytety mogły zostać urzeczywistnione, wszystkie podmioty systemu administracji 

państwowej, samorządowej oraz organizacje i podmioty prywatne powinny dążyć do jak najefektywniejszej 

realizacji powierzonych ustawowo, statutowo i doktrynalnie zadań w zakresie własnych plenipotencji (w tym w 

obszarze BRD)  co w dalszej konsekwencji pozwoli na stworzenie dogodnych warunków, sprzyjających 

stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju.  

 

 

 

2. BEZPIECZEŃSTWO NA POLSKICH DROGACH W ŚWIETLE DANYCH 

STATYSTYCZNYCH  

 

 

W 2012 r. w Polsce miała miejsce wyraźna poprawa BRD. Na polskich drogach wydarzyło się 36 927 

wypadków drogowych. Porównując tę liczbę z danymi z 2011 r. (40 064 – spadek o 7,8%%), należy uznać 

przedstawioną, malejącą wartość jako bardzo korzystny wskaźnik stanowiący wyznacznik poprawy BRD. Wraz 

ze spadkiem liczby zdarzeń drogowych odnotowano również wyraźny spadek liczby bezwzględnej dotyczącej 

osób, które poniosły śmierć na drodze. W 2012 r. w wyniku wypadków drogowych w Polsce zginęło 3557 osób i 

była to wartość niższa o przeszło 15% niż w 2011 r.  

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego  

i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 

CEL STRATEGICZNY 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

CEL STRATEGICZNY 2: Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków 

transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych 

Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci 

infrastruktury transportowej 

Transport drogowy 

CELE SZCZEGÓŁOWE GAŁĘZIE/SEKTORY 

Poprawa sposobu organizacji i zarządzania 

systemem transportowym  

Bezpieczeństwo i niezawodność 

Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na 

środowisko  

Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania 

inwestycji infrastrukturalnych   

Transport kolejowy 

Transport lotniczy 

Transport morski i wodny 

śródlądowy 

Transport miejski 

Logistyka 
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Wyk. nr 1. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce (2001-2012). 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

 

W skali całego kraju, zmalała również skorelowana z wypadkami drogowymi liczba osób, które zostały 

ranne w wyniku tych zdarzeń. Statystyki policyjne odnotowały 45 637 osób bezpośrednio poszkodowanych na 

drodze i jest to wartość niższa o 7,8% w stosunku do 2011 r.  

 

Na ten wyraźny spadek, wpływ miało wiele czynników wynikających ze zmian zachodzących na różnych 

płaszczyznach życia społeczno-ekonomicznego w Polsce.  

Do tych najistotniejszych czynników możemy zaliczyć m.in.:  

 budowę nowych międzywojewódzkich połączeń drogowych, w tym realizację inwestycji z 

wykorzystaniem dotacji celowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

 modernizację istniejącej infrastruktury drogowej, zrealizowaną w ramach wieloletniego programu 

rządowego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na który przeznaczono 

około 1,5 miliarda €. Głównymi celami tego programu było wsparcie przebudowy, budowy lub remontu 

kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i 

poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz stworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i 

gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych 

ośrodków gospodarczych; 

 zainicjowanie wielu nowych kampanii profilaktycznych w mediach, które wpłynęły na  wzrost 

świadomości społecznej obywateli o istniejących zagrożeniach wynikających  z udziału w ruchu 

drogowym; 

 wzrost zaangażowania instytucji administracji samorządowej w walkę z piractwem drogowym, poprzez 

większe nasycenie dróg lokalnych i gminnych elektroniczną aparaturą do automatycznego pomiaru 

prędkości pojazdów; 

 spadek kradzieży pojazdów samochodowych, a tym samym mniej odnotowanych pościgów policyjnych 

za ich sprawcami, którzy uciekając przez funkcjonariuszami stwarzali bezpośrednie zagrożenie nie tylko 

dla siebie ale i dla innych uczestników ruchu drogowego;   

 spadek sprzedaży samochodów nowych i używanych, pośrednio związany z kryzysem gospodarczym z 

jakim borykają się państwa UE, co ma również wpływ na poziom życia polaków; 

 zintensyfikowanie działań kontrolnych oraz prewencyjnych przez państwowe formacje mundurowe m.in. 

Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, uprawnionych do realizacji zadań w obszarze BRD, w tym 

wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz ruchomych stanowisk 

edukacyjnych; 

 poprawę efektywności w zakresie wspólnych działań instytucji i podmiotów funkcjonujących w ramach 

krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego, w tym jego podsystemów m.in.: Systemu Powiadamiania 

Ratunkowego i Systemu 112;  

 budowę na terenie powiatów w każdym województwie Centrów Powiadamiania Ratunkowego, 

zajmujących się m.in. koordynacją działań ratunkowych związanych z zaistnieniem zdarzeń drogowych;      

 wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie elektronicznego (telewizja CCTV12) monitoringu głównych 

węzłów komunikacji drogowej w dużych miastach;  

                                                           
12 CCTV (ang. Closed Circuit Television) oznacza system telewizji funkcjonującej w układzie zamkniętym. Do zasadniczych elementów  
tworzących ten system należą kamery, monitory, rejestratory wizji, układy sterowania, a także urządzenia pomocnicze. Polska Norma 
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 odczuwalny w skali całego kraju niż demograficzny, przejawiający się mniejszą liczbą kandydatów na 

kierowców;    

 rozpoczęcie (w ostatnim kwartale 2012 r.) działań edukacyjno-legislacyjnych mających na celu poprawę 

procesu szkolenia kandydatów na kierowców; 

 wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie usprawnienia lokalnej i regionalnej komunikacji 

autobusowej i kolejowej; 

 wzrost roli transportu lotniczego, wynikający z konkurencyjności na krajowym rynku pasażerskich 

przewozów lotniczych, co jest związane z rozbudową na terenie polski infrastruktury lotniczej (nowe 

porty lotnicze) oraz z obniżeniem cen świadczonych usług w zakresie połączeń krajowych.            

  

 

Wyk. nr 2. Tendencja występowania wypadków drogowych i osób rannych w latach 2000-2012. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

 W „lżejszej” kategorii zdarzeń drogowych – kolizji, których w 2012 r. było 337 943, również odnotowano 

wyraźny spadek o 7,8% zdarzeń w porównaniu do 2011 r. Wynik ten, należy uznać za satysfakcjonujący co wynika 

m.in. z intensyfikacji działań kontrolnych realizowanych przez Policję (wynikających z doposażenia w 

specjalistyczny sprzęt np. motocykle, video rejestratory, nowoczesne urządzenia do kontroli stanu trzeźwości 

kierujących) oraz Inspekcję Transportu Drogowego czy sukcesywnego włączania do eksploatacji nowych 

obwodnic dużych miast np. w postaci projektu pn. Drogi na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012.  

 

Wyk. nr 3. Kolizje drogowe w Polsce (2007-2012). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

 Biorąc pod uwagę kryterium ciężkości wypadków13 w najgroźniejszych zdarzeniach drogowych, 

przejawiające się wskaźnikiem zabitych i rannych w przeliczeniu na 100 wypadków należy wskazać, że w 

                                                           
dotycząca systemów CCTV wyróżnia kilka rodzajów obserwacji. Należą do niej identyfikacja, rozpoznanie, detekcja, kontrola tłumu. W 

zależności od rodzaju obserwacji stosunek obiektu do wysokości ekranu, wyrażony jest inną liczbą. J. Dworzecki, Taktyka i Techniki 
Interwencji, Gliwice 2010, wyd. GWSP, s. 133. 
13 Na ciężkość wypadków mają wpływ takie czynniki jak m.in.: ▪ „twarde” otoczenie dróg, przy których rosną gęste szpalery drzew 

stanowiących śmiertelne zagrożenie dla kierowców. Drobny błąd kierowcy, chwila nieuwagi kończy się tragicznym w skutkach zderzeniem z 
drzewem; ▪ brak segregacji ruchu pieszych i rowerzystów od pozostałych uczestników ruchu (niedobór ścieżek rowerowych i chodników dla 
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ubiegłym roku (podobnie jak i w 2011 r.) najwyższą wartość odnotowano na terenie woj. podlaskiego (17,1 oraz 

126,5 – dot. zabitych i rannych) a najniższą w woj. pomorskim i małopolskim (6,5 – dot. zabitych w wypadkach) 

oraz w woj. kujawsko-pomorskim (112,7 – dot. rannych w wypadkach). Zakładając równomiernie występujące w 

całym kraju tendencje polaków do szybkiej jazdy, za wiodący czynnik sprawczy takiego stanu rzeczy 

występującego na Podlasiu, należy wskazać brak dobrej infrastruktury drogowej – w tym dwupasmowych dróg 

szybkiego ruchu, niską jakość stanu technicznego istniejących szlaków drogowych oraz powoli wdrażane 

rozwiązania z zakresu inżynierii BRD14. Ważnym negatywnym czynnikiem wpływającym na ciężkość wypadków, 

jest również duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych w tym regionie polski, co w połączeniu z niedostatkami 

lokalnej infrastruktury drogowej, złym stanem technicznym pojazdów (szczególnie zza wschodniej granicy) oraz 

niską kulturą kierowców odbywających tranzyt, stanowi główny czynnik powodujący taki stan rzeczy.          

 

 

Tab. nr 1. Wskaźnik liczby zabitych i rannych w przeliczeniu na 100 wypadków, w poszczególnych 

województwach w 2012 r. 

 

WOJEWÓDZTWO WYPADKI ZABICI RANNI 

WSKAŹNIK 

LICZBY 

ZABITYCH                         

NA 100.000  

MIESZKAŃCÓW 

WSKAŹNIK 

LICZBY 

RANNYCH                                     

NA 100.000  

MIESZKAŃCÓW 

DOLNOŚLĄSKIE 3 211  238  4 263  7,4  132,8  

KUJAWSKO - POMORSKIE 1 319  222  1 486  16,8  112,7  

LUBELSKIE 1 623  241  1 877  14,8  115,7  

LUBUSKIE 803  99  1 086  12,3  135,2  

ŁÓDZKIE 3 903  295  4 844  7,6  124,1  

MAŁOPOLSKIE 3 902  253  4 775  6,5  122,4  

MAZOWIECKIE 2 454  400  2 911  16,3  118,6  

OPOLSKIE 798  82  977  10,3  122,4  

PODKARPACKIE 1 801  184  2 247  10,2  124,8  

PODLASKIE 767  131  970  17,1  126,5  

POMORSKIE 2 763  179  3 568  6,5  129,1  

ŚLĄSKIE 4 675  336  5 707  7,2  122,1  

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 393  136  1 713  9,8  123,0  

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 607  145  2 066  9,0  128,6  

WIELKOPOLSKIE 2 565  315  3 085  12,3  120,3  

ZACHODNIOPOMORSKIE 1 407  131  1 744  9,3  124,0  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

 

Analiza czasu i miejsca powstawania wypadków drogowych pokazuje, że w 2012 r. najwięcej tego 

rodzaju zdarzeń drogowych miało miejsce w październiku (10,1% ogółu) i we wrześniu (9,8%). Duża liczba 

wypadków w miesiącach letnich, spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem 

wakacyjnym. W lipcu (9,7%), wrześniu (9,8%) i październiku (10,1%) doszło do 29,6% wszystkich wypadków 

drogowych jakie miały miejsce w ubiegłym roku w Polsce. Wypadki w miesiącach jesiennych są zjawiskiem 

obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, 

wcześnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni. W 

miesiącach zimowych odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar w związku z trudnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

 

Rozpatrując wypadki drogowe pod kątem ich zaistnienia w poszczególnych dniach tygodnia, najwięcej 

tego rodzaju pejoratywnych zdarzeń drogowych w 2012 r. odnotowano w piątki (16,6% ogółu). Natomiast w 

soboty dochodziło do zdarzeń, w wyniku których odnotowano największa liczbę ofiar śmiertelnych (16,9% ogółu). 

Takie rozłożenie zagrożeń w cyklu tygodniowym utrzymuje się w naszym kraju od wielu lat, co wynika z 

postępującego konsumeryzmu i podnoszącej się stopy życiowej polaków, którzy coraz częściej korzystają z 

weekendowego wypoczynku, a tym samym generują wzrost natężenia ruchu drogowego w tym okresie.  

 

                                                           
pieszych); ▪ niedostateczne wykorzystanie urządzeń ochronnych – jak pasy bezpieczeństwa, foteliki dla dzieci, kaski ochronne; ▪ nadal długi 
czas liczony od momentu wypadku do chwili pojawienia się służb ratowniczych i medycznych na miejscu zdarzenia.  
14 Do działań z tego obszaru należy zaliczyć m.in.: zapewnienie rozpoznawalności, czytelności i jednorodności drogi; modyfikowanie drogi w 

celu utrzymania pojazdów w pasie ruchu; kształtowanie bezpiecznego otoczenia dróg już na etapie ich projektowania; zabezpieczenie poprzez 
właściwe, czytelne oznakowanie obiektów niebezpiecznych znajdujących się najbliższym otoczeniu drogi.  
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Wyk. nr 4. Wypadki drogowe wg miesięcy w latach 2011-2012. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

 

Tab. nr 2. Wypadki drogowe i ich skutki według dni tygodnia w 2012 r. 

 

DNI TYGODNIA 
WYPADKI ZABICI RANNI 

OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % 

PONIEDZIAŁEK 5 562  15,0  516  14,4  6 742  14,7  

WTOREK 5 142  13,9  395  11,1  6 109  13,3  

ŚRODA 5 238  14,1  462  12,9  6 315  13,8  

CZWARTEK 5 465  14,8  473  13,2  6 640  14,5  

PIĄTEK 6 140  16,6  577  16,2  7 388  16,1  

SOBOTA 5 238  14,1  603  16,9  6 772  14,8  

NIEDZIELA 4 261  11,5  545  15,3  5 826  12,7  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

 

Zarówno w 2012 r. jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków występowało w godzinach 

13-20, a szczególnie między godziną 15 a 18, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, związanego 

powrotami z pracy uczestników ruchu drogowego. Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24-5, co wynika 

ze zminimalizowania w tym czasie ruchu drogowego, wynikającego z ograniczenia ludzkiej aktywności (m.in. 

fizjonomia człowieka – konieczność snu). W tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło 

śmierć. 

Nie tylko czynnik ludzki jest komponentem sprawczym występowania zdarzeń drogowych. Również 

warunki atmosferyczne, a także elementy poprawiające warunki jazdy, jak np. oświetlenie (własne pojazdu, 

sztuczne – infrastruktura drogowa, naturalne – światło dzienne) wpływają na stopień bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników ruchu drogowego. Podobnie jak w 2011 r., najwięcej wypadków w ubiegłym roku wydarzyło się przy 

dobrych warunkach atmosferycznych. Kierowcy korzystając z dobrych warunków pogodowych, nie posiadając 

umiejętności adekwatnych do preferowanej dynamiki jazdy rozwijają wyższe prędkości, co w konsekwencji 

zaistnienia zdarzenia drogowego powoduje tragiczniejsze skutki. 
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Wyk. nr 5. Liczba wypadków drogowych wg czasu zaistnienia w 2012 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Tab. nr 3. Wypadki drogowe i ich skutki wg warunków atmosferycznych w 2012 r.* 

 

WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYPADKI ZABICI RANNI 

DOBRE WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE 

23 290  2 231  28 474  

POCHMURNO 8 392  852  10 445  

OPADY DESZCZU 4 354  389  5 581  

OPADY ŚNIEGU, GRADU 1 323  109  1 715  

OŚLEPIAJĄCE SŁOŃCE 705  51  890  

SILNY WIATR 460  79  585  

MGŁA, DYM 290  47  370  
* W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK15, w tabeli podano liczbę wystąpień  

w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Największą liczbę pejoratywnych zdarzeń na drogach krajowych, dostępne statystyki odnotowują w 

porze dziennej, co jest bezpośrednio skorelowane z wysokim stopniem natężenia w ruchu drogowym. Natomiast 

w porze wieczorowo-nocnej i o świcie, na drogach i innych udostępnionych do użytkowania szlakach 

komunikacyjnych, występuje najwyższy wskaźnik ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych. W 15% tego typu 

wypadków ginie człowiek, a w porze dziennej 7% zdarzeń drogowych niesie ze sobą ofiary śmiertelne.  

 

Tab. nr 4. Wypadki drogowe w poszczególnych porach dnia w 2012 r. 

 

OŚWIETLENIE 
WYPADKI ZABICI RANNI 

OGÓŁEM % OGÓŁEM % OGÓŁEM % 

W CIĄGU DNIA 25 473  68,8  1 832  51,3  31 769  69,4  

W OKRESIE ZMROKU, ŚWITU 2 704  7,3  321  9,0  3 362  7,3  

WARUNKI 

NOCNE 

NA DROGACH 

OŚWIETLONYCH 

5 313  14,3  520  14,6  6 389  14,0  

NA DROGACH 

NIEOŚWIETLONYCH 

3 556  9,6  898  25,1  4 272  9,3  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

                                                           
15 SEWIK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych) to aplikacja modułowa policyjnego systemu/bazy danych KSIP (Krajowy 

System Informacyjny Policji) przeznaczona dla służb ruchu drogowego i zawierająca informacje o wszystkich zdarzeniach drogowych 

zgłoszonych policji. Dostęp do SEWIK-a można uzyskać przy wykorzystaniu stanowisk dostępowych GSD (Graficzna Stacja Dostępowa) lub 
komputerów UKSP (Uniwersalne Komputerowe Stanowisko Pracy) włączonych do sieci policyjnej.    
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W 2012 r. zdecydowanie więcej wypadków drogowych (27 046, tj. 73%) wydarzyło się na obszarze 

zabudowanym, ale w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano istotny, ponad 7% spadek tych negatywnych 

wartości (29 174 – w 2011 r.). Poza obszarem zabudowanym odnotowano 9990 wypadków tj. 27% ogółu.  

Pomimo, że zdecydowana większość najcięższych zdarzeń drogowych miała miejsce na obszarze 

zabudowanym, to jednak więcej osób poniosło śmierć w wyniku wypadków zaistniałych na terenie obszarów 

niezabudowanych. Na taki stan rzeczy wpływ ma wiele czynników, pośród których należy wskazać, m.in.:  

 zły stan infrastruktury drogowej na obszarach niezabudowanych w Polsce, w tym złą jakość lub zupełny 

brak oświetlenia oraz oznakowania pionowego, poziomego i niestandardowego; 

 brak nowoczesnych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym bezkolizyjnych zjazdów i 

skrzyżowań, przejść dla pieszych, tras rowerowych, szerokich poboczy umożliwiających awaryjne, 

bezpieczne zatrzymanie pojazdu; 

 rozwijanie przez kierowców wyższych prędkości, co w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego 

generuje więcej ofiar śmiertelnych; 

 utrudnienia w dotarciu wykwalifikowanej pomocy medycznej, której stacje dyspozytorskie są 

zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich.         

 

Tab. nr 5. Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi w 2012 r. 

 

MIEJSCE ZDARZENIA WYPADKI ZABICI RANNI 

PROSTY ODCINEK DROGI 19 821  2 270  23 476  

ZAKRĘT, ŁUK 4 407  589  6 226  

SPADEK 648  94  789  

WZNIESIENIE 463  65  595  

WIERZCHOŁEK WZNIESIENIA 21  5  22  

SKRZYŻOWANIE 

Z DROGĄ Z 

PIERWSZEŃSTWEM 

10 811  543  13 670  

O RUCHU OKRĘŻNYM 458  14  549  

DRÓG RÓWNORZĘDNYCH 163  2  209  
* W związku z możliwością wielokrotnego wyboru w nowej wersji SEWIK, podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa 
ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Do głównych przyczyn wypadków, jakie w 2012 r. miały miejsce na prostych odcinkach polskich dróg, 

należy zaliczyć: 

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4417 wypadków; 

 nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu –  2217 wypadków; 

 nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego – 2218 wypadków; 

 nieprawidłowe wyprzedzanie – 1318 wypadków; 

 nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1371 wypadków. 

 

Najistotniejszymi przyczynami zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu, w 

ubiegłym roku były: 

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 5026 wypadków; 

 nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego – 1795 wypadków; 

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 883 wypadki. 

Natomiast głównymi czynnikami, które wpłynęły na zaistnienie wypadków na zakrętach były: 

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 2864 wypadki; 

 jazda po niewłaściwej stronie drogi – 196 wypadków; 

 nieprawidłowe wyprzedzanie – 134 wypadki; 

 nieprawidłowe wymijanie – 137 wypadków. 

 

W 2012 r. więcej pejoratywnych zdarzeń odnotowano na drogach z jednym pasem jezdni, 

umożliwiającym poruszanie się pojazdów w obu kierunkach (jednojezdniowych – 30 502 wypadki), a na drogach 

dwukierunkowych było 5305 wypadków.  

 

W charakteryzowanym okresie, najczęściej w naszym kraju dochodziło do wypadków, określanych – 

przy uwzględnieniu kryterium rodzajowego, „zderzeniem się pojazdów w ruchu”. W 2012 r. wypadków takich 

było 18 245, co stanowiło (dokładnie jak w roku poprzednim) 49,2% ogółu. W ich wyniku śmierć poniosły 1442 

osoby (40,4% wszystkich ofiar), a ranne zostały 25 143 osoby (54,9% ogółu rannych). Drugim pod względem 
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odnotowanej liczby zdarzeń drogowych, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na 

pieszego”. Tego typu zdarzeń odnotowano 10 042 (27,1%), a ich konsekwencją były 1152 ofiary śmiertelne 

(32,3%), a 9548 osób zostało rannych (20,9%).  

 

Wyk. nr 6. Wypadki drogowe w 2012 r. wg miejsc ich powstawania. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Podsumowując przedstawiony zarys analizy BRD w Polsce, należy wskazać, że  

w 2012 r. odnotowano bardzo pozytywną tendencję poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, przejawiającą 

się spadkiem pejoratywnych wartości we wszystkich strategicznych dla tego obszaru kategoriach. Zarówno w 

kategorii ofiar śmiertelnych (mniej o 632, tj. spadek o 15%), jak i osób rannych (mniej o 3864, tj. spadek o 7,8%), 

a także wypadków (mniej o 3138, tj. spadek o 7,8%) oraz kolizji (mniej o 28577, tj. spadek o 7,8%) policyjne 

statystyki zarejestrowały oczekiwany od wielu lat regres.     

 

Pośród wyzwań, które stoją przed polskim społeczeństwem w najbliższych latach, a odnoszących się do 

obszaru BRD, należy zaliczyć podejmowanie wielopłaszczyznowych i skorelowanych instytucjonalnie oraz 

systemowo działań, mających na celu rozwiązanie, m.in.:      

 problemu nadmiernej prędkości, która jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w Polsce; 

 problemu tzw. młodych, brawurowo jeżdżących, niedoświadczonych i niedouczonych kierowców (w 

wieku 18-24 lata, przeważnie płci męskiej), którzy są najczęstszymi sprawcami wypadków drogowych; 

 problemu niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych (chodzi tu szczególnie o dzieci, osoby 

starsze i niepełnosprawne), rowerzystów i motorowerzystów stanowiących łącznie 50% ofiar 

śmiertelnych zdarzeń drogowych; 

 problemu nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego; 

 ciężkości wypadków drogowych, których przyczyny tkwią m.in. w zbyt długim czasie, jaki upływa od 

momentu wypadku do pojawienia się służb ratowniczych, a także nadmiernej prędkości jazdy oraz złym 

stanie technicznym i niewłaściwym projektowaniu infrastruktury drogowej;    

 problemu miejsc koncentracji wypadków – miejsca te (więcej niż 4 wypadki na odcinku 1 km w ciągu 1 

roku) skupiają ok. 20-30% wszystkich wypadków drogowych. 

 

 

 

3. PRIORYTETY POLICJI W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO W POLSCE NA LATA 2013-2015 

 

Policja w Polsce została powołana ustawą z 6 kwietnia 1990 r., jako umundurowana, uzbrojona formacja 

służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego16. Do 

podstawowych zadań policji należy ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami, 

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

                                                           
16 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.). 
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W polskiej Policji funkcjonują trzy rodzaje służb: kryminalna, prewencji i logistyki. Służba prewencyjna 

zajmuje się zapobieganiem przestępstwom i wykroczeniom oraz innym zjawiskom kryminogennym, organizuje i 

koordynuje działania Policji na rzecz ochrony osób i mienia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak 

również koordynuje przedsięwzięcia jednostek Policji, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Funkcjonariusze ruchu drogowego w oparciu o obowiązujące akty prawne i związkowe17, realizują zadania w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa i porządku na drogach, m.in. przez: 

 organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu 

drogowym; 

 kontrolę ruchu drogowego, ujawnianie przestępstw i wykroczeń drogowych; 

 analizowanie zdarzeń drogowych i określenia obszarów zagrożeń i miejsc niebezpiecznych; 

 pilotaż pojazdów ponadgabarytowych. 

 

W ramach obowiązków służbowych, policjanci ogniw ruchu drogowego wykonują zadania polegające 

m.in. na: 

 legitymowaniu wszystkich uczestników ruchu drogowego i wydawaniu im wiążących poleceń, w zakresie 

prawnie dozwolonych sposobów korzystania z drogi i towarzyszącej jej infrastruktury oraz właściwego 

używania pojazdu;  

 kontroli dokumentów niezbędnych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, w tym 

zezwolenia posiadanego przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, a także dokumentów, które 

potwierdzają zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez 

posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki takiego ubezpieczenia;  

 żądaniu od kierującego przedstawienia dokumentu, który potwierdza prawo do używania pojazdu, jeżeli 

pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej (w oparciu o art. 71 ust. 5 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym);  

 żądaniu poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie 

zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;  

 przeprowadzaniu czynności polegających na kontroli stanu technicznego oraz wyposażenia, ładunku, a 

także innych parametrów (masy całkowitej, wymiarów, nacisku osi na jezdnię) pojazdu znajdującego się 

na drodze;  

 kontroli zapisów tachografu, w tym parametrów dotyczących prędkości, czasu jazdy i postoju, dyscypliny 

realizacji obowiązkowych przerw i odpoczynku przez kierowców pojazdów wyposażonych w tego typu 

urządzenia rejestrujące;  

 zatrzymywaniu, w oparciu o dyspozycje poszczególnych przypadków ujętych w ustawie, dokumentów 

potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem lub jego używania;  

 wydawaniu poleceń:  

 osobie, która jest odpowiedzialna za spowodowanie przeszkody utrudniającej płynność ruchu drogowego 

lub wpływającej na BRD;  

 uczestnikowi ruchu drogowego, który poddawany jest kontroli;  

 uniemożliwianiu, w zakresie prawnie powierzonych plenipotencji: 

 dalszego kierowania pojazdem, osobie która znajduje się w stanie nietrzeźwości lub  

w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;  

                                                           
17 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – art. 1 ust. 2 pkt 2; Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym – art. 129 ust. 1 (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U z 1983 r. Nr 25,  poz. 

117); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 14, poz. 144 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1998 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie 

kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym  (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840); Zarządzenie nr 495 KGP z dnia 25 maja 2004 r. 
w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów  (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 39); Zarządzenie Nr 496 KGP z dnia 25 maja 

2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 9, 

poz. 40 z późn. zm.); Zarządzenie nr 497 KGP z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie w sprawie pełnienia służby przez policjantów 
wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP z 2004 r. 

Nr 9, poz. 41); Zarządzenie Nr 609 KGP z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów (Dz. 

Urz. KGP z 2007 r. Nr 13, poz. 100 z późn. zm.); Wytyczne Nr 1 KGP z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ochrony bezpieczeństwa osobistego 
policjantów oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 10, poz. 68); 

Wytyczne Nr 1 KGP z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z 

immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających z immunitetów krajowych (Dz. U. KGP z 2006 r. Nr 4, 
poz. 17).   
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 dalszego eksploatowania pojazdu, którego aktualny stan techniczny, ładunek, masa oraz nacisk 

jednostkowy osi na jezdnię zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, a także powodują 

uszkodzenie nawierzchni jezdni albo naruszają wymagania ochrony środowiska18;  

 dalszego poruszania się pojazdem, który jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej czy Konfederacji Szwajcarskiej lub państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, jeżeli osoba prowadząca ten środek transportu nie okazała stosownego dokumentu, 

potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;  

 dalszego kierowania pojazdem przez osobę, która nie posiada wymaganych dokumentów uprawniających 

do kierowania lub używania pojazdu;  

 wykorzystywaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych, służących m.in. do badania pojazdów, w tym 

określenia ich faktycznej masy, nacisku osi na jezdnię lub prędkości z jaką się poruszają, a także 

stwierdzaniu naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz badaniu stanu 

trzeźwości kierującego;  

 wykorzystywaniu urządzeń służących do rejestracji realizowanych zadań służbowych;  

 usuwaniu pojazdów z obszaru bezpośredniego ruchu drogowego, w przypadkach określonych w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym;  

 kontrolowaniu transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu realizacji przez spedytorów 

i kierowców, przepisów obowiązujących w tym zakresie;  

 wykorzystywaniu urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania 

wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;  

 kierowaniu do starosty wniosku o wysłanie kierowcy lub innej osoby posiadającej pozwolenie na 

prowadzenie tramwaju na egzamin weryfikujący kwalifikacje, jeżeli zaistniały uzasadnione zastrzeżenia, 

co do kwalifikacji tej osoby.  

 

Policjanci ruchu drogowego przed rozpoczęciem służby w jednostkach i komórkach organizacyjnych 

zajmujących się kontrolą BRD, przechodzą specjalistyczne szkolenie zawodowe w Centrum Szkolenia Policji w 

Legionowie. Ze względu na natężenie ruchu oraz zagrożenie jego bezpieczeństwa i porządku, funkcjonariusze 

realizują swoje zadania służbowe na polskich drogach:  

 na posterunkach stałych19 tj. codziennie przez 1, 2 lub 3 zmiany na drogach, na których wzmożony ruch 

i wynikające z tego zagrożenie występuje systematycznie przez znaczną część doby; 

 sezonowo tj. tylko w niektórych miejscach i porach roku, zależnie od aktualnych potrzeb, w szczególności 

w rejonach turystyczno-wypoczynkowych; 

 doraźnie, gdy występuje wzmożone natężenie ruchu i wynikające z tego zagrożenie występuje w krótkim 

przedziale czasu, np. z powodu odbywających się wydarzeń kulturalnych, imprez masowych, pokazów, 

uroczystości plenerowych, a także przejazdów  VIP-ów czy katastrof przemysłowych, naturalnych itp. 

Funkcjonariusze komórek ruchu drogowego ze zrealizowanych czynności sporządzają stosowne wpisy 

służbowe, w tym wypełniają, m. in:    

 notatnik służbowy; 

 karty statystyczne; 

 notatnik do kontroli służby; 

 książkę pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego; 

 książkę pracy wykorzystywanego pojazdu służbowego oraz inną niezbędną dokumentację. 

Ponadto obowiązki w obszarze BRD realizują również inni funkcjonariusze pionu prewencji, których 

zadaniowano w trybie odpraw dziennych. Do podstawowych zadań tych policjantów należy, m.in.: 

 przeprowadzanie badania na zawartość alkoholu w organizmie lub innych środków odurzających i 

psychotropowych działających podobnie do alkoholu; 

 dokonywanie pomiaru prędkości pojazdów na drogach wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych oraz w strefach zamieszkania (pod warunkiem ukończenia kursu doskonalenia zawodowego 

z zakresu obsługi wykorzystywanych przez policję urządzeń kontrolno-pomiarowych); 

 kierowanie ruchem drogowym, w związku z wykonywaniem czynności w zakresie zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia oraz imprez masowych, kulturalnych i innych wydarzeń społecznych odbywających 

się na terenie infrastruktury drogowej. 

 

                                                           
18 L. Kováčová, The significance of environmental education in the context of increasing environmental issues of society, [w:] Aspects of 

National Security. Local safety components, (Red.) J. Dworzecki, New York 2014, wyd. Iglobal Writer inc., s. 129-144.  
19 Posterunek to ściśle określone miejsce pełnienia służby, w trakcie której realizowane są zadania określone  
w regulaminie, np.: posterunek ręcznej regulacji ruchu drogowego, posterunek blokadowo-kontrolny, obserwacyjno-meldunkowy. 
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Istotą działań polskiej policji jest pełnienie służebnej roli wobec społeczeństwa. Formacja ta ma zadanie 

nie tylko reagować na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa obywateli naszego kraju, ale co wynika z jej 

predylekcji ustawowych, również podejmować szeroko idące działania profilaktyczne i wyprzedzające, których 

celem jest zapobieganie potencjalnym naruszeniom obowiązującego porządku prawnego w naszym kraju.  

W obszarze wiodących priorytetów i zadań priorytetowych, przyjętych do realizacji na lata 2013-2015 

przez kierownictwo tej największej formacji policyjnej w Polsce, znalazło się: 

 doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie; 

 działania tej formacji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach; 

 ochrona interesów obywateli, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z 

przestępczością gospodarczą; 

 zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby policjantom i wykonywania pracy przez 

pracowników policji, w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez te osoby zadań; 

 usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych i finansowych; 

 działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 

 

W obszarze inicjatyw skoncentrowanych na poprawie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach, 

przyjęto – do realizacji na lata 2013-2015, założenia wyznaczające trzy zasadnicze kierunki działań tej formacji. 

Są to: 

 zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drogach; 

 aktywizacja działań na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych; 

 wzmocnienie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wzrostu poziomu bezpieczeństwa na 

drogach. 

 

W liczącej ponad 102 tysiące etatów policji, codziennie do pełnienia służby na naszych drogach jest 

kierowanych kilka tysięcy funkcjonariuszy, a udział procentowy przyporządkowanych stanowisk służbowych dla 

funkcjonariuszy ruchu drogowego w ogólnym stanie etatowym tej formacji, wynosi nieco ponad 8% i wartość ta 

zasadniczo nie zmienia się od kilku lat.     

 

Wyk. nr 7. Udział procentowy etatów ruchu drogowego w ogólnym stanie etatowym Policji (2008-styczeń 2013). 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Na znaczącą poprawę efektywności działań policji w obszarze BRD, niewątpliwie wpłynie podniesienie 

stanu etatowego drogówki do 10% ogólnej liczby stanowisk w tej formacji. Jak widać w poniższej tabeli, wielu 

komendantów wojewódzkich podziela tę tezę, dążąc do osiągnięcia wskazanego powyżej wyznacznika etatowego. 

Takie racjonalne podejście stanowi wyjście, w myśl strategii community policing20, naprzeciw oczekiwaniom 

                                                           
20 Community policing jest strategią i filozofią, która doktrynalnie pozwala polskiej policji oraz społecznościom lokalnym wspólnie pracować 

na rzecz rozwiązania najistotniejszych dla owych społeczności problemów kryminalnych. Co jest niezwykle ważne, w myśl przyjętych założeń 
lokalna społeczność może partycypować (m.in. merytorycznie, finansowo, organizacyjnie) w tworzeniu policyjnych strategii zwalczania 

przestępczości. Funkcjonariusze (wszyscy bez wyjątku), powinni aktywnie angażować się w pracę ze społecznościami lokalnymi. Wymaga to 

stworzenia nowego wzoru policjanta, posiadającego umiejętności komunikowania się i będącego łącznikiem między obywatelami, a instytucją 
którą reprezentuje. Poszczególne elementy strategii zakładają współpracę policjantów z liderami społeczności lokalnych, czyli osobami 

najbardziej zaangażowanymi w działania związane z zapewnieniem porządku. Ta nowa jakość w relacjach społeczeństwo a policyjna formacja 

(np. Policja, Straż Gminna/Miejska – czyli instytucje o represyjnych plenipotencjach) ma za zadanie przełamanie pasywności i bierności 
lokalnej społeczności w kontekście współpracy na polu walki o szeroko rozumiane bezpieczeństwo wewnętrzne. Celem przyjętej doktryny, 

jest doprowadzenie do włączenia się obywateli w działalność utrzymania porządku publicznego. Zadaniem policji jest koncentrowanie 

większej uwagi na objęciu ochroną grup osób, najbardziej podatnych na działalność przestępczą. Do grup tych należy zaliczyć osoby nieletnie, 
w podeszłym wieku, niepełnosprawne, nieposiadające środków finansowych pozwalających na niezakłóconą egzystencję. Takie działania będą 
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polskiego społeczeństwa, które chce czuć się bezpiecznie nie tylko w miejscu swojego najbliższego otoczenia, ale 

także w trakcie korzystania z ciągów i systemów komunikacji drogowej. Należy przy tym pamiętać, że wzrost 

dobrobytu w kraju jest bezpośrednio skorelowany w rozwojem sektora usług transportowych.       

 

Tab. nr 6. Stan etatowy komórek ruchu drogowego w stosunku do stanu etatowego poszczególnych komend 

wojewódzkich policji (na dzień 31.03.2013 r.).   

 

JEDNOSTKA  

STAN 

ETATOWY 

POLICJANTÓW 

OGÓŁEM  

W GARNIZONIE  

STAN 

ETATOWY 

POLICJANTÓW 

RUCHU 

DROGOWEGO  

% ETATÓW 

RUCHU 

DROGOWEGO  

KWP w Białymstoku 2 961 259 8,75% 

KWP w Bydgoszczy 5 036 405 8,04% 

KWP w Gdańsku 6 019 458 7,61% 

KWP w Gorzowie Wielkopolskim 2 716 265 9,76% 

KWP w Katowicach 12 421 1 040 8,37% 

KWP w Kielcach 3 061 293 9,57% 

KWP w Krakowie 7 787 674 8,66% 

KWP w Lublinie 4 937 395 8,00% 

KWP w Łodzi 6 385 550 8,61% 

KWP w Olsztynie 3 602 275 7,63% 

KWP w Opolu 2 462 179 7,27% 

KWP w Poznaniu 8 306 671 8,08% 

KWP z siedzibą w Radomiu 5 502 546 9,92% 

KWP w Rzeszowie 4 495 404 8,99% 

KWP w Szczecinie 4 644 363 7,82% 

KWP we Wrocławiu 7 796 614 7,88% 

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie 9 913 648 6,54% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Kolejnym elementem wpływającym na poprawę efektywności realizacji zadań służbowych przez 

funkcjonariuszy ruchu drogowego, jest jakość i ilość sprzętu technicznego wykorzystywanego w trakcie 

codziennej służby. Polscy policjanci dysponują najnowocześniejszymi środkami pracy w obszarze BRD, jakich 

nie powstydziły by się formacje policyjne bardziej rozwiniętych państw świata. W tym zakresie należy wspomnieć 

m.in. o:  

 pojazdach służbowych wyposażonych w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu 

drogowego; 

 oznakowanych pojazdach służbowych wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie (TACHOSPEED) 

służących do kontroli czasu pracy kierowców; 

 oznakowanych pojazdach służbowych (motocykle ciężkie ruchu drogowego) wykorzystywanych przez 

policjantów-kontrolerów ruchu drogowego do kontroli stanu bezpieczeństwa na drogach oraz obsługi 

miejsc zdarzeń drogowych (wypadków, kolizji drogowych); 

 analizatorach wydechu do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu 

o nazwie Dräger DrugTest 5000 (zestaw stanowi łatwą i szybką metodę do wykrywania obecności: 

amfetamin, benzodiazepinów, kannabinoidów, metabolitów, kokainy, metaamfetamin, opiatów); 

 urządzeń do pomiaru przepuszczalności światła szyb samochodowych typu „CL-176.” 

Kierownictwo polskiej policji w założeniach dotyczących strategii poprawy BRD, zaplanowało w 

najbliższych latach intensywną modernizację i dosprzętowienie aktualnego stanu środków technicznych, którymi 

dysponują funkcjonariusze ruchu drogowego. 21    

 

                                                           
zachęcać praworządnych obywateli do współpracy z tą formacją (i innymi instytucjami o policyjnej proweniencji), wpłyną też pozytywnie na 
wzrost wzajemnego szacunku. Strategia community policing działania zawiera dwa elementy: community partnership oraz problem solving. 

Pierwszy z wymienionych elementów – community partnership, opiera się na długotrwałej partnerskiej współpracy policjanta z mieszkańcami, 

duchowieństwem, placówkami edukacyjnymi, lokalnym biznesem, służbą zdrowia, stowarzyszeniami i innymi prospołecznymi organizacjami, 
itp. Funkcjonariusz  odpowiedzialny za powierzony mu rejon służbowy, podejmuje działania zmierzające w swej istocie do stworzenia „sieci” 

składającej się osób fizycznych i podmiotów posiadających osobowość prawną, które będą z nim współdziałały w celu poprawy 

bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Natomiast problem solving to działanie polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów, poprzez 
współpracę policji z samorządami. Nie ma możliwości, aby społecznie odizolowana (osamotniona) instytucja policyjna była w stanie sama 

rozwiązywać problemy korelujące ze zjawiskiem przestępczości. Bardzo często bowiem, przyczyny przestępczości leżą poza obszarem 

działania tej formacji. J. Dworzecki, Policja w Polsce, Kraków 2010, wyd. EAS, s. 231-233. 
21 Soušek, R. et al.: Doprava a krizový management - [1. vyd.]. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2010. - 260 s. - ISBN 978-80-86530-64-2. 
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Wyk. nr 8. Zestawienie liczby pojazdów służbowych (oznakowanych i nieoznakowanych) polskiej policji 

wyposażonych w wideorejestratory (2007-2012). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Tab. nr 7. Harmonogram krajowych działań kontrolno-prewencyjnych na 2013 r.   

 
KRYPTONIM 
DZIAŁAŃ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

PRĘDKOŚĆ   29 (pt) 
16 (wt) 
TISPOL 

5 (nd)  12(pt) 
25 (nd) 
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 4 (pt)   

ALKOHOL  
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25 (pt)  9 (so)   
6 (cz) 

TISPOL 
 14(śr)   18 (pn) 

9 (pn) 
TISPOL 

TRUCK  
13 (śr) 

TISP
OL 

   17 (pn)  6 (wt)  
9 (śr) 

TISPOL 
  

BUS  14 (pn)   10 (śr)   
25 (cz) 
TISPOL 

 18 (śr)    

PASY   
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP. 

 

Sprzęt policyjny jest wykorzystywany nie tylko do działań kontrolno-represyjnych  

wchodzących w obszar tzw. twardej profilaktyki, realizowanej przez policję. Również bardzo intensywnie polska 

policja uczestniczy we wszelkiego rodzaju inicjatywach, akcjach i kampaniach profilaktycznych kierowanych do 

wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych polaków.    

Intensywne działania kontrolno-prewencyjne planowane do realizacji w obszarze BRD  na 2013 r. mają 

za zadanie znacząco podnieść stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Jak dało się zauważyć w przeszłości, w 

tym zakresie polska policja prowadzi szeroko zakrojone i bardzo intensywne czynności, czego efektem jest 

uprzednio scharakteryzowana, pozytywna tendencja przejawiająca się spadkiem odnotowanej liczby 

pejoratywnych wskaźników, skorelowanych z bezpieczeństwem na naszych drogach. Ten zasadniczy nurt 

aktywności funkcjonariuszy, będzie zapewne podtrzymywany również w następnych latach.  

Uzupełniając, omówione powyżej i przyjęte przez kierownictwo polskiej policji, założenia do realizacji 

na lata 2013-2015 w zakresie poprawy BRD należy również wskazać, że planowane są działania zmierzające do 

zmiany obowiązującej dotychczas legislatywy w tym obszarze co pozwoli na: 

 podwyższenie wysokości mandatów karnych (mamy najniższe mandaty w Europie w porównaniu do 

zarobków i ich wysokość od wielu lat jest niezmieniana); 

 umożliwienie płacenia mandatów kartą płatniczą.  

Ponadto nadal będzie kontynuowana współpraca z instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi m.in.: 

 w ramach rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom pn. „Razem 

Bezpieczniej” – kampania edukacyjna pn. „Rowerem Bezpiecznie do celu”; 

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9 9
25 18

129 129 129

174 184

268 260
284

261

348



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 26 - 
 

 w ramach programów inicjowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – w tym „Program 

Europejskie Fundusze w drodze do szkoły”; 

 w ramach programów Instytutu Transportu Samochodowego realizowanych pod nazwą „Klub 

Pancernika” czy „Klika w fotelikach”. 

Policja jest również organizatorem lub partycypuje w ogólnopolskich turniejach bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, w których jest promowana wiedza z zakresu m.in.: 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; 

 motoryzacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-

wychowawczych.  

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Na szczeblu naczelnym administracji państwowej w naszym kraju, za realizację zadań szczegółowych w 

obszarze polityki odnoszącej się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowiedzialność ponosi 

minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw transportu. Z tymi liderami 

współpracują inne podmioty, w tym ministrowie właściwi do spraw: administracji publicznej, budownictwa, 

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, zdrowia, minister sprawiedliwości oraz 

centralne organy administracji rządowej poprzez komendanta głównego policji, komendanta głównego straży 

granicznej, komendanta głównego żandarmerii wojskowej, komendanta głównego straży pożarnej, głównego 

inspektora transportu drogowego, a także na szczeblu lokalnym wojewodowie, jednostki samorządu 

terytorialnego, partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. 

W zakresie celów cząstkowych, przyjętej na kolejne trzy lata i konsekwentnie realizowanej przez ministra 

spraw wewnętrznych strategii w obszarze poprawy BRD, znalazły się m.in. takie zagadnienia jak:   

 zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach (zintensyfikowanie kontroli prędkości 

pojazdów, przestrzeganie zakazu kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków 

działających podobnie do alkoholu); 

 zintensyfikowanie działań podległych służb i podmiotów w zakresie realizacji zajęć i inicjatyw o 

edukacyjnym charakterze, w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego;  

 promowanie wszelkich inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 partycypowanie w działaniach legislatywnych na rzecz zaostrzenia przepisów prawa w stosunku do 

sprawców łamiących przepisy ruchu drogowego, których naruszenie jest przyczyną lub skutkiem 

najcięższych i najczęstszych wypadków drogowych. 

Przyjęta w oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju22, uchwała 

Rady Ministrów nr 157 pn. Strategia Rozwoju Kraju 202023, zakłada jako jeden z priorytetów polityki rządu, 

działania zmierzające do poprawy BRD w naszym kraju.  

W cytowanym wyżej akcie woli ciała kolegialnego wskazano, że zagrożenie Polaków utratą życia w 

wypadku drogowym jest nadal jednym z największych w Europie, prawie dwa razy wyższe niż średnio w Unii 

Europejskiej i ponad 3 razy wyższe niż w Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Polska mimo znacznej 

poprawy, z 29% spadkiem liczby zabitych w latach 2001-2010, znajduje się na końcu listy krajów, które osiągnęły 

pozytywne efekty w tym względzie.  

Pośród zaplanowanych w Strategii... do realizacji w obszarze BRD działań, mających wpłynąć na 

poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, zaliczono realizowanie programów poprawy bezpieczeństwa na 

drogach, skorelowanych z pracami nad ulepszeniem stanu infrastruktury oraz kontynuowaniem kampanii 

uświadamiających i edukacyjnych w zakresie zasad ruchu drogowego oraz promocji bezpiecznych zachowań na 

drodze. Do najważniejszych zadań w tym obszarze zaliczono m.in.: budowę i rozwój systemów automatycznego 

nadzoru nad ruchem drogowym, rozwój zintegrowanego systemu zarządzania wypadkami, rozwój 

zintegrowanego systemu obsługi pasażerów i przewozu towarów, usprawnianie form i kanałów komunikacji ze 

społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Inteligentne Systemy Transportowe oraz 

stworzenie systemu finansowania inwestycji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

O tym, że konsekwentnie realizowana polityka władz w zakresie BRD przynosi wymierne i oczekiwane 

efekty, świadczą osiągnięcia innych krajów. Przykładem pośród większych państw mogą być Francja, Portugalia 

czy Hiszpania, gdzie w ciągu ostatnich 9 lat realizacji III Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii 

Europejskiej, osiągnięto prawie 50 % spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach. W tych krajach wprowadzono 

system automatycznego nadzoru nad przestrzeganiem prędkości, co skutecznie ograniczyło pejoratywne wartości 

                                                           
22 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 
23  Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (Dz. U. Monitor Polski z 
2012 r. poz. 882). 
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rokrocznie odnotowywane w policyjnych statystykach. Należy dodać, że Unia Europejska jako całość, jest dość 

daleko od realizacji wyznaczonego celu ograniczenia o połowę – do końca 2013 r., liczby ofiar śmiertelnych na 

drogach wspólnoty, który w latach 2001-2009 wyniósł 35%. Aktualnie tylko 9 krajów jest bliskich osiągnięcia 

spadku 50%24.  

Należy także dodać, że zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa transportu w kontekście wzmocnienia 

instytucji oraz usprawnienia funkcjonowania kompetentnych służb, w tym Policji, Straży Pożarnej i innych służb 

ratowniczych, zostały ujęte także w Strategii Sprawne Państwo 202025. Natomiast kierunki interwencji 

zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach zostały zidentyfikowane i opisane w Narodowym Programie 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 i koncentrują się na następujących obszarach: 

 bezpieczne zachowania uczestników ruchu; 

 bezpieczna infrastruktura drogowa; 

 bezpieczne pojazdy; 

 efektywny system ratownictwa i pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to jeden z elementów bezpieczeństwa w przestrzeni życiowej 

człowieka oraz jego działalności i twórczości. Obszarem badań bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest stan 

zagrożenia osób (wszystkich uczestników ruchu drogowego), na który mają wpływ określone czynniki 

bezpieczeństwa. Osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa, (czyli niskiego zagrożenia) w ruchu drogowym, 

jest możliwe poprzez podejmowanie skutecznych działań, zmierzających do uzyskania niskiego poziomu 

wypadkowości oraz wyeliminowania zjawiska przestępczości, z czym mamy do czynienia na polskich drogach. 

W tym obszarze kluczową rolę odgrywa polska policja, jako formacja posiadająca szerokie plenipotencje, 

znaczące predylekcje ustawowe, zaplecze techniczne jak i ogromny potencjał zasobów ludzkich.  

Konsekwentne, wielopłaszczyznowe i synergiczne działanie wszystkich jednostek i komórek 

organizacyjnych wchodzących w skład tej największej państwowej grupy dyspozycyjnej26, niewątpliwie pozwoli 

osiągnąć holistyczny i społecznie pożądany efekt w postaci poprawy BRD w Polsce.          
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ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŚTWA NA DROGACH 

AGLOMERACJI ŚLASKA 

 

Zbigniew GRZYWNA1 

 

Outline of safety issues on roads in Silesian agglomeration 
 

 

STRESZCZENIE : Bezpieczeństwo i motoryzacja jest konsekwencją postępu cywilizacji i rozwoju techniki, 

obok wielu skutków pozytywnych, niesie ze sobą także zjawiska negatywne w postaci zagrożenia środowiska 

naturalnego oraz ofiar w ludziach i strat materialnych spowodowanych wypadkami drogowymi. Do Polski przez 

kilkanaście lat masowo sprowadza się używane samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, z krajów sąsiednich 

często powypadkowe. Podstawowym surowcem do wytwarzania energii energetycznej, czy cieplnej w Polsce jest 

węgiel a jego pokłady występują na Śląsku skąd jest transportowany po całym kraju w zdecydowanej większości 

transportem samochodowym Zjawisko to w dużej mierze wpływa na zagrożenia a tym samym na zmniejszenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego wobec zbyt wolno rozwijającej się sieci dróg w kraju. Istnieje obiegowa opinia, 

że w Polsce brakuje stabilnych rozwiązań, sprzyjających budowie dróg wysokiej klasy, tj. autostrad i dróg 

ekspresowych, a tempo powstawania nowych jest zbyt wolne a te, które istnieją nie tworzą zwartych ciągów, 

składają się w większości z pojedynczych, niepołączonych ze sobą odcinków. 

SŁOWA KLUCZOWE; bezpieczeństwo w ruchu drogowym, drogi aglomeracji, Inspekcja Transportu 

Drogowego 

 

ABSTRACT :   Safety and motorization are the consequences of civilization’s progress and development of 

technology and besides many positive effects, they cause negative phenomena as well, which are, e.g. threats of 

environment, victims and financial waste because of road accidents. Used cars, lorries and buses often after 

accidents have been imported to Poland from neighbouring states in large numbers from a dozen or so years. Basic 

material used to produce energy or thermal energy in Poland is coal whose deposit is located in Silesia, and it is 

transported in the whole country by road transport. This phenomenon influences the threats and decreases safety 

on roads towards the network of roads which develops slowly. It is commonly held that there are not stable 

solutions in Poland which would have a positive influence on building high quality roads, i.e. motorways and 

clearways, and the pace of building new ones is too slow – the roads which now exist do not make compact chains, 

because they usually consist of single stretches which obviously are not connected.  

KEY WORDS: road traffic safety, roads in agglomeration, Inspection of Road Transport 

 

 

Wstep 

Przedmiotem analizy do niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

natomiast celem szczegółowym jego jest, przedstawienie wpływu stanu technicznego dróg, na bezpieczeństwo w 

ruchu. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, BRD – w Polsce - powszechnie używana nazwa określająca zarówno 

zbiór zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca 

się kształtowaniem właściwych warunków ruchu drogowego. Na wymienione obszary bezpieczeństwa składają 

się zagadnienia z zakresu nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji ruchu drogowego, szkolenia i 

egzaminowania kierowców, psychologii transportu, ratownictwa medycznego, stanu technicznego i wymagań 

wobec pojazdów, dróg i oznakowania, a także promowania pożądanych zachowań u uczestników ruchu 

drogowego. Nie przestrzeganie zasad lub ich marginalizacja doprowadziły do wzrostu liczby wypadków 

drogowych oraz wzrostu liczby ofiar tych wypadków. Należy zastanowić się czy rzeczywiście przeciążone i 

zniszczone drogi są jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy. Celem badań przeprowadzonych wraz ze 

studentami było przeanalizowanie jak jakość dróg wpływa na bezpieczeństwo kierujących i wykorzystujących 

ciągi komunikacyjne. Skupienie się na badaniach pozwoliło zgromadzić wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Ważna też będzie nowa wiedza na temat przeciążonych samochodów ciężarowych oraz pozytywnych 

i negatywnych aspektach funkcjonowania oświetlenia i oznakowania dróg Województwo śląskie jest szczególnie 

narażone na zmianę ich jakości a szkody występujące na nich wynikają miedzy innymi z przemysłu ciężkiego. 

Natężenie ruchu w ciągu doby jest najwyższe w kraju. Żywotność, czyli trwałość nawierzchni obliczana jest 

właśnie według natężenia ruchu pojazdów ciężarowych liczonych przez np. 20 lat. Według tej liczby osi projektuje 

się grubości poszczególnych warstw nawierzchni, tak, aby wytrzymała taki ruch przez tyle lat. Prędkość pojazdów 

                                                           
1 Doc dr Zbigniew Grzywna Prorektor – kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem..WSZMiJO w Katowicach  
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ciężarowych również kuriozalnie wpływa na jakość dróg  im mniejsza tym gorzej. Każdy chyba widział koleiny 

na podjazdach pod górę. Tam samochody ciężarowe jadą najwolniej, co działa katastrofalnie na nawierzchnie 

asfaltowe. Coraz więcej mówi się o konieczności w pewien sposób ograniczenia transportu drogowego. Ma to na 

celu przede wszystkim rozładowanie ruchu na drogach miejskich oraz wojewódzkich oraz zaoszczędzenie 

nawierzchni drogowej, która jest niszczona przez transport ciężki. Jednak tak naprawdę my jako Polacy musimy 

pamiętać, że bez transportu nie mielibyśmy w sklepach praktycznie żadnych produktów, że bez transportu nasza 

gospodarka byłaby by w bardzo złym stanie. Ponieważ w Polsce to właśnie transport drogowy produkuje 

niesamowite ilości PKB. Trzeba jednak pamiętać o tym, że bardzo wiele firm transportowych często stara się w 

pewien sposób przekłamywać przepisy i stara się jeździć niezgodnie z wytycznymi i to właśnie te firmy są w 

pewien sposób problematyczne, jeśli chodzi o transport ciężki. Natomiast ograniczenie samochodowego 

transportu ciężkiego w naszym kraju jest nadal niemożliwe ze względu na fatalny stan kolei brak ramp załadowczo 

wyładowczych oraz tradycji, choć hasło tiry na tory jest powszechnie znane2. 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie Śląska  

Transport w Polsce odbywa się w przeważającej części po drogach, dlatego też technologia ich budowy 

powinna być odpowiednio przygotowana pod właśnie transport ciężki, tak jak ma to miejsce w wielu krajach 

Europy zachodniej. Samochody ciężarowe każdego dnia transportują miliony ton towarów, natomiast liczba 

przystosowanych do tego transportu dróg to zaledwie kilkaset kilometrów, z tego wynika natężenie ruchu oraz 

wykorzystywanie dróg na właśnie ten rodzaj transportu. Trzeba pamiętać również o tym, że transport drogowy nie 

jest zły sam w sobie, jest niezbędny. Należy stwierdzić, że to nie przez ciężarówki lecz przez zbyt małą ilość 

autostrad jest utrudniony transport oraz nie ma możliwości odpowiedniego zamiennego transportu ciężkich 

materiałów. Natomiast wysokie opłaty za autostrady w pewien sposób wymuszają na kierowcach poszukiwania 

drogi alternatywnej, która niekoniecznie dla przewoźnika jest wygodniejsza, ale z pewnością jest znacznie tańsza, 

natomiast zniszczenie tej drogi jest wprost proporcjonalne do ilości pojazdów, które tą drogą przejeżdżają. Stan 

techniczny dróg w województwie śląskim można uznać za średnio zadawalający, czego potwierdzeniem jest 

przeprowadzona ankieta wśród respondentów użytkujących je. Ponadto stale budowane są nowe odcinki autostrad 

i dróg ekspresowych oraz trwa przebudowa istniejącej infrastruktury3. Na szczególną uwagę zasługuje 

prowadzona obecnie przebudowa drogi krajowej nr 1 w Tychach. DK1, to droga o długości 419,9 km łącząca 

północ Polski (Gdańsk) z południem (Cieszyn). Jest jedną z głównych tras w Polsce o przebiegu południkowym. 

Stanowi polską część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – 

Ateny. Biegnie przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Na północy rozpoczyna 

się w miejscowości Rusocin na węźle z drogą ekspresową S6 a kończy na granicy z Czechami w Cieszynie. Wraz 

z oddawaniem kolejnych odcinków autostrady A1, przejmują one oznaczenie drogi krajowej nr 1, natomiast 

równoległe odcinki starej jedynki oznaczane są jako droga krajowa nr 91. Docelowo cały ślad drogi krajowej nr 1 

ma przebiegać po autostradzie A1. Przebudowa odcinka o długości - 6,4 km dwupasmowej trasy to największa 

tyska inwestycja drogowa ostatnich lat. Na czas remontu żaden odcinek DK1 nie jest zamykany. W czasie prac 

ruch odbywa się dwukierunkowo jedną jezdnią. Choć przebudowa wiąże się z poważnymi utrudnieniami, władze 

miasta akcentują, że stała się 4konieczna. Trasa w dotychczasowym kształcie była przeciążona, a prognozy 

przewidywały dalszy wzrost ruchu. Na tyskim odcinku, co roku dochodziło, do co najmniej kilku wypadków 

śmiertelnych. W tym miejscu ankietowani pozytywnie odnieśli się do inwestycji, ponieważ wraz z przebudową 

drogi, jest zainstalowane nowe oświetlenie, kładki dla pieszych oraz budowane bezkolizyjne zjazdy, co znacząco 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Na podstawie zebranych informacji, 

przeprowadzonych badań i analizie literatury oraz obserwacji, można przyjąć następującą hipotezę badawczą: 

Jakość stanu technicznego dróg ma znaczący oraz zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Potwierdzeniem już z założenia tej hipotezy jest fakt, że przeciążona jest sieć drogowa regionu, na której przewozi 

się ponad 20% krajowych przewozów transportem samochodowym. Z ogólnej długości 17.895 km dróg 

publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej 578 km (3,8%) stanowią drogi dwu-jezdniowe. Zbudowane 

ekspresowe drogi, a także szereg obwodnic miast nie nadążają za rozwojem transportu drogowego i szybkim 

postępem motoryzacji. 

Celem podstawowym artykułu jest ukazać problem mieszkańców aglomeracji, użytkowników dróg a 

jednocześnie wykazać i potwierdzić to badaniami że nad ich bezpieczeństwem jednak jakiś podmiot, instytucja czy 

                                                           
2 A. Olak,  S. Szabo, Współczesne zagrożenia społeczne. Bezpieczeństwo w Środowisku lokalnym - zarys problematyki. Stowarzyszenie 

„NAUKA EDUKACJA ROZWÓJ“ Ostrowiec Św. 2012. ISBN 978-83-89466-50-1. 
3 Z. Grzywna. Bezpieczeństwo i zagrożenia w aglomeracji Śląskiej, WSZMiJO, Katowice 2012 s 24-26 
4 http://www.wielkie.tgory.pl/sec_Droga_krajowa_nr_1_%28Polska%29.php. z 25 06 2014 
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organizacja czuwa. Gwałtowny rozwój komunikacji drogowej wymaga przystosowania do takich zadań sieci dróg. 

Obciążenie ruchu dróg państwowych przesądza o konieczności inwestowania w modernizację, przede wszystkim 

głównych ciągów drogowych i najtrudniejszych układów miejskich. Przygotowanie sieci dróg do stanu 

narastającego ruchu i bieżącego wykonywania zadań wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Jak wynika z 

badań jedną z poważnych uciążliwości życia w aglomeracji katowickiej jest złe funkcjonowanie komunikacji 

niedostosowanej do istniejących potrzeb i uniemożliwiającej dalszy rozwój regionu. Niewystarczająca jest sieć dróg 

i ulic, brak głównych tras drogowych szczególnie w centralnej i zachodniej części aglomeracji katowickiej, 

zniekształcona sieć osadnicza, kręte i wąskie jezdnie o bardzo złym stanie nawierzchni, uszkodzone wiadukty i 

mosty powodują, że średnia prędkość w komunikacji wynosi 15-20 km na godzinę. Ścisła zabudowa ulic 

uniemożliwia ich modernizację, a poprawę stanu komunikacji uzyskać można głównie poprzez budowę nowych 

tras. Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) jest jedną z najbardziej prestiżowych inwestycji drogowych w Polsce. 

Budowa jej wschodniego odcinka zakończyła się w 2006 r. Było to jedno z największych przedsięwzięć w kraju 

realizowanych wspólnie ze środków rządu i samorządów bez wsparcia środków Unijnych. Bez wsparcia z budżetu 

państwa dokończenie budowy byłoby niemożliwe. Aglomeracja katowicka z uwagi na skoncentrowany w niej 

potencjał przemysłowy i demograficzny, nawarstwione kwestie przyrodnicze, etniczne, społeczne, komunikacyjne  

oraz przestrzenne. Występuje konieczność szybkiej systemowej przebudowy warunków gospodarczych tego 

obszaru zarazem współcześnie taki problemem nie jest tylko regionalnym czy ogólnopolskim, ale i europejskim. 

 

Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach 

Wbrew oczekiwaniom i obiegowym opiniom, że to policja i inne organa państwowe, są podmiotami 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach, prawda jest inna, odpowiedzialnymi są miedzy innymi; 

 Uczestnicy ruchu drogowego, kierowcy, piesi, rowerzyści 

 Zarządcy dróg 

Autor w artykule zasygnalizuje jedynie problem „Odpowiedzialność zarządcy drogi która opiera się na 

zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym, (art. 415). Dlaczego autor pisze o szkodach w tym miejscu artykułu, 

ponieważ szkodę na rzecz zarządcy, może być uszkodzenie drogi przez jego złe użytkowanie, ale również 

uszkodzenie pojazdu w wyniku złej jakości drogi w czasie jej użytkowania. Zgodnie z tym każdy „kto z winy swej 

wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Należy podkreślić, że aby w ogóle mówić o 

powstaniu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, muszą zajść łącznie odpowiednie przesłanki: powstanie 

szkody w majątku osoby poszkodowanej, np. uszkodzenie podwozia, koła czy felgi na skutek wjechania w wyrwę 

znajdującą się na drodze, zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody – 

rozumianego jako działanie lub jego zaniechanie, np. zaniechanie naprawienia dziury w drodze, nie usunięcie 

wysokich kolein, wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy wystąpieniem szkody, a zdarzeniem - czyli 

uszkodzenie pojazdu w wyniku wjechania w dziurę. Odpowiedzialność zarządcy drogi opiera się na zasadzie winy. 

Oznacza to, że to poszkodowany musi udowodnić wszystkie wymienione przesłanki odpowiedzialności. W 

konsekwencji to kierowca obarczony jest ciężarem udowodnienie okoliczności niedopełnienia obowiązków przez 

zarządcę, czyli wskazania, jakie obowiązki nie zostały przez niego wykonane.5 

 Aby wywiązać się z nałożonych obowiązków podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach są 

zobowiązane do wyposażenia dróg między innymi w urządzenia odwadniające rowy, urządzenia ściekowe, 

kanalizacje deszczową. W odniesieniu do kanalizacji deszczowej studzienki powinny być zlokalizowane poza 

pasem ruchu, cofnięte za krawędź nawierzchni. Ankietowani zwracali uwagę na kradzież metalowych krat 

kanałów burzowych, proponując inne rozwiązania. Problem odpowiedzialności za bezpieczeństwo rozkłada się na 

inne podmioty związane z warunkami zwiększającymi omawiane bezpieczeństwo. Sprawy związane z 

oświetleniem: „Przepisy określają miejsca, które muszą być oświetlone ze względów bezpieczeństwa ruchu. Poza 

tym, droga może być wyposażona w obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, czyli tak zwane MOPY 

(Miejsce Obsługi Pojazdów), punkty kontroli samochodów ciężarowych, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, 

perony tramwajowe, pętle autobusowe itd. Bardzo często możemy spotkać się z tablicami ostrzegającymi nas 

przed uszkodzoną nawierzchnią, które są umieszczone czasami nawet na kilkanaście miesięcy.6 

 W okresie zimowym i zaraz po nim dziury pojawiające się na drogach, to smutna Polska rzeczywistość. 

Choć prawo wyraźnie określa instytucje odpowiedzialne za szkody wynikające z zaniedbań drogowców, to w 

praktyce większość wniosków o odszkodowanie załatwiana jest odmownie, na co ankietowani zwracali uwagę. 

                                                           
5 Z. Komar, Cz. Wolek, „Inżynieria ruchu drogowego” Wrocław 1994, s.69 
6 A. Olak, Bezpieczeństwo środowiska naturalnego w aspekcie zapobiegania i usuwania szkód  

w środowisku naturalnym w prawie karnym w Polsce, Słowacji i Czechosłowacji”. Zbornik Vedeckych Prac. Pojem a ucel sankcji v 
Slovensko trestnom prave. s. 55-54. Kosice 2011. Vysoka Skola bezpecnostneho manazerstva v Kosiciach.ISBN: 978-808928-273-9 
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Często poszukiwania osób, instytucji odpowiedzialnych za szkodę sprawia nam wiele problemów. W Polsce drogi 

mogą być zaliczane w zależności od kategorii: gminne, powiatowe, wojewódzkie lub we władaniu Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Należy również uwzględnić bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas 

prowadzenia prac remontowych. „Bezpieczeństwo całości robot, poza umiejętnym zorganizowaniem 

poszczególnych czynności, składających się na nią wymaga jeszcze zorganizowania bezpieczeństwa ruchu 

publicznego na drodze objazdowej, na którą zostaje on skierowany wobec zamknięcia drogi zasadniczej z powodu 

prowadzonych robot. Wymaga też zabezpieczenia tych robot od wtargnięcia na ich teren użytkowników dróg, tj. 

pojazdów i pieszych, którzy mogą być powodem wypadków lub sami mogą zostać narażeni na wypadki„ 7 

Wieloletnie zaniedbania oraz niedoinwestowanie prac drogowych w połączeniu z rewolucyjnymi wręcz 

przemianami cywilizacyjnymi ostatnich lat w dziedzinie komunikacji, spowodowało spiętrzenie potrzeb i 

oczekiwań społecznych kierowanych pod adresem władz lokalnych. Mieszkańcy oczekują, że lokalny samorząd 

wybuduje obok dróg również chodniki, ścieżki rowerowe, mosty, parkingi i oświetlenie na terenie zabudowanym. 

Chodniki stanowią istotny element infrastruktury drogowej, wykorzystywane są nie tylko do ruchu pieszego, ale 

na terenach wiejskich również do ruchu rowerowego. Praktyka wskazuje, iż nawet najlepiej wykonana droga 

asfaltowa prowadząca przez siedliska ludzkie, pozbawiona oprawy z chodników, niezwykle szybko ulega 

degradacji wskutek powstawania eksploatacyjnych ubytków na jej krawędziach. Chodniki w znakomity sposób 

poprawiają bezpieczeństwo pieszych, ale też poprawiają estetykę przestrzeni wokół ciągów komunikacyjnych.8 

  W tej części artykułu znajdzie się wycinek badań, które dotyczą wpływu stanu dróg na wybrany obszar 

bezpieczeństwa na drogach aglomeracji Śląska. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z prawem oraz za 

otrzymaniem zgody Inspektoratu Ruchu Drogowego na przedstawienie danych statystycznych. Na podstawie 

uzyskanych danych można określić, jaki wpływ maja miedzy innymi przeładowane pojazdy, niestosowanie się do 

wymogów i przepisów ruchu drogowego na stan nawierzchni dróg. Ankiety i opinie kierowców pozwoliły uzyskać 

czy potwierdzić tezy, czy przypuszczenia na temat, co jest przyczyną tak złego stanu dróg w opisanej aglomeracji 

i towarzyszących im wypadków drogowych. 

 

Dane statystyczne Głównego inspektoratu transportu drogowego 

Przepisy ruchu drogowego to ustawodawstwo uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Forma, w 

jakiej przedstawiono te przepisy, może sprawić sporo kłopotów, między innymi ze względu na prawniczy czy 

urzędowy język, jakim posługuje się ustawodawca. Znajomość przepisów ruchu drogowego jest konieczna przy 

poruszaniu się po drogach publicznych. Również przepisy ruchu drogowego mają zapewnić bezpieczeństwo i 

sprawne poruszanie się po drogach, szczególnie, że obecnie występuje znaczne nasilenie transportu towarowego i 

ruchu osobowego. Do bezpiecznego i wygodnego poruszania się na drogach nie wystarczy jednak znajomość 

ogólnych przepisów ruchu, które mówią nam o sposobie zachowania się użytkowników dróg w każdych 

warunkach, bez względu na miejsce i odcinek drogi. Trzeba także orientować się w zachowaniu właściwego 

kierunku jazdy i jej szybkości, posiadać umiejętność wymijania, wyprzedzania, skręcania na drogi boczne, 

zatrzymywania się i tym podobne. Każda droga, poszczególne jej odcinki i miejsca posiadają swoiste właściwości, 

do których użytkownicy dróg ze względu na bezpieczeństwo i porządek ruchu powinni się dostosować a których 

oczywiście ogólne przepisy ruchu przewidywać nie mogą. Przykładowy obraz spokojnego miasta czy też wsi, 

przez które stale przejeżdżają kilkudziesięciotonowe ciężarówki, jest w Polsce a szczególnie na Śląsku dość 

powszechnie znany. Skutki takiego stanu rzeczy są wiadome. Przede wszystkim zwiększona liczba wypadków i 

zniszczone nawierzchnie dróg lokalnych. Jakie są tego przyczyny? Jak możemy temu zapobiec i robić wszystko 

żeby było bezpieczniej? Kluczowym czynnikiem obciążającym drogi jest natężenie ruchu wielotonowych 

samochodów ciężarowych, których masa, w systemie przepisów prawnych, jest wyrażona przez dopuszczalną 

masę całkowitą lub nacisk na osie pojazdu. Minister właściwy do spraw transportu swoim rozporządzeniem 

mówiącym o tym, że „Ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3 ustala, w drodze rozporządzenia”, podając jego wykaz: 

 Dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi do 10 t. 

 Dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 

t. – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienie ruchu tranzytowego. 

                                                           
7 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z póz. zm.) 
8 Soušek, R. et al.: Doprava a krizový management - [1. vyd.]. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2010. - 260 s. - ISBN 978-80-86530-64-2. 
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            Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią 

sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.”9 

Ponadto10 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej mówi na temat 

dopuszczenia dróg do użytku oraz obostrzenia w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po 

których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg 

krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.11 są to zarazem 

wytyczne dla inspektorów sprawdzających przestrzeganie wymienionych przepisów a jednocześnie dbałość o 

jakość naszych dróg i autostrad. Jak na wstępie zostało zaznaczone jest to jedynie wycinek badań i analiz przyczyn 

stanu jakości dróg Śląskich. 

W 2012 roku inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili 170 271 kontroli drogowych, w tym 93 276 

kontroli przewoźników krajowych (54,7%) oraz 76 995 kontroli przewoźników zagranicznych (45,3%). 

 

Wykres: procentowy udział przeprowadzonych kontroli przewoźników krajowych  

i zagranicznych 

 

Wykres: Procentowy udział przeprowadzonych kontroli przewoźników krajowych  

i zagranicznych względem województw. 

                                                           
9 Szerzej Dane pochodzące z Inspektoratu Transportu Drogowegoza rok 2012-13 
10 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. Warszawa z dnia 25 września 2012 r. 

Poz. 1061  
11 Szerzej; Dokumenty pochodzące z Inspektoratu Transportu Drogowego. 
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Powyższe tabele i wykresy wykazują województwo śląskie, jako najczęściej kontrolowane przez WITD. Przez 

aglomeracje śląskie przejeżdża dziennie wiele samochodów ciężarowych, które niekorzystnie wpływają na jakość 

naszych dróg. 

 

Kontrola masy, nacisków na osie oraz wymiarów pojazdów. 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Inspekcję Transportu Drogowego była kontrola masy, nacisków 

na osie oraz wymiarów pojazdów. Zadania te realizowane były pomimo problemów związanych z koniecznością 

naprawy i legalizacji sprzętu, znajdującego się w posiadaniu Inspekcji oraz brakiem na wielu drogach odpowiednio 

przygotowanych miejsc parkingowych do kontroli masy i nacisków na osie pojazdów. „Ramowy Plan Kontroli 

Inspekcji Transportu Drogowego w roku 2012” przewidywał w tym zakresie przeprowadzenie 12% kontroli 

wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów z ogólnej liczby planowanych kontroli, tj. łącznie 17 374 kontroli. W 

ramach realizacji tego zadania inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali w br. 18 479 pojazdy, 

w tym 10 671 pojazdów przewoźników polskich oraz 7808 pojazdy przewoźników zagranicznych, co stanowi 

106,36 % realizacji rocznego planu kontroli. Analizując odpowiedzialność za utrzymanie dróg w swoim zakresie, 

z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego potrzebne jest działanie dwutorowe. Po pierwsze, działanie 

długofalowe, planistyczne – zaplanowanie oraz zbudowanie całej spójnej zhierarchizowanej sieci dróg, z 

uwzględnieniem specyfiki regionu i jego rozwoju. Z tym zagadnieniem, zdaniem ekspertów, samorządy nie radzą 

sobie dobrze, brakuje kadry specjalistów. Po drugie, konieczna jest ochrona dróg zarządzanych przez samorządy, 

poprzez ograniczenie wjazdu (stosowanie ograniczeń w postaci znaków pionowych - znaki zakazu: B-18 „zakaz 

wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …t”, B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi 

większym niż …t”) i kontrola ich przestrzegania.”12 Według specjalistów największe szkody w nawierzchni dróg 

robią przeciążone samochody ciężarowe. Dlatego też służby inspekcji drogowej stosują monitoring obciążeń 

poprzez ważenie na drogach całych samochodów ciężarowych specjalnie do tego przystosowanymi wagami (waga 

na każde koło – WIM – Weight In Motion). Dodatkowo inspektorzy NIK-u w swoim raporcie wskazali na brak 

kontroli i egzekwowania opłat i kar za przejazdy ponadnormatywne, co przyczynia się do uszczuplenia budżetu 

jednostek samorządowych. 

Tabela . Realizacja planu kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie liczby kontroli wymiarów, masy i 

nacisków osi pojazdów. 

Województwo
Plan 

roczny

Liczba 

kontroli 

Realizacja 

planu

Dolnośląskie 1232 1285 104,32%

Kujawsko-Pomorskie 940 952 101,27%

Lubelskie 1135 1261 111,15%

Lubuskie 940 969 103,08%

Łódzkie 1264 702 55,53%

Małopolskie 1232 1343 109,03%

Mazowieckie 1750 1884 107,63%

Opolskie 681 801 117,67%

Podkarpackie 1426 1453 101,88%

Podlaskie 972 1303 133,99%

Pomorskie 746 803 107,71%

Śląskie 1426 1869 131,04%

Świętokrzyskie 616 641 104,08%

Warmińsko-Mazurskie 972 1066 109,62%

Wielkopolskie 1297 1378 106,28%

Zachodnio-Pomorskie 746 769 103,15%

RAZEM 17374 18479 106,36%  

                                                           
12R. A. Stefański, „Prawo o ruchu drogowym” Wolters Kluwer Warszawa, 2008. s. 56 
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Wykres;  Realizacja planu kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie liczby 

kontroli wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów. 

 

Wykres; Procentowy wykaz realizacji planu kontroli Inspekcji Transportu Drogowego  

w zakresie liczby kontroli wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów. 

*DMC – dopuszczalna masa całkowita 

W wyniku przeprowadzonych kontroli Inspekcji Transportu Drogowego (w skrócie ITD) wydano 3896 

decyzje o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę ok. 16,03 mln zł. Należy stwierdzić znaczne dysproporcje w 

kwocie kar nakładanych na przewoźników krajowych i przewoźników zagranicznych - 3259 decyzje na kwotę 15, 

04 mln zł na przewoźników krajowych i 637 decyzji na kwotę 980 tyś. zł – na przewoźników zagranicznych. Z 10 

686 stwierdzonych naruszeń najczęściej spotykanym jest przekroczenie dopuszczalnych na danej drodze nacisków 

na osie pojazdów (ok. 83,4%), a następnie przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej (10,6%) oraz wymiarów 

pojazdu wraz z ładunkiem (ok. 6%).”13 Stwierdzenia te nasuwają się samoczynnie, ponieważ o tym, że przewoźnik 

z pełną świadomością łamie przepisy ruchu drogowego przeciążając pojazd świadczą dane źródłowe. Kierowca 

licząc, że nie zostanie kontrolowany i tym sposobem zwiększy zysk z przewożonego transportu ryzykuje 

jednocześnie przyłapany ponosi tego niewielkie konsekwencje. Jest to tylko pozorny zysk, ponieważ jak wynika 

                                                           
13 Szerzej; Analiza dokumentów pochodząca z Inspekcji Transportu Drogowego w Katowicach. 
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z badań i analiz naprawa dróg i autostrad jest niewspółmierna z domniemanymi oszczędnościami czy zyskami 

przewoźnika, ponieważ w konsekwencji jego pojazdy również ulegają uszkodzeniom stoją w korkach i dokonują 

objazdów zalecanych podczas napraw dróg.  

 

Podsumowanie 

Zwiększona kontrola samochodów ciężarowych, z pewnością przyczynia się do polepszenia stanu dróg a 

co za tym idzie, poprawy bezpieczeństwa, ponieważ nie tylko zły stan dróg i zniszczona nawierzchnia powoduje 

tak dużą liczbę wypadków ale również niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego ponieważ tak 

przeładowane samochody zwłaszcza ciężarowe są ogromnym zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego. 

Dodatkowy ciężar samochodu wydłuża drogę hamowania i na pewno trudniej jest zapanować nad takim 

samochodem w chwili tragedii. Można tutaj również wspomnieć o koleinach, które nie tylko dla pojazdów 

osobowych ale również ciężarowych są zagrożeniem. Takie „wybrzuszenia” na drodze możemy porównać do szyn 

tramwajowych szkoda tylko, że nie ułatwiają nam one poruszania się na drodze. Mogłoby się wydawać, że są one 

jak autopilot nie można wypaść z trasy. Niestety wręcz odwrotnie, trzeba bardzo się skoncentrować, aby utrzymać 

samochód na odpowiednim pasie ruchu. Dzięki tym badaniom analizom i statystykom można stwierdzić, iż 

przeciążone samochody (przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi) są głównym powodem zniszczonych dróg, 

kolein, mają tez ogromny wpływ na reakcje podczas wypadku, ponieważ tak przeładowane samochody stanowią 

ogromne zagrożenie na drogach Śląska i nie tylko. Na podstawie danych statystycznych mogę określić, jaki wpływ 

maja miedzy innymi przeładowane pojazdy, niestosowanie się do wymogów i przepisów ruchu drogowego na stan 

nawierzchni dróg. Ankieta i opinie kierowców, jakie wykonano i przeanalizowano oraz materiały z podmiotów 

dbających o bezpieczeństwo pozwoliły potwierdzić tezę, że zła jakość dróg to problem złożony, dlatego słusznym 

było przeprowadzić badania, aby uzyskać wiedzę, co jest przyczyną tak złego stanu dróg i towarzyszących im 

wypadków drogowych. 
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ALL ON TIME IN THE LOGISTICS OF CRITICAL 

INFRASTRUCTURE SECURITY 
 

Zbigniew GRZYWNA1 

 

Včasnosť logistiky pre bezpečnosť kritickej infraštruktúry 
 

 

ABSTRACT : This paper can be used in discussions and popularization of logistics in security as a science. The 

author has cooperated with the students and within the framework of their competence and capabilities, the rules 

for the use of logistics, forms and methods of preparation and operation of the national economy and individual 

entities  using CI are hereby presented. The author attempts to determine what is necessary to fulfil the tasks for 

the security of the state and the agglomeration and analyse and assess the security situation in all its dimensions 

and shapes. Article content includes topics from the theory of logistics, associations with other activities that limit 

the ability to perform its role and function in a society. At the end the fundamental issues concerning the entities 

responsible for various elements of infrastructure security, even if not officially classified as critical, are raised. 

KEY WORDS: logistics, security areas, critical infrastructure, the needs of local community. 

 

STRESZCZENIE : Przedstawiony artykuł może posłużyć do głosu w dyskusji lub wykorzystania i 

popularyzowania nauk o logistyce w bezpieczeństwie. W ramach swych kompetencji i możliwości, wraz ze 

studentami autor bada zasady wykorzystywania logistyki, formy czy metody przygotowania i funkcjonowania 

gospodarki narodowej, poszczególnych podmiotów użytkujących i wykorzystujących IK. Próbuje ustalić co jest 

niezbędne do spełniania zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa i mieszkańców aglomeracji oraz analizuje i ocenia 

stan bezpieczeństwa we wszystkich jego wymiarach i kształtach. Zawartość artykułu obejmuje: wątki z teorii 

logistyki, związki z innymi działaniami które ograniczają możliwości wypełnienia swej roli i funkcji w 

społeczeństwie. Na zakończenie podnoszone są kwestie podstawowych zagadnień dotyczących podmiotów 

odpowiedzialnych za poszczególne elementy bezpieczeństwa infrastruktury nawet jeśli ona nie jest ustawowo 

zaliczona do krytycznej. 

SLOWA KLUCZOWE: logistyka obszary bezpieczeństwa, infrastruktura krytyczna, potrzeby społeczności  

lokalnej.  

 

 

 

INTRODUCTION 

 

As the basis for the proposed logistics management procedures in emergency situations, the textbook 

author adopted the latest trends in logistics' perception (as a scientific discipline) in its three main aspects: 

functional, where logistics is presented as a general process of management, including the formulation of 

strategies, planning, organizing , motivating and controlling; objective, in which logistics is presented as a body 

of knowledge about the physical flow of materials (read - supply measures), logistics services and information 

between suppliers and customers; and evaluation of logistics which is treated as a scientific discipline that provides 

solutions for high performance of business processes oriented to meet customer needs (read - the recipient). 

Emergency logistics, precursors of which are military logistics and business logistics, considered by the textbook 

author as a scientific specialization, is the sum of all the activities of management and executive units 

implementing the logistical (and medical) tasks, that shape, control and monitor the procurement processes and 

services in the logistics chains organized in crisis. Through the integration and synchronization of logistics, strictly 

necessary supplies as well as logistical and medical services should reach the affected population on the right time, 

in the right place, in the right (desirable, necessary) quantity and the right quality (in the proper condition). 

 

The primary objective of this article is to help the reader understand and acquire the most important issues 

related to the organization of logistic protection of the affected population in crisis situations caused by non-

military threats. When a potential crisis appears, security logistics functions in its full sense and all the activities 

are consistent with the provisions of the Act of 26 April 2007 on emergency management (Journal of Laws of 

2007 No. 89, item 590) and the Act of 18 April 2002 on the state of natural disaster (Journal of Laws of 2002 No. 

62, item 558). It is generally accepted that the supply together with logistic and medical services (necessary to 

protect the affected population's health and life and to survive the crisis) are carried out efficiently, if they reach 

all recipients: the right time, the right place, the proper form and the relevant (necessary) quantity. Logistic support 

                                                           
1 Płk doc. dr Zbigniew Grzywna Vice-Rector of WSZMiJO in Katowice. Department of Security Management. 
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for the affected people in crisis situations includes the supply of vital products together with logistic and medical 

services organized by the logistics organs (working groups - a group of logistic support, a group of health care and 

social-existential assistance) supervised by crisis management teams appointed at various levels of public 

administration. The products provided to the affected population in crisis are mainly: drinking water, food, 

consumer goods (clothes, personal hygiene products, bedding, household products, cleaning products, alternative 

light sources), energy (fuel, liquid fuels, gas, electricity, etc.). 

 

 

DESCRIPTION OF PROBLEM 

 

Logistic services and medical services for the affected population in crisis situations are divided into 

specialized services, economic-existential services, and social assistance. Specialized services are: medical-

evacuation activities, sanitary-hygienic activities, anti-epidemic activities, transport and repair services. On the 

other hand, economic-existential services include gastronomic services (preparation and delivery of meals), baking 

and delivering bread; lodging services (provision of temporary accommodation), bathing and laundry services, 

shoemaking and tailoring services, hairdressing services, commercial services, etc. Social assistance is usually 

financial help (payment of cash allowances) and material help (issuance of food parcels and cleaning products) for 

people who have problems in overcoming difficult situations by themselves. It needs to be emphasized that the 

logistic security for the affected population in crisis is organized and carried out under time pressure. Logistics 

seems to be more important than other services, ex. Just In Time. In this case, the needs represent the expectations 

of a society (people affected), formulated as a request to assure the conditions of survival in the event of an 

emergency, and also to eliminate the threat and the consequent risk of loss of life, health, and environmental 

destruction. 

 

Efficient and effective implementation of logistic and medical tasks for the people affected in crisis 

situation, requires the organization of logistics management. It is a component of crisis management. Logistic 

management in crisis situations, such as other types of management includes: formulation of strategy, planning, 

initiating, controlling and monitoring the implementation of logistic (and medical) tasks throughout the supply 

chain (supply and services) organized for the affected population. Logistic groups are responsible for logistics 

management  (groups of logistic security and groups of health care and social-existential assistance). The issue of 

protection of strategic buildings has been included, inter alia, in the law on the objects of particular importance to 

national security and defence, and their special protection. The abovementioned regulation enumerates a number 

of areas, facilities and equipment subject to mandatory protection and specifies the criteria for the distribution of 

the infrastructure, dividing it into defence-related, protection of economic interests of the state, public security and 

other important interests of the state.2 The areas were also included in the study on the police cooperation with 

other security organs. The regulation indicates the categories and the importance of buildings, the author cites 

them in order to raise their strategic value which cannot be replaced by financial means. Other divisions associated 

with a defence potential of the state include: 

• manufacturing and refurbishing plants, armaments, military equipment and munitions' warehouses; 

• research and development plants as well as construction plants in the field of security and defence; 

• state reserves warehouses (ex. database, storage of liquid fuel, food, medicines and sanitary materials); 

• objects subordinated to the minister of national defence or supervised by the minister; 

• infrastructure facilities of road, rail, air, sea, communications and inland water transport; 

• centres of geodetic and cartographic documentation; 

• dams; 

• hydro-technical equipment;  

• buildings belonging to entities of Intelligence Agency; 

• buildings of Polish National Bank; 

• buildings of Bank Gospodarstwa Krajowego (institution providing banking services for the public 

finance); 

• buildings of Polish Security Printing Works and Mint of Poland; 

• telecommunication facilities broadcasting radio and television programs;  

• buildings and places which manufacture, use or store nuclear material or radioactive sources and waste. 

 

These areas are certainly included in the areas of interest of logistics and play a significant role in the proper 

functioning, maintenance, use and safety. 

 

                                                           
2 A. Olak,  Crisis situations the municipal team management approach crisis-overviev of the problem. SCIENCE  & MILITARY No1 
Volume 7 2012. Armed Force Academy of General Milan Rastislav, Liptovsky Mikulaś, Slovak Republic. S. 43-49, ISSN 1336-8885. 
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The second category includes buildings related to the proper functioning of the public administration and ensuring 

an adequate level of security and public order: 

• buildings of organizational units subordinated to the minister of internal affairs and administration or 

supervised by the minister; 

• buildings of organizational units of the Internal Security Agency; 

• buildings of the Police, Border Guard and State Fire Service; 

• buildings that are the properties of the Minister of Justice, Prison Service and organizational units that are 

subject to the Minister of Justice or are supervised by the minister; 

• plants related to the extraction of minerals; 

• buildings (places), which manufacture, use or store materials that pose a risk of fire or explosion; 

• buildings in which people use toxic chemicals and their precursors, biological and microbiological 

microorganisms, toxins and other substances that cause illness in humans and (or) animals; 

• power plants and other power facilities; 

• other buildings within the jurisdiction of the authorities of government or local government bodies, 

formations, government agencies, and private entrepreneurs. 

 

According to the Act on Crisis Management on 26 April 2007, protection of critical infrastructure shall be 

associated with the following systems: 

• energy supply and consumption;  

• communications and networks; 

• financial systems; 

• water and food supply; 

• health care; 

• transport and communication;  

• life-saving systems; 

• systems ensuring the continuity of the public administration; 

• production, storage, handling and use of chemicals and radioactive hazardous substances including 

pipelines. 

 

All of these areas show which important objects are assigned to critical infrastructure requiring constant 

monitoring, upgrading, maintenance and modernization which need logistics and its systems. Among others, a 

system Just In Time is used. It is a system of organization of supplying all items including: materials, spare parts, 

components, semi-finished products, etc., strictly according to the requirements notified by the recipient directly 

to the position of work (production line) - "just in time". Such a delivery system which is closely synchronized in 

time with the schedule of the production process (excluding storage) enables reducing costs and capital 

expenditures due to a significant reduction (or even elimination) of the premises and warehouse space, and a drastic 

reduction in current assets in the form of stocks.3 

 

Most of the following issues in the form of a question, should - depending on the area - give an answer to people 

dealing with the logistics of security, whether the entity responsible for the security of that critical infrastructure 

is important and what is its crucial importance and role in the life and functioning of society and urban 

agglomerations. 

 Choosing a provider who offers low prices, or rather the one that ensures fast delivery? 

 How important are the frequent deliveries, or rather their punctuality, diligence, honesty?  

 Can we afford more shipments in order to reduce storage? 

 What kind of supply do we expect - fast, reliable, frequent, large, specialized? 

 Is the air supply cost-effective in order to shorten the delivery time? 

 How large/small supplies influence the cost of handling orders? 

 Is it good to pay attention to useful package, and if so, to what extent it will affect the way and the cost of 

transportation? 

 Talking about packaging with suppliers or manufacturers of packaging? 

 What should an advanced information system look like, given the investments which it requires? 

 Who should take care of the storage or transport, and whether specialists shall be involved? 

 Whom to cooperate with when risk appears and how to do this? 

 If the sales department expands its clientele in a certain sector, how it will affect the total cost of distribution? 

 Is it possible to reduce the size of packaging in order to reduce the area of the warehouse? 

                                                           
3 A. Olak, M. Maruszak, Role i zadania służb ratowniczych w systemie bezpieczeństwa na przykładzie medycznego  zespołu ratowniczego w 

Przemyślu. In: Bezpečné  Slovensko a Europska Únia, Košice 2013: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košicach, 5. 
Medzinárodná vedecka konferencia  , Kosice 2012, ISBN: 978-80-89282 – S. 229-240. 
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 What is the most common disturbance in the flow of goods? To what extent does it depend on the errors in 

the system? 

 

 

Basic tasks for logistics while dealing with critical situations: 

1. Shortening and acceleration of all processes at each stage of distribution. 

2. Coordination of flow of raw materials, production materials and final products. 

3. Minimizing the cost of the flow. 

4. Organizing the logistics department requires customer service - supply of a the desired level of service. 

5. Optimizing activities to achieve a desired level of performance of the business. 

6. Offering customers the right products and information. 

7. Developing an adequate level of profit for the company. 

8. Efficient and rational flows adapted to the customers or people in need. 

9. Coordination and implementation of the objectives of the company in terms of market requirements and the 

environment. 

 

Main goals of logistics: 

1. Achieving long-term satisfaction of customers or people in need. 

2. Minimizing the time and cost of physical distribution at a given level of services. 

3. Strengthening the position and achieving competitive advantage. 

4. Shaping the optimal structure of incurred costs and striving for optimal relation between the level of its current 

and desired benefits and services and the level of costs. 

5. Creating supply and appropriate solutions to problems related to the needs and preferences of customers in 

the logistic segments of the market. 

6. Discovering and creating new potential of productivity and efficiency, and supporting the market success of 

the company. 

7. Create systems and models of cooperation (strategic alliances and alliances of companies). 

8. Determination of how much additional profits will the company obtain by improving the quality of service. 

 

Scope of logistics: 

The area of interest includes the physical transactions in supply chains. It does not cover parallel transactions 

consisting of sales and purchase. 

1. Selecting the supply of products and materials, parts, components and assemblies. 

2. Forecasting demand and purchasing policy. 

3. Flow of information. 

4. Control of stocks. 

5. Distribution - implementation of orders. 

6. Inventory management. 

7. Transport organization. 

8. Service of returns. 

9. Storage and location of warehouses. 

10. Waste management. 

11. Shipment. 

 

 

CONCLUSION  

 

In the areas there are visible links between logistics of the companies and emergency logistics in which the 

companies are also involved, by putting the production on this segment that is necessary or cost-effective. All 

these and other changes take place step by step or on the basis of requirements of time or urgency. It can be 

compared with the militarization of the industry not only for the army but also for the needs of victims of the crisis. 

The first serious reflection on today's components of protection of critical infrastructure in Poland was launched 

in February 2001 with the participation of the working panel appointed to oversee the security of the Internet 

CERT Polska (Computer Emergency Response Team) and - then - Bureau of Communications and Informatics 

Security at UOP. It was a time of thinking of ways to prevent and respond to incidents that disturb the security in 

the areas of information or network. In the same year, in November, the conference SECURE'2001 revealed  

NATO's activities in the field of security of all the information. Issues on infrastructure security were also 

discussed in April 2002 during the "Secure Infrastructure - Coordination of activities in the country", and in 

subsequent years in all kinds of business meetings with companies and institutions in charge of the infrastructure 

and ensuring its security. The most important conclusion from all these meetings was noting the lack of regulation 
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of relations between public authorities responsible for the safety of citizens, and often private owners of 

infrastructure that provide various services. Being aware of the potentially possible negative effects for large 

failures, the legislative administration has taken actions aimed at legal regulation of these issues. 

In addition to the amendments to the 2007 Law on Crisis Management, the Government Security Centre 

was established in 2008. One of the main functions of the Centre relating to the protection of critical infrastructure, 

is the implementation of tasks of planning and programme in the field of crisis management and critical 

infrastructure protection. At the same time the Centre cooperates with institutions and organizational units of 

NATO and the European Union and other international organizations responsible for emergency management and 

critical infrastructure protection4. 

In 2010, the Council of Ministers adopted the National Programme for Critical Infrastructure Protection, 

which aim is to create conditions to improve the security of critical infrastructure. The most important was to 

prevent the malfunctioning of critical infrastructure, prepare it to emergency situations, react to situations of 

destruction or disruption of critical infrastructure and to restore critical infrastructure. In addition, the program sets 

national priorities, goals, requirements and standards to ensure the smooth functioning of critical infrastructure, as 

well as detailed criteria to distinguish objects, installations, equipment and services included in the systems of 

critical infrastructure, taking into account their importance for the functioning of the state and meeting the needs 

of citizens. At the same time the institutions and people responsible for these actions are appointed5. 

The tasks in the field of security and protection of CI are characterized by complexity, manifested not 

only in terms of its actions to protect, but also actions to reduce the effects of possible disturbances in its 

functioning so that they are possibly short-lived and not causing additional losses for the citizens and the economy. 

Planning appropriate actions includes the preparation of appropriate solutions in the event of destruction or 

disruption of critical infrastructure and should take into account the ensuring of the functioning and the possibility 

of restoration of critical infrastructure. This is confirmed by the already mentioned act of crisis management where 

critical infrastructure protection is defined as "all activities aimed at ensuring the functionality, continuity and 

integrity of critical infrastructure in order to prevent threats, risks or weaknesses and limitations and neutralize 

their effects and the rapid restoration of the infrastructure for emergency attacks and other events interfering with 

its proper functioning”6. 
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ZÁKLADY PRÍPRAVY A TAKTIKY VEDENIA VÝSLUCHU 

S VYUŽITÍM PROGRAMU „ VÝSLUCH“ A JEHO 

MOŽNOSŤAMI POUŽITIA  

V POLICAJNEJ PRAXI 
 

Peter HAVAJ1 - Ján MANDELÍK2 

 

 

Anotácia: Úlohou vedeckej štúdie je na základe  kriminalisticko – taktickej metódy výsluchu popísať 

nevyhnutnosť dodržiavania jej základných zásad s dôrazom na precíznosť zadokumentovania jednotlivých 

významných okolnosti akou je – kriminalisticko - relevantná vyšetrovaná udalosť  v kontexte na proces jej 

vyhľadávania a zaisťovania kriminalisticko – relevantných stôp. Významnú úlohu v tomto procese zohráva 

využitie kriminalisticko-taktických a technických metód v procese dokumentovania, objasňovania a dokazovania. 

Pri tomto je nevyhnutné sledovať a rozvíjať možnosť využívania moderných technológii a postupov ako aj 

teoretických a praktických znalostí vypočúvajúceho a jeho skúseností s dôrazom na sústavné zvyšovanie 

kvalitatívnej stránky. Za jednu z možností je využitie výsluchovej (softvérovej) metodickej pomôcky „Výsluch“, 

ktorá je v príspevku prezentovaná.  

 

 

 

Výsluch ako kriminalistický úkon: 

 

Výsluch je metóda kriminalistického objasňovania, ktorou sa v súlade so zákonom formou výpovede získavajú 

kriminalisticky a právne relevantné informácie z pamäťových stôp uložených vo vedomí vypočúvaných osôb. 

Kvalitu vykonaného výsluchu je možné vo všeobecnosti vyhodnotiť aj z hľadiska komplexnosti aj z hľadiska 

reálneho rizika, že tento neobsahuje vyjadrenie k všetkým relevantným skutočnostiam k predmetnej udalosti. Preto 

sa javí použitie vhodnej metodickej pomôcky ako odôvodnené.  

 

Proces formovania výpovede prebieha v týchto etapách: 

- vybavenie a utriedenie poznatkov, 

- reprodukovanie vnímaných poznatkov, 

- dokumentácia výpovede. 

 

Príprava výsluchu – pozostáva z obsahovej a z organizačno - materiálnej prípravy výsluchu. 

 

Obsahová časť prípravy výsluchu - zahŕňa analytickú a syntetickú fázu prípravy výsluchu. 

 

Analytická fáza obsahuje : 

 analýzu schopností, vedomostí a psychického stavu vypočúvajúceho,  

 analýzu osobnosti vypočúvaného, 

 

Syntetická fáza prípravy výsluchu - je nosným pilierom  prípravy na výsluchu. Vypočúvajúca osoba si na 

základe poznatkov, ktoré získala v analytickej fáze prípravy výsluchu vytvára podmienky k vykonaniu výsluchu 

a modeluje pravdepodobný priebeh výsluchu, pričom rozhoduje o: 

- forme výsluchu (podľa procesného postavenia vypočúvanej osoby), 

- určení predmetu a cieľa výsluchu, 

- zaradení výsluchu do procesu vyšetrovania alebo objasňovania daného prípadu, 

- spôsobe zaistenia prítomnosti vypočúvanej osoby, 

- spôsobe utajenia totožnosti svedka, - možných a nutných účastníkoch výsluchu a ich prípadnom 

rozmiestnení v miestnosti, 

- voľbe predpokladaných taktických postupov vedenia výsluchu a jeho usporiadanie. 

 

Zásady: 

- výsluch má byť vedený pokojným, rozvážnym a cieľavedomým spôsobom 

                                                           
1 Ing. Peter Havaj, PhD.- VŠBM v Košiciach, Ústav práva a prevencie kriminality 
2 Ing. Ján Mandelík, PhD – súdný znalec 
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- otázky musia byť jasné, zrozumiteľné a pochopiteľné vo vzťahu k časopriestorovému priebehu 

nehodového deja 

 

Cieľom výsluchu by malo byť  

- ozrejmenie verzie priebehu vyšetrovanej udalosti, tak ako bola subjektívne vnímaná a pozorovaná zo 

strany vypočúvanej osoby 

- zistenie skutočností, ktoré majú vplyv na priebeh vyšetrovanej udalosti z hľadiska poznania 

vypočúvaného 

- zistenie činnosti vypočúvaného v priebehu vyšetrovanej udalosti 

- zistenie konkrétnych zrakových a akustických vnemov vypočúvaného („videl som“)   

- zistenie skutočností, ktoré majú vplyv na priebeh vyšetrovanej  udalosti z hľadiska jej priebehu 

(prostredie, okolnosti, vzdialenosti, rozmery objektov a miestností, osvetlenie, reality v rámci výhľadu, 

zvláštne objekty) 

- zabezpečenie takých subjektívnych informácií zo strany vypočúvaného, ktoré je možné následným 

dokazovaním potvrdiť, alebo odôvodnenie vylúčiť 

- zistenie čohokoľvek (prítomnosť, použitia alebo nesenia iných predmetov a spôsob ich držania, svetelné 

efekty, možnosť registrovať apod.) 

- zabezpečenie subjektívnych informácií zo strany vypočúvaného v rozsahu, ktorý vylúči prípadné 

následné účelové zmeny vo výpovedi napr. pri jednaní pred súdom    

 

Odporúčaný postup pri vypočúvaní 

 

Taktikou výsluchu rozumieme systém aplikovaných najefektívnejších taktických vstupov pre riešenie všeobecnej 

úlohy výsluchu, za ktorú považujeme získanie pravdivej a úplnej výpovede. 

 

Základné taktické postupy riešenia úlohy výsluchu: 

 formovanie psychologického kontaktu vypočúvajúceho s vypočúvaným (uplatňuje sa vo všetkých 

štádiách výsluchu a taktiež aj pri riešení problémových a konfliktných situácií), 

 analýza výpovede v priebehu výsluchu (uplatňuje sa vo všetkých štádiách výsluchu a taktiež aj pri riešení 

problémových a konfliktných situácií), 

 pomoc vypočúvanému na prekonanie zdanlivo zabudnutého a subjektívnych nedostatkov reprodukcie 

(uplatňuje sa najmä v štádiu dialógu a taktiež aj pri riešení problémových situácií), 

 psychologické pôsobenie na vypočúvaného, ktorý výpoveďou klame a získať tak pravdivú výpoveď 

(uplatňuje sa v štádiu dialógu a taktiež aj pri riešení konfliktných situácií). 

 

Tri základné štádia výsluchu: 

 úvodné štádium výsluchu, 

 štádium súvislého rozprávania (monológ), 

 štádium otázok a odpovedi (dialóg) 

 

Poznatky k realizácii výsluchu  

 

Dôležitým prvkom úkonu je procesné postavenie vypočúvanej osoby, kde vo všeobecnosti  môže ísť o osobu: 

- páchateľa (resp. podozrivého) 

- obete 

- svedka 

čomu musí zodpovedať aj taktika ako aj postup pri vypočúvaní, nakoľko každá z týchto osôb je v inej vypočúvacej 

situácii. 

V každom prípade platí, že: 

Pri výsluchu ide o interakciu, tvorbu a vznik výpovedí. Hlavnú roľu zaujímajú dve postavy a ich osobnostné 

a psychologické charakteristiky. Je to osoba vypočúvajúceho a osoba vypočúvaná, medzi ktorými dochádza 

v rámci výsluchu ku komunikácii a táto sa riadi zákonitosťami sociálnej interakcie a sociálnej psychológie. Medzi 

základné znaky interakcie patrí verbálna a neverbálna komunikácia, jej vnímanie a ich možné chyby.  

Chyby sú psychologickým fenoménom objavujúcim sa pri výsluchu v závislosti na osobnostných charakteristikách 

a vyspelosti vypočúvajúceho a jeho senzitivite k ich vzniku. Vypočúvajúci by mal byť schopný, po prvotnom 

kontakte a úvodu výsluchu a ďalej aj v priebehu výsluchu, vyložiť svoje dojmy a percepčné súdy na vypočúvanú 

osobu a ustanoviť a popísať jednotlivé prvky jej reflexov, reakcií a správania vypočúvaného, ktoré ho k týmto 

záverom doviedli. V prípade, že takéto odôvodňujúce faktory nenájde, musí zvýšiť svoju pozornosť, nakoľko ide 

o signalizáciu vzniku chybného vnímania vypočúvaného. V takomto čase by mala začať „fungovať“ zpätno 
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väzbová reflexia vypočúvajúceho a tento by mal začať k opakovanému interpersonálnemu vnímaniu vypočúvanej 

osoby a svoj úsudok na na základe prehodnotenia nových výsledkov korigovať. 

V praxi sa stretávame často s tzv. haló efektom a prvým dojmom. Ide o chybné posúdenie vznikajúce v prvom 

prípade v neodôvodnenom celkovom charakterizovaní vypočúvaného na základe jeho jediné, ale dominujúcej 

charakteristiky a v druhom prípade o nesprávny úsudok na osobu vypočúvaného, ktorý vznikne v priebehu krátkej 

úvodnej časti vzájomného kontaktu, je definitívnym a nemenným a výsledky ďalších častí interaktívneho vnímania 

tento už neovplyvňujú. 

Ďalšou známou a v praxi sa tiež často vyskytujúcou chybou je idiosynkrázia, ktorú je možné detegovať podľa 

príznakov precitlivenosti až neznášanlivosti vypočúvajúceho vo vzťahu k prejavom v správaniu vypočúvanej 

osoby osoby. Tieto postoje bývajú často vyvolané zovňajškom, zlozvykmi alebo inými vlastnosťami 

vypočúvaného pôsobiacimi na vypočúvajúceho ako dráždivé javy smerujúce k naštartovaniu idiosynkrazie. 

Nebezpečenstvo tejto chyby spočíva v tom, že v jej dôsledku a v takto navozené nesústredenosti môže 

vypočúvajúci produkovať ďalšie chyby v samotnom vedeniu výsluchu tak, že môže vynechať podstatné otázky či 

do protokolu zaznamenávať iba dielčie časti podávanej výpovede. Z praxe je známe, že u skúsených 

vypočúvajúcich osôb, ktoré sa profilujú na jeden špecifický druh trestnej činnosti sa vyskytuje chybné vnímanie a 

posudzovanie vypočúvaného prostredníctvom tzv. kognitívneho referenčného rámca. 

Tento vzniká v dôsledku veľmi vysokého počtu opakujúcich sa výsluchov, ktoré vykazujú podobný hmotný obsah. 

V ich dôsledku si vypočúvajúci podvedome vytvára v svojom myslení kognitívne referenční rámec, od ktorého sa 

výsluch a jeho výsledky odvíjajú. Ide o akési sito, ktorým prechádzajú skutočnosti zodpovedajúce predstave 

vypočúvajúceho o osobe a konaní vypočúvaných osôb. Nebezpečenstvo tejto chyby je v tom, že v tomto akoby 

situ často uviaznu podstatné uvedené skutočnosti, ktoré sa od predstáv vypočúvajúceho líšia a dochádza k 

nežiaducemu skresleniu výsledkov výsluchu. Ďalším vyskytujúcim sa problémom je nasledovná spätná väzba, 

ktorá ako chybné vnímanie vzniká v dôsledku prikladaní skutočností bez priamej súvislosti vypočúvajúcim do 

výsluchu. Tieto skutočnosti pochádzajú z nepracovného - súkromného života vypočúvanej osoby a sú obvykle 

navodzované nevedome, v dôsledku údajov vypočúvanej osoby. 

 

Postupy pri vypočúvaní 

 

Úvodné štádium výsluchu - okrem splnenia procesných formalít a náležitosti výsluchu overenia  totožnosti   

vypočúvanej   osoby,  poučení  o jej   právach  a povinnostiach hľadiska jej procesného postavenia, oboznámení 

sa s predmetom výsluchu umožňuje vypočúvajúcemu najmä: 

 

 vytvorenie úsudku o osobe a osobnosti vypočúvaného, 

 zistenie postoja vypočúvanej osoby k predmetnej veci a samotnému výsluchu, 

 doplnenie informácií o vzťahoch medzi vypočúvaným a ďalšími zainteresovanými osobami, 

 adaptovanie sa na nezvyčajné podmienky výsluchového prostredia (nemocnica), 

 formovanie psychologického kontaktu medzi vypočúvajúcim a vypočúvaným.  

 

štádium súvislého rozprávania (monológ) 

Vypočúvaný vlastnými slovami stručne opíše svoje poznatky k priebehu nehodového deja a začína sa okamihom 

zoznámenia sa  s predmetom výsluchu keď je vypočúvaný  vyzvaný, aby uviedol čo je mu o predmete veci známe 

a vypočúvaný začne hovoriť. V praxi to znamená, že ide o voľnú, súvislú neprerušovanú výpoveď vypočúvaného 

k predmetnej veci. 

V prípade, že vypočúvaná osoba je z hľadiska procesného postavenie obvinený, tak v tomto štádiu je realizované 

jeho právo vyjadriť sa k obvineniu a ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú jej kladené za vinu a dôkazom o nich. 

 

štádium otázok a odpovedi (dialóg) 

je posledné štádium výsluchu  a výsluch prebieha kladením otázok a získavaním odpovedí na tieto otázky. Touto 

formou sa  výpoveď doplňuje, upresňuje a zároveň aj preveruje. Pri tomto štádiu výrazne do popredia vystupuje 

aktívna  úloha  vypočúvajúceho, ktorý   sa  priamou   aplikáciou  jednotlivých čiastkových taktických postupov, 

formuláciou a kladením otázok, ako aj predkladaním dôkazov zúčastňuje na formovaní výpovede vypočúvaného. 

Pri kladení otázok nesmú byť vypočúvanej osobe kladené otázky kapciózne alebo sugestívne, prípadne otázky v 

ktorých je obsiahnutá odpoveď. V prípade, že výsluch je aplikovaný vo forme procesného úkonu, je potrebné 

otázky a odpovede doslovne zaznamenávať v príslušnej zápisnici.  

 

 

Problematika úplnosti výsluchu v praxi a jeho využiteľnosti pre vyšetrovanie 

 

K tomu, aby bol výsluch čo najúplnejší je potrebné zo strany vypočúvajúceho v plnej miere chápať, že vypočúvaný 

často môže mať snahu podať úplnú výpoveď k danej veci, ale nevie, aká je hodnota jednotlivých ním podávaných 
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informácií t.j. ktoré skutočnosti sú ozaj dôležité a ktoré sú podružnejšieho charakteru. Je obvyklé, že vypočúvaný, 

ktorý samozrejme nemá prehľad o štádiu vyšetrovania a o všetkých zisteniach pokladá zo svojej strany niektorú 

skutočnosť za samozrejmú a predpokladá, že rovnako túto pozná aj vypočúvajúci. K tomu, aby jeho výpoveď bola 

úplná a zodpovedala jeho poznatkom je potrebné v rámci vypočúvania dodržať postupy, ktoré k tomuto smerujú 

– to znamená, že výsluch musí byť vedený systematicky tak, aby sa položené otázky dotýkali všetkých aj už 

známych aj doposiaľ neobjasnených skutočností v ich ozrejmení a v ich vzájomných súvislostiach. V praxi sa 

osvedčuje systematické kladenie otázok spôsobom, ktorý v odpovediach navzájom „prekrýva“ jednotlivé uvedené 

skutočnosti, tak, že nie je možná ich prípadná následná dezinterpretácia. Za minimálny počet „overenia“ určitej 

skutočnosti sa v praxi pokladá jej spomenutie v rôznych iných súvislostiach najmenej dvakrát.          

 

Príklad 1: Systematický postup pri výsluchu 

- okolnosti zistené nezávisle a objektívne (obhliadka MČ, údaje z databáz, svedkovia) 

 
vymedzenie priestoru zisťovania pri výsluchu  

 
preverenie miery poznania známych skutočností a ich upresňovanie zo strany vypočúvaného 

 
smerovanie otázok k objasňovaniu obsahu a významu zistených okolností ako aj k zisťovaní nových informácií 

a k ich overovaní 
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vymedzenie priestoru nových poznatkov a informácií a potvrdených poznatkov a informácií  

 
postup v novom priestore pri overovaní a získavaní ďalších poznatkov 

 
 

uvedený postup môže byť viacvrstvový vzhľadom na charakter a obsah zistených skutočností (napr. podľa 

objektov, podľa osôb, podľa stôp apod.) pričom medzi jednotlivými vrstvami a skutočnosťami môže byť potrebné 

preverenie ich väzieb    
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Príklad 2: Cielene vyhľadávací postup pri výsluchu 

 
 

 

 

 

Z uvedených príkladov je zrejmé, že k vybudovaniu efektívnej architektúry postupu pri výsluchu ako aj realizácie 

a tým aj naplnenia cieľov výsluchu je potrebné: 

- mať primerané informácie a poznatky o okolnostiach prešetrovanej udalosti  

- mať poznatky na vysokej úrovni z oblasti ktorej sa vyšetrovaná udalosť dotýka (rodinné prostredie, ulica, 

letisko, cestná prevádzka, výrobný priestor, obchodné prostredie apod.) 

- mať skúsenosti s oblasťou, ktorej sa vyšetrovaná udalosť dotýka a schopnosť rozpoznať váhu a význam 

jednotlivých zistených okolností a ostatných informácií 

- vykonať systematickú prípravu s použitím už zistených okolností 

- vykonať kvalitné a jednoznačné zaznamenanie výpovede bez rozporov a nejasností vo formuláciách 

- vykonávať neustále vyhľadávanie väzieb medzi uvedenými skutočnosťami (b, c, d) a zistenými 

okolnosťami (a1, a2), pričom je potrebné uvedené skutočnosti takto preverovať opakovane vo vzťahu 

k zisteným okolnostiam 

šípky – smery otázok 

a, b, c, d, e – nové zistené skutočnosti 

 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 48 - 
 

 
- nevytvárať si na základe jednej novej uvedenej informácie nové verzie priebehu udalosti, ale opakovane 

preverovať jej úplnosť a dôveryhodnosť a porovnávať túto so zistenými okolnosťami a prípadne iba 

rozšíriť okruh otázok k tejto informácii s cieľom objasnenia jej uvedenia (pamäť, zámer) 

 

 

Praktické chyby v obsahovej stránky protokolu z výsluchu 

 

Výstupom výpovede vypočúvanej osoby je písomný záznam o jej znení resp. obsahu, najčastejšie protokol, kde 

pri písaní obsahu výpovedi môže dochádzať k chybnému zaznamenaniu. Ide o chyby, ktoré nie sú zo strany 

vypočúvajúceho vedomé a vznikajú neúmyselne na základe podvedomých, či nedbanlivostných schém. V tomto 

spočíva ich hlavné nebezpečenstvo. Ide o nežiaduci jav, ktorý má často za následok skreslenie obrazu, alebo aj 

obsahu výpovede, či vynechanie jej niektorých častí. Protokol je posledným štádiom výsluchu a procesu vzniku 

výpovedí a môže znehodnotiť predchádzajúce kroky výpovede. Ide o obsah prejavu vypočúvanej osoby, jeho 

zachytenie a vyhodnotenie vypočúvajúcim. V rámci tejto fáze si vypočúvajúci pripraví prevzaté informácie do 

konečnej podoby, ktorú protokoluje a preto ide o kľúčový moment, v ktorom dochádza k vzniku chybného 

spracovania obsahovej stránky protokolu. Z pohľadu psychológie výpovede sú tiež zaujímavé praktické zistenia 

týkajúce sa okolností za ktorých tieto chyby vznikajú. Vzhľadom na to, že  ide o fázu vypočúvania, v ktorej sa 

vypočúvajúci musí sústrediť na aktuálnu časovou postupnosť a správnosť znení pokladaných otázok a najmä na 

obsah odpovedí. Za tohto intelektuálneho zaťaženia vypočúvajúceho dochádza k situácii, kedy už chýba čas na  

výstupnú revíziu protokolácie a tým aj eliminácie vznikajúcich záznamových chýb. Z tohto dôvodu je pri 

zložitejších, či časovo, alebo psychologicky náročnejších vypočúvaniach vhodné prizvať k výsluchu ďalší osobu 

zo strany vypočujúceho, ktorá bude plniť funkciu supervízora samotnej protokolácie a priebehu výsluchu. Z praxe 

je možné uviesť aj využitie vhodnej metodickej pomôcky.  Sú známe dva hlavné zdroje nepresností v protokolu. 

Chyby v dôsledku vynechávania a chyby v dôsledku modifikácie obsahu. Chyby v dôsledku vynechávania 

vznikajú tak, že vypočúvajúci vyberá z množstva údajov, ktoré uvádza vypočúvaná osoba, do protokolu výpovede 

také informácie, ktoré vyhodnotí z hľadiska vyšetrovania ako podstatné. V procese tejto dôležitej selekcie však 

často vynecháva aj uvedené skutočnosti, ktoré by mali byť v protokolu obsiahnuté. K nesprávnemu vynechávaniu 

dochádza spravidla v súvislosti s otázkami na priebeh činu alebo udalosti, ďalej v súvislosti s otázkami 

anamnestického zamerania, ktoré smerujú k subjektívnej stránke činu alebo udalosti. Taktiež dochádza k 

vynechávaniu pri zachycovaní údajov k popisu osôb, ich pohybu, k pohybu vozidiel, k vyznačení polôh, k 

časopriestorovému priebehu. Vynechávanie je vlastní skôr menej skúseným, alebo vo veci predmetu vypočutia 

menej odborne zdatným vypočúvajúcim. Chyby v dôsledku modifikácie obsahu sú nepresnosti vznikajúcimi v 

dôsledku aktívneho „dotvorenia“ obsahu údajov uvedených vypočúvaným. Vypočúvajúci prevádza živú reč 

vypočúvaného do protokolárnej podoby a pri tom neúmyselne dochádza určitých viac, alebo menej drobných 

úprav, ktoré pozmeňujú pôvodný zmysel, ktorý vkladá vypočúvaný do svojich výrokov. Typickým príkladom je 

chybné parafrázovanie odpovedí vypočúvaného, nahrádzanie slangových výrazov spisovnými formuláciami a 

podobne. 

 

 

Záver všeobecnej časti 

 

Z vyššie uvedeného, ktoré predstavuje základ teoretických východísk pre realizáciu vypočúvania je zrejmé, že  

výsluch je možné pokladať za súhrn kriminalistickej, právnej, psychologickej a sociálnej problematiky. Je zrejmé, 

že uvedené stránky sa dotýkajú jak osoby vypočúvajúceho, tak osoby vypočúvanej, ktoré sa spolu nachádzajú vo 

výsluchovej interakcii, pričom kvalita výsledku má priamy vplyv na výsledok celého vyšetrovania.  

Je zrejmé, že na kvalitu výsluchu zo strany vypočúvajúceho majú zásadný vplyv predovšetkým jeho skúsenosti 

s trestnou činnosťou podobného charakteru, jeho odbornosť vo veci, ktorej sa výsluch dotýka, jeho detailné 

poznanie vyšetrených a zistených skutočností, jeho systematická príprava na vypočutie, systematický postup pri 
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vedení výsluchu, schopnosť analýzy známych a uvedených faktov ako aj schopnosť písomnej interpretácie 

všetkých uvedených skutočností výpovede do zápisnice. 

Tieto predpoklady zabraňujú dodatočným interpretáciám alebo aj dezinterpretáciám pri ďalších právnych 

úkonoch, ktoré často vedú k „dodatočnému vysvetľovaniu“ skutočného obsahu výpovede (napr. na súde) alebo 

priamo k zmene výpovede nakoľko pôvodná nemá dostatočne jednoznačný a zreteľný obsah a dikciu, ktoré by 

boli nemenné vo vzťahu ku všetkým ostatným zisteniam. V textu sú použité aj osobné poznatky z praxe smerujúce 

k zabezpečeniu úplnosti, kvality a prínosu vypočutia pre vlastné vyšetrovanie a dokazovanie vo veci.  

Je nesporné, že otázky akým spôsobom je možné vyvíjať metódy vypočúvania sú zaujímavé a otvárajú priestor 

pre nové postupy.  

Aktuálnym sa javí napr. využitie vhodných metodických pomôcok usmerňujúcich okruhy otázok. Tieto by mali 

slúžiť predovšetkým k zabráneniu pozabudnutia vypočúvajúceho položiť niektoré otázky a mali by napomáhať 

k dodržaniu plánovaného postupu v rámci zvolenej architektúry otázok.  

Nemenej aktuálne sa javí priame audiovizuálne nahrávanie výsluchu. Týmto spôsobom by bolo detailne ozrejmené 

ako celé vypočúvanie prebiehalo, aké boli reakcia (neverbálne informácie) vypočúvaného alebo aj aké boli jeho 

presné odpovede. Je možné predpokladať, že týmto spôsobom by sa zblížili právne hodnotenia obsahu podaných 

výpovedí (prípravné konanie – súdne konanie). Uvedený postup v svojej podstate prináša nielen zvýšenie hodnoty 

výsledku úkonu, ale aj zrýchlenie celého úkonu (bez zápisu), ale toto je podmienené podstatne vyššou technickou 

vybavenosťou vyšetrovacích orgánov a následne aj ostatných právnych inštancií a dotýka sa priamo problematiky 

tzv. elektronického spisu.     

Ako najvýznamnejšia „hudba budúcnosti“ sa javí využívanie elektronických priestorových simulátorov, 

virtuálnych priestorov a animácií. Je možné si predstaviť, že by vyšetrovateľ mal spracované miesto činu napr. 3D 

skenerom, že by mal možnosť do tohto vždy vstúpiť, doložiť priamo do tohto priestoru konkrétne stopy, predmety, 

osoby. Potom by sa mohlo vypočúvanie realizovať tak, že by vypočúvaný dostal možnosť vstúpiť do 

simulovaného, animovaného alebo virtuálneho alebo obdobného umelého priestoru, kde by mu boli 

demonštrované určité skutočnosti napr. celková situácia a on by priamo demonštroval svoje poznanie z aktuálneho 

času, svoje poznatky o polohe vecí alebo napr. o pohybe seba, osôb a ich činnosti, zmenách a následkoch 

konkrétneho konania.  

Je možné predpokladať, že vyšetrovateľ by mal možnosť variabilne v takomto priestore pracovať s poznatkami, 

overovať si ich, zvažovať a rozhodovať sa o ďalšom postupe a prípadne si vypracovávať výsluchový virtuálny 

model pre konkrétne vypočúvanie s tým, že by si týmto spôsobom overoval pravdivosť, alebo úplnosť odpovedí 

a správnosť smeru vedenia celého vyšetrovania. Ak by takáto forma výpovede bola aj súčasťou spisu, bolo by 

možné ju pokladať za určitý druh vyšetrovacieho pokusu resp. rekonštrukcie vo veci.      

Súčasná doba, rozmach používania elektronických prostriedkov a ich rýchly vývoj skrýva možno úplne nové, 

doposiaľ nepoznané smery, ktorými môže byť celý proces vypočúvania poznamenaný v zmysle jeho vývoja 

prostredníctvom používaných pomôcok a technológií.   

Táto krátka úvaha je ozaj zatiaľ iba želaním, ale je zrejmé, že doterajšie metódy a postupy vypočúvania je potrebné 

trvale vyvíjať a zdokonaľovať.  

 

V ďalšom texte je popis metodickej pomôcky, ktorej využitie pri overovacích skúšobných výsluchových situáciách 

viedlo k podstatnému zvýšeniu kvality výstupov z vykonaných výsluchov.               

 

 

 

Program „ VÝSLUCH“  
 

Program „Výsluch“ je určený pre použitie pri vyšetrovaní akejkoľvek trestnej činnosti ako metodická pomôcka 

pre cielené a systematické vedenie vypočúvania s využitím PC a znalostí k jeho ovládaniu na úrovni ovládania 

programov Word a Excel s ktorými plne spolupracuje (kopírovanie textu z/do súborov týchto programov).  

 

Súčasný stav je podľa zistení asi taký, že vyšetrovateľ preštuduje spisový materiál a pri výsluchu kladie otázky 

v kontexte s vývojom komunikácie a často sa stáva, že v rámci úkonu nie sú objasnené všetky potrebné relevantné 

skutočnosti, resp. má vypracované poznámky do ktorých nazerá, resp. v ktorých v priebehu výsluchu kontroluje 

a hľadá, čo sa často odráža na priebehu úkonu po jeho časovej a situačnej stránke.   

Je predpoklad, že pri rozsiahlych spisových materiálov (napr. ekonomická alebo organizovaná kriminalita) nie je 

často možné v rámci jedného vypočutia zistiť vyčerpávajúci dostatok informácií vo veci vecných zistení a rozporov 

a vypočúvanie sa musí vykonávať opakovane.   

Tento nedostatok môže vo veľkej miere odstrániť metodická pomôcka – program „Výsluch“, ktorý umožňuje 

vyšetrovateľovi zadávať si otázky do osnovy vypočutia už pri štúdiu spisu (kedy má najväčší prehľad o určitej 

nezrovnalosti, čiže ide o maximálne využitie jeho aktuálneho času študovania spisu), alebo pri vypočutí jedného 

svedka zadávať si priebežne otázky pre druhého svedka a to aj pre prípravu vypočutia viacerých svedkov alebo 
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účastníkov. Tiež je možnosť pri konzultácii so znalcom zadávať prípadné týmto požadované otázky priamo do 

osnovy vypočutia. 

Uvedeným spôsobom je možné systematická príprava a previazanie jednotlivých vypočúvaní a je predpoklad, že 

sa podstatne zvýši efektivita vyšetrovacích úkonov, nakoľko program umožňuje archiváciu jednotlivých príprav, 

ich priebežné dopĺňanie ako aj archiváciu zapísaných odpovedí. 

 

 
 

 

Program „Výsluch“ sa skladá z hlavného okna, ktoré obsahuje: 

 

Okno Osobné údaje  

volby: 

-  Zahrnúť osobné údaje pri kopírovaní do Schránky 

-  Zahrnúť osobné údaje pri tlači 
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Okno Výpoveď 

Používa sa na zapísanie obsahu výpovede, pričom vedľa sú preddefinované základné otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A z voľby Možnosti 

 

Všeobecné 
V sekcii Predvolené hodnoty pri novom výsluchu sa nastavujú hodnoty, ktoré sa použijú pri novo vytvorenom 

výsluchu. 

 

Otázky v okne výpoveď 
Na tejto karte môžete zmeniť preddefinované otázky. Otázky sa dajú pridávať, mazať a zoraďovať. 

Ku každej otázke sa dá zvoliť aj predvolená odpoveď. Tá môže byť prázdna. Ak nie je, tak tento text sa do 

výpovede vloží na miesto aktuálneho kurzora. Ak je v predvolenom texte slovo {CURSOR}, kurzor sa posunie na 

jeho pozíciu. Inak sa posunie za vložený text. Samotné slovo {CURSOR} sa do výpovede nevloží. 

 

Exportovať... 
Exportuje otázky do súboru kvôli zálohe alebo preneseniu na druhý počítač. 

 

Importovať... 
Importuje otázky zo súboru, ktoré boli predtým exportované. 

 

Obnoviť predvolené otázky 
Zmaže existujúce a obnoví predvolené otázky "z výroby". Funkcia je vhodná, ak ste omylom znehodnotili 

otázky a chcete sa vrátiť k štandardným hodnotám. 

Na karte sa nachádza jednoduchý textový editor, ktorý umožňuje základné formátovanie. 

Na pravej strane sa nachádza zoznam otázok/krokov, ktoré sú pri výpovedi odporúčané. Ak kliknete na 

zaškrtávacie políčko, otázka sa označí/odznačí ako už použitá. Ak kliknete na tlačidlo so symbolom + alebo 

dvakrát kliknete na text otázky, tak sa otázka označí ako použitá a naviac sa do textu vloží predvolený text 

odpovede na otázku (ak otázka má predvolenú nejakú odpoveď). 

 

 

Súbor 
Má voľbu: Nový, Otvoriť, Uložiť, Uložiť ako, Možnosti – všeobecné (Predvolené hodnoty pri novom výsluchu, 

zahrnúť osobné údaje do kopírovaní do Schránky, zahrnúť osobné údaje pri tlači, písmo, potvrdenie, storno) 
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- Možnosti – otázky (text otázky, predvolená odpoveď, pridať, odstrániť, exportovať, importovať, 

obnoviť predvolené otázky, potvrdenie, storno, tlačiť, skončiť) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocník 

Má záložky 

- Obsah (Úvod, Ovládanie programu, Zásady výsluchu) 
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- Hľadať (Zadajte hľadané slová, Výber témy, voľba rozsahu hľadania) 

 

 

 
 

 

- Obľúbené položky 

 

 

 

Možnosti využitia programu „Výsluch“ pri príprave vyšetrovateľa 

Program umožňuje vo všeobecnosti vyšetrovateľovi už pri samotnom štúdiu spisu a príprave vykonávať 

systematickú prípravu otázok aj pre viacerých vypočúvaných, nakoľko sa dá otvoriť autonómne a opakovane a 

aj rovnako sa s ním dá autonómne pracovať – vkladať otázky a porovnávať výpovede vo viacerých otvorených 

súboroch na ploche obrazovky v prípade potreby aj v priebehu výsluchu.  

Zobrazenie príkladu 4x súbežne otvoreného programu:  
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Vedenie výsluchu pri vyšetrovaní dopravných nehôd pomocou metodickej pomôcky - programu 

„Výsluch“ 

 

V rámci vyšetrovania dopravných nehôd má výsluch významné postavenie v medzi úkony smerujúce k správnosti 

a úplnosti dokazovania a jeho kvalita má na toto priamy vplyv. Taktika a obsah výsluchu sa do istej miery odlišuje 

predovšetkým v tom, že v rámci neho sú vždy popisované o.i. aj javy, ktoré vyplývajú zo samotnej fyzikálnej 

podstaty nehodového deja pri ktoré pôsobia také fyzikálne parametre, ktoré zanechávajú charakteristické stopy na 

vozidlách, telách účastníkov, na vozovke a jej okoliu, že je možné tieto vypočítať a celom kontexte priebeh 

nehodového deja technicky ozrejmiť. To znamená, že do jednotlivých popisov deja a jeho okolností vstupujú 

tvrdenia ktoré majú (alebo by mali mať) následne oporu v znaleckých výpočtoch v rámci znaleckého dokazovania, 

ktoré následne môže tieto potvrdiť ako technicky prijateľné, alebo vyvrátiť ako technicky neprijateľné. Z tohto 

dôvodov je možné k výsluchu prizvať znalca, ktorého účasť by mala podstatne zvýšiť hodnotu výsledku výsluchu, 

nakoľko jeho smerovanie výsluchu by malo byť vo všeobecnosti komplexnejšie a malo by vychádzať z reálnej 

technickej predstavy o celkovom obraze nehodového deja. Ak nie je možné, prizvanie znalca je v záujme celého 

konania, aby kladené otázky vyčerpávali podstatné okolnosti a dopĺňali poznatky k nehodovému deju spôsobom, 

ktorý vedie k maximálnemu rozsahu vykonaných zistení a uvedených údajov. Za riziko pri výsluchu je možné 

pokladať neúplnosť a všeobecnosť odpovedí, ktoré po vykonanom dokazovaní môžu byť následne interpretované 

aj iným spôsobom, než boli pôvodne myslené, objasnené a uvedené. Tiež vzájomné rozpory medzi 

zaznamenanými odpoveďami na rôzne otázky významne znižujú hodnotu výsluchu. Preto je dôležité klásť otázky 

systematicky, cieľavedome a zaznamenávať otázky a odpovede aj vtedy, ak vypočúvaný nevie uviesť k danej 

otázke konkrétnu alebo žiadnu odpoveď. Týmto spôsobom sa obmedzuje možnosť dodatočných „poznatkov“ po 

celom vykonanom dokazovaní pred samotným konečným právnym vyhodnotením prípadu.  
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Iné faktory vplyvu 

(rizika) 

Návrh algoritmu využitia virtuálnej reality pri  rekonštrukcii kriminalisticko – relevantnej udalosti – 

dopravnej nehode: 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom výsluchu by malo byť  

- ozrejmenie verzie priebehu nehodového deja tak ako bol subjektívne vnímaný a pozorovaný zo strany 

vypočúvanej osoby 

 
Miesto kriminálno-

relevantnej udalosti 

Činnosť polície ne mieste 
kriminálno - relevantnej 
udalosti ( ohliadka,...) 

Proces odhaľovania,  
dokumentovania a vyšetrovania  
kriminálno relevantnej udalosti 

Simulácia kriminálno-
relevantnej udalosti 
vo virtuálnej realite  

(rekonštrukcia) 

Kriminalisticko-expertízna 
činnosť a činnosť súdnych 
znalcov 

Využívane 
produkty vrátene 
simulácie  
( PC crash,fortis...) 

Výsledok simulácie 
(hmotný produkt) 

Procesná rekonštrukcia na 
mieste kriminálno- 

relevantnej udalosti 

Právne rozhodnutie 

Činnosť iných orgánov justície 
(prokuratúra, súd) 
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- zistenie skutočností, ktoré majú vplyv na priebeh nehodového deja (hmotnosť nákladu, osobné motorické 

schopnosti, výška, druh a rozsah poranení) z hľadiska poznania vypočúvaného 

- zistenie činnosti vypočúvaného v priebehu nehodového deja (reakcia, činnosť po reakcii – brzdenie, 

strhnutie riadenia) 

- zistenie konkrétnych zrakových a akustických vnemov vypočúvaného („videl som“)   

- zistenie skutočností, ktoré majú vplyv na priebeh nehodového deja z hľadiska nehodového deja 

(osvetlenie, oblasť zakrytého výhľadu, zvláštne objekty) 

- zabezpečenie takých subjektívnych informácií zo strany vypočúvaného, ktoré je možné následným 

dokazovaním potvrdiť, alebo odôvodnenie vylúčiť 

- zistenie čohokoľvek ostatného 

- zabezpečenie subjektívnych informácií zo strany vypočúvaného v rozsahu, ktorý vylúči prípadné 

následné účelové zmeny vo výpovedi napr. pri jednaní pred súdom. 

    

Samotný prose dokumentovania a vyšetrovania kriminálno-relevantnej udalosti  ako aj jednotlivé dôkazné 

prostriedky v sebe kompenzujú rizika, ktoré buď to priamo, alebo nepriamo v  určitej miere vplývajú nielen na 

samotný proces dokumentovania a vyšetrovania, ale aj na samotný výsledok tohto procesu.   Vzhľadom k tomu, 

že tieto faktory vplyvu môžu podstatne ovplyvniť tento proces, je nutné tieto rizika eliminovať aby výsledok 

výsluchu bol vhodným a úplným podkladom pre vytvorenie aj virtuálneho modelu  - kriminálno-relevantnej 

udalosti vo virtuálnej realite čo najuverenejšie približujúceho sa realite, čoho bude hmotný produkt majúci 

vplyv na právne posúdenie udalosti.  

 

 

 

Príprava na výsluch by mala obsahovať 

- preštudovanie podkladov z miesta vzniku dopravnej nehody (plánik, zápisnica, fotodokumentácia – z nich 

vyplývajúce poznatky: rýchlostný limit v mieste vzniku dopravnej nehody, stavebný stav miesta vzniku 

dopravnej nehody – porovnanie s ortofotomapou, zistené stopy na vozovke, mimo vozovku, na vozidlách, 

tvar terénu, stav bezpečnostných pásov, kontrola či boli zadokumentované konečné polohy vozidiel, 

alebo chodcov, vyhodnotenie úrovne vykonania obhliadky, technické parametre vozidiel – ABS, 

manuálna alebo automatická prevodovka hmotnosť a výkonové parametre vozidla, zaradený prevodový 

stupeň, údaje z tachografového záznamu, približné predbežné verzie možného priebehu nehodového deja 

na úrovni predbežného posúdenia vyplývajúce zo smeru pohybu vozidiel, právneho stavu v mieste vzniku 

dopravnej nehody – hlavná cesta, miesto ležiace mimo vozovky, priechod, pohyb bicykla po priechode, 

úvahy o spôsobe a metóde dokazovania, úvahy o možnej právnej kvalifikácii skutku, pojmové ujasnenie 

si názvov objektov v mieste vzniku dopravnej nehody – viadukt, Stop čiara, vodiaca čiara, vjazd do 

objektu XY, ostrovček ležiaci vpravo), ozrejmiť si čas vzniku nehody a intenzitu denného svetla v tomto 

čase 

- ujasnenie si približných časov reakcie (orientačne asi 1 s) a následných činností vo vzťahu 

s predpokladanou približnou rýchlosťou (vysoká rýchlosť 90 – 110 km/h = asi 25 až 30 m/s, 50 – 75 km/h 

= asi 14 až 21 m/s, 20 – 30 km/h = asi 5,5 až 8,3 m/s)    

- oboznámenie sa s výsledkami predbežných lekárskych správ 

- ak vyšetrovateľ nebol účastný pri obhliadke miesta vzniku dopravnej nehody je potrebná konzultácia 

s osobou, ktorá sa na obhliadke zúčastnila 

- prípadnú konzultáciu so znalcom k úplnosti a použiteľnosti podkladov, resp. potrebu ich doplnenia 

o ďalšie skutočnosti prostredníctvom výsluchov 

- prípravu na vykonanie nákresu vypočúvaným v prípade ak situácia nie je jednoznačne slovne opísateľná 

t.j. naskenovanie plánku miesta vzniku dopravnej nehody a tým ho mať k dispozícii pre prípadné využitie 

pri výsluchu po jeho vytlačení 

 

Odporúčaný postup pri vypočúvaní 

- nech vypočúvaný vlastnými slovami stručne opíše svoje poznatky k priebehu nehodového deja 

- v ďalšom si úvahou „porovnať“ uvedené údaje s podkladmi (plánik miesta vzniku dopravnej nehody, 

fotodokumentácia, predbežný popis priebehu nehodového deja v Zápisnici o dopravnej 

nehode...) a uvedené „porovnávanie – analýzu odpovedí“ vykonávať ďalej priebežne pri jednotlivých 

krokoch vyšetrovacieho úkonu 

- zistiť smer pohybu a približnú rýchlosť pohybu vozidla (alebo vozidiel, resp. aj chodca) 

- dopĺňať jednotlivé tvrdenia a vyjadrenia vypočúvaného o jeho ďalšie konkrétne poznatky, predovšetkým: 

vzdialenosti, smeru a rýchlosti pohybu, udané miesto začiatku zaregistrovania vzniku kritickej alebo 

neobvyklej situácie („uvidel som“ resp. „počul som“), druh, spôsob činnosti po reakcii („ a začal som“) 

a prípadné zmeny činnosti v priebehu času 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 57 - 
 

- dopĺňať konkrétnejšie miesta uvedených činností („v tom čase som vchádzal na priechod pre chodcov“, 

„bolo to asi 5 m pred Stop čiarou“, „bol vzdialený asi 30 m“), v prípade ak nevie uviesť presnejší údaj, 

je potrebné uviesť do Zápisnice, že svedok nevie uviesť k tejto veci bližší údaj, v prípade, že je opisovaná 

situácie slovne ťažko opísateľná použiť kópiu Plánku miesta vzniku dopravnej nehody a nechať polohy 

zakresliť  

- dopĺňať konkrétnejšie miesta v ktorých sa v tomto čase nachádzal druhý účastník kolízie („chodec v tom 

čase vstúpil na priechod“, „modré  vozidlo  sa nachádzalo asi 20 m pred vjazdom“), v prípade ak nevie 

uviesť presnejší údaj, je potrebné uviesť do Zápisnice, že svedok nevie uviesť k tejto veci bližší údaj, 

v prípade, že je opisovaná situácia slovne ťažko opísateľná použiť kópiu Plánku miesta vzniku dopravnej 

nehody a nechať polohy zakresliť  

- dopĺňať konkrétnejšie miesta v ktorých sa v jednotlivých časoch nachádzali ostatní účastníci premávky 

pohybujúci sa v nehodovom úseku vozovky,  v prípade ak nevie uviesť presnejší údaj, je potrebné uviesť 

do Zápisnice, že svedok nevie uviesť k tejto veci bližší údaj, v prípade, že je opisovaná situácie slovne 

ťažko opísateľná použiť kópiu Plánku miesta vzniku dopravnej nehody a nechať polohy zakresliť  

- dopĺňať údaje o technickom stave vozidla 

- dopĺňať údaje o celkovej hmotnosti vozidla t.j. hmotnosť prepravovaného nákladu, spôsobu jeho uloženia 

a upevnenia, hmotnosť prepravovaného nákladu a vecí nachádzajúcich sa v interiéru vozidla a v 

jeho batožinovom priestore 

- dopĺňať údaje o posádke vozidla (počet, výška, hmotnosť, pripútaný, nepripútaný), miesto na ktorom sa 

člen posádky nachádzal 

- dopĺňať údaje u chodcov aj (aj odpozorované – odhadom) o ich telesných dispozíciách (výška, hmotnosť, 

motorické vlastnosti, stav) a o ďalších skutočnostiach (farba oblečenia v čase vzniku DN, použitie 

reflexných prvkov) 

- dopĺňať údaje o situácii (zrýchlenie pohybu , spomalenie pohybu, beh, otočenie sa, náhlenie sa – napr. 

pre chodcov prichádzajúci autobus alebo električka, nervozita, hádka, telefonovanie mobilom, slúchadlá 

prehrávača na ušiach – chodci, opitosť) 

- dopĺňať údaje svetelných podmienkach, osvetlenie – denné, verejné, vlastné osvetlenie 

vozidla, o približnom dohľade, o použitom vlastnom osvetlení vozidlom – diaľkové, tlmené, 

Upozornenie! - často nehodový dej prebehne za šera resp. denného svetla, ale obhliadka je vykonávaná 

vplyvom nevyhnutného času za tmy vr. fotodokumentácie a nehoda je pokladaná za nehodu pri zníženej 

viditeľnosti účastníkov  

- dopĺňať údaje o činnosť po zrážke – miesto zastavenia, činnosť, u chodcov vzdialenosť a poloha k ich 

miestu dopadu, spôsob pohybu v nehodovom úseku vozovky, druh činnosti, údaje o činnosti ostatných 

účastníkov zrážky 

- dopĺňať údaje  o ostatných  subjektívne vypočúvaných zaregistrovaných javoch – vozidlo letelo 

vzduchom  asi  10 m,  pred zrážkou sa chodec akoby rozbehol, vozidlo išlo v šmyku asi 28 m, „keď som 

vystúpil, tak som takmer spadol, lebo vozovka bola klzká“, „asi 10 m od vozidla smerom ku križovatke 

sa nachádzalo miesto ktoré nebolo posypané“, „na vozovke sa nachádza vo vzdialenosti asi 20 m pred 

stop čiarou výtlk široký asi 1,5 m a hlboký asi 0,3 m“, „vozovka bola čistá a bez závad“, „vyzeralo to ako 

by vozidlo dostalo defekt“, „vozidlo rotovalo v smere pohybu hodinových ručičiek na dráhe asi 10 m, 

pričom sa otočilo asi o 180o“  

- popis chodu svetelnej signalizácie v aktuálnom čase a pohybu vozidla, alebo iných vozidiel príp. aj 

chodcov 

- prípadný subjektívny popis poranení vzniknutých pri nehodovom deji 

 

 

Záver: 

 

Cieľom autorov bolo oboznámenie odbornej verejnosti s možnosťou vytvorenia podmienok pre ďalšie skvalitnenie 

vyšetrovacieho úkonu - vypočutia a to za použitia metodickej pomôcky – programu „Výsluch“. Je možné 

predpokladať, že využitie uvedeného programu môže výrazne zvýšiť mieru metodickosti a  systematickosti 

vypočúvania v policajnej praxi. Tiež umožňuje výrazne eliminovať prípadné nedostatky, čo by malo viesť 

k zvýšeniu efektivity celého úkonu vypočúvania a to ako po stránke časovej, tak aj po stránke jeho použiteľných 

výsledkov. Z uvedeného vyplýva, že využitie programu Výsluch dlhodobo vedie cestou skvalitnenia, úplnosti a 

efektívnosti aj k zníženiu nákladovosti na vyšetrovanie a následne aj na konanie pred súdmi, čo je možné 

považovať za prínos nielen pre kriminalistickú prax, ale aj pre justíciu.   
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AKTUÁLNY POHĽAD NA ENERGETICKÚ BEZPEČNOSŤ 

EURÓPSKEJ ÚNIE 
 

Radoslav IVANČÍK1 – Miroslav KELEMEN2 

 

Contemporary View on Energy Security of European Union 
 

 

ABSTRAKT : Energetická bezpečnosť predstavuje v súčasnosti jednu z najdiskutovanejších, najzaujímavejších, 

ale i najproblematickejších tém, a zároveň pojem, ktorý sa postupne čoraz častejšie objavuje nielen v slovníku 

energetikov alebo ekonómov, ale aj politikov, vojakov, bezpečnostných expertov alebo krízových manažérov. A to 

najmä preto, že ako s rozvojom ľudskej spoločnosti rastie potreba zabezpečenia dostatočného objemu 

energetických zdrojov, tak s rastom spotreby energií rastie aj potreba zaistenia bezpečnosti ťažby, spracovania 

a dodávok jednotlivých energetických zdrojov. Bez zaistenia bezpečnosti stabilných dodávok energií 

v adekvátnom množstve a za primeranú cenu totiž nie je možný žiadny ďalší rozvoj akejkoľvek spoločnosti. 

Z uvedeného dôvodu sa autori v článku zaoberajú aktuálnou situáciou v oblasti energetickej bezpečnosti Európskej 

únie. 

 KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Energetická bezpečnosť, Európska únia, energetické zdroje. 

 

ABSTRACT : Nowadays, energy security represents one of the most discussed, interesting and problematic 

themes, and simultaneously, a word which is still more and more frequently used not only by power engineers or 

economists, but also by politicians, soldiers, security experts and crisis managers. The importance of energy 

security also follows from the fact that the need of ensuring of sufficient amount of energy resources grows with 

development of human society, and at the same time, from the another fact that there is no possible development 

of whatever society without safety delivery of energy supplies. From that reason, the authors, in the article, deal 

with contemporary situation in the area of energy security of European Union. 

KEY WORDS: Energy security, European Union, energy resources.  

 

 

ÚVOD 

 

Zaistenie vlastnej bezpečnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rozvoja je cieľom 

každej spoločnosti. Tento cieľ je okrem iného podmienený aj bezpečnosťou dodávok energií za primeranú cenu. 

Energie totiž predstavujú hybnú silu potrebnú na zabezpečenie každodenných potrieb ekonomických subjektov 

v spoločnosti. Či už ide o energeticky náročnú výrobu v rôznych odvetviach priemyslu alebo bežnú spotrebu 

domácností, efektívne fungovanie a rast hospodárstva si vyžadujú stabilné dodávky energetických zdrojov. 

Zabezpečenie stabilných dodávok energií je preto jednou z hlavných súčastí celkovej bezpečnosti a stability 

spoločnosti a súčasne predpokladom jej dlhodobého stabilného ekonomického i politického vývoja.  

 

 

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

Energetická bezpečnosť patrí v posledných rokoch v Európskej únii, podobne ako je tomu vo viacerých 

iných regiónoch sveta, k veľmi častým a obľúbeným témam rôznych debát, a to tak na centrálnej európskej úrovni, 

ako aj na národnej úrovni. Dôvodov, prečo je tak frekventovaným predmetom diskusií na strategickej, politickej, 

ekonomickej alebo akademickej úrovni je niekoľko. Medzi najhlavnejšie patria najmä tie, ktoré: 

 súvisia s čoraz väčšou sekuritizáciou energetiky z dôvodu jednak nestabilného geopolitického prostredia, 

v ktorom je rovnováha medzi ponukou a dopytom celkovo nevyvážená, a to najmä kvôli neustále 

rastúcemu dopytu nových veľkých spotrebiteľov ako je Čína, India, Brazília a ďalších ekonomicky rýchlo 

rastúcich krajín,  a jednak z dôvodu zvyšujúcich sa hrozieb prepuknutia konfliktov o zdroje, pretože kríza 

spôsobená neočakávaným prerušením dodávok energetických zdrojov z tretích krajín by mala veľmi 

vážny dopad na európsku ekonomiku a energetickú bezpečnosť. 

 vyplývajú z toho, že Európska únia musí riešiť problém vysokej závislosti na dovoze najdôležitejších 

strategických energetických surovín – ropy a zemného plynu, a problém ich vysokej potreby, resp. ich 

                                                           
1  plukovník gšt. Ing. Radoslav IVANČÍK, náčelník Odboru rozpočtu a financovania (J-8) Generálneho štábu Ozbrojených síl SR,  

e-mail: radoslav.ivancik@gmail.com 
2  brigádny generál v. z. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., prorektor pre zahraničné vzťahy Vysokej školy bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach, e-mail: miroslav.kelemen@vsbm.sk 
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vysokej spotreby, čo výrazným spôsobom prispieva k zvyšovaniu obáv o európske ekonomické vyhliadky 

do budúcnosti.  

 

V Európskej únii sa v súčasnej dobe spotrebováva cca 33 % všetkej energie v doprave, 27 % v priemysle, 

24 % v domácnostiach, 13 % v službách a len asi 2 % v poľnohospodárstve a 1 % v ostatných sektoroch (graf 1). 

 

 

 
 

Graf 1 Prehľad spotreby energií v Európskej únii podľa jednotlivých sektorov (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov European Comission – Energy Statistics, 2012 

 

 

Práve zaistenie dostatočného množstva energetických zdrojov je jedným z nevyhnutných predpokladov 

prežitia i ďalšieho rozvoja každej jednej spoločnosti. Z pohľadu Európskej únie ako celku je v tejto súvislosti 

nutné skonštatovať, že Únia nie je energeticky sebestačná. Ak sa na tento istý problém pozrieme optikou 

jednotlivých členských krajín, rozdiely medzi nimi sú naozaj výrazné, a to tak v oblasti exportu, v miere závislosti 

na importe alebo v oblasti energetického mixu. Kým napríklad Holandsko a čiastočne aj Veľká Británia disponujú 

v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie aspoň určitými zreteľa hodnými zásobami zemného plynu (graf 

2), Nemecko a čiastočne aj Poľsko zasa významnými zásobami uhlia (graf 3), Francúzsko sa v porovnaní s inými 

členskými štátmi Únie v značnej miere spolieha najmä na jadrovú energiu (pozri graf 4).  

 

 

 
 

Graf 2  Prehľad overených zásob zemného plynu v členských štátoch Európskej únie (v triliónoch m3) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov BP Statistical Review of Worl Energy, 2012 
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Graf 3  Prehľad overených zásob uhlia v členských štátoch Európskej únie (v mil. ton) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov BP Statistical Review of Worl Energy, 2012 

 

 

 
 

Graf 4  Prehľad spotreby jadrovej energie v členských štátoch Európskej únie  

(v Mtoe – ekvivalente rovnajúcom sa zisku energie z mil. ton ropy) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov BP Statistical Review of Worl Energy, 2012 

 

 

Vyššie uvedené grafy potvrdzujú, že heterogenita Európskej únie je z energetického uhla pohľadu veľká, 

a preto nám v podstate nezostáva nič iné, len ju vziať do úvahy a rešpektovať. O zásadných otázkach v oblasti 

energetiky totiž rozhodujú členské štáty samé. V niektorých odvetviach sú rozdiely medzi jednotlivými krajinami 

menšie, v niektorých väčšie, v iných zanedbateľné a v niektorých zasa až priepastné. Ak však aj budeme o Únii 

uvažovať ako o súčte 28 členských štátov, aj tak dospejeme k záveru, že Európska únia je závislá na dovoze 

energetických surovín. Táto závislosť na dovoze sa navyše bude s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti 

ešte viac prehlbovať, a to aj napriek zvyšujúcemu sa významu energetickej bezpečnosti a pokračujúcim snahám 

a zmenám v oblasti spoločnej energetickej politiky. 

Európska únia ako celok je dnes na 87,3 % závislá na dovoze ropy, na 60,8 % na dovoze zemného plynu 

a čo je prekvapujúce, tak na 41,1 % aj na dovoze tuhých palív, najmä uhlia (pozri graf 5). Celková závislosť Únie 

ako celku na dovoze energetických zdrojov predstavovala v roku 2011 hodnotu 53,8 %. V tejto súvislosti sa však 

predpokladá, že v roku 2030 sa asi až 70 % všetkých energetických požiadaviek bude kryť dovozom z krajín 

ležiacich mimo Únie. Zároveň sa predpokladá, že v nasledujúcich dvadsiatich rokoch dopyt po primárnych 

zdrojoch energie porastie asi o 0,7 % ročne. Navyše, napriek investíciám do rozvoja obnoviteľných zdrojov 

energie, ropa a zemný plyn zostanú aj naďalej dominantnými primárnymi zdrojmi energie. Zaujímavý je v tejto 

súvislosti aj rozpor spočívajúci v tom, že produkcia zemného plynu sa v Európskej únii zníži, ale jeho spotreba sa 

v spomínaných najbližších dvadsiatich rokoch zvýši takmer dvojnásobne.  
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Graf 5  Prehľad závislosti Európskej únie na dovoze ropy, zemného plynu a tuhých palív (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov European Comission – Energy Statistics, 2012 

 

 

Podľa relevantných aktuálnych štatistických údajov týkajúcich sa produkcie a spotreby energií 

v Európskej únii, ropa v súčasnosti predstavuje základný energetický zdroj, pretože až 35 % energie sa v Únii 

získava práve z nej. Druhým najdôležitejším energetickým zdrojom je zemný plyn, z ktorého sa získava asi 25 % 

všetkej v Európskej únii spotrebovanej energie. V poradí tretí najdôležitejší energetický zdroj predstavuje uhlie 

a ostatné tuhé palivá, z ktorých sa získava v Únii asi 16 % energie. Z ostatných zdrojov energie využívaných 

v Európskej únii na výrobu energie, 13 % pripadá na jadrovú energiu, 10 % na neobnoviteľné zdroje energie a len 

1 % na ostatné zdroje (pozri graf 6). 

 

 

 
 

Graf 6  Prehľad základných energetických zdrojov, z ktorých sa získava energia v Európskej Únii (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe European Union Energy in Figures – Statistical Pocketbook, 2012 

 

 

 

Najväčšími spotrebiteľmi energie spomedzi členských štátov Únie sú Nemecko, Francúzsko, Veľká 

Británia, Taliansko a Španielsko, ktoré spolu spotrebovali v roku 2011 takmer dve tretiny všetkej energie 

spotrebovanej vo vtedajšej európskej dvadsaťsedmičke (pozri graf 7). 
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Graf 7 Prehľad najväčších spotrebiteľov energií v Európskej únii (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostat – Energy Consumption, 2012 

 

 

Z hľadiska miery závislosti na dovoze energií, ktorá ako už bolo uvedené vyššie dosahuje v Európskej 

únii ako celku hodnotu 53,8 %, tak z pohľadu závislosti jednotlivých členských štátov sú na tom najlepšie 

Estónsko, Rumunsko, Česko, Holandsko, Poľsko a Veľká Británia, ktorých miera závislosti na dovoze sa pohybuje 

v rozmedzí od cca 12 % do 36 %. Naopak najvyššiu mieru závislosti na dovoze energií dosahujú Írsko, Cyprus, 

Luxembursko a Malta, u ktorých sa táto hodnota pohybuje v rozmedzí od cca 89 % až do 100 % (pozri graf 8). 

 

 

 
 

Graf 8  Prehľad závislosti vybraných členských štátov Európskej únie na dovoze energií v roku 2011 (v %) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostat – Energy Consumption, 2012 

 

 

 

Celkový prehľad o percentuálnej miere závislosti všetkých členských štátov Európskej únie na dovoze 

energií v roku 2011 prináša tabuľka 1 na nasledujúcej strane. 

 

Hlavnými dovozcami energetických surovín do Európskej únie sú predovšetkým Rusko, Nórsko 

a Saudská Arábia v prípade ropy, a Rusko, Nórsko a Alžírsko v prípade zemného plynu. Ako vyplýva z uvedeného, 

dovoz najväčšieho objemu najvýznamnejších strategických energetických surovín – ropy a zemného plynu je 

koncentrovaný do veľmi malého množstva krajín. V prípade ropy sa z  vyššie uvedených krajín dováža do Únie 

až 50 % z celkového dovozu ropy a 35 % z krajín OPEC. V prípade zemného plynu sa až 80 % z celkového dovozu 

zemného plynu do Európskej únie dováža z Ruska, Nórska a Alžírska. 
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Tabuľka 1  Prehľad o percentuálnej miere závislosti všetkých členských štátov Európskej únie  

na dovoze energií v roku 2011 (v %) 

 

Členský štát  

Európskej únie 

Miera 

závislosti  

(v %) 

Členský štát  

Európskej únie 

Miera 

závislosti  

(v %) 

Belgicko 72,9 Litva 81,8 

Bulharsko 36,6 Luxembursko 97,4 

Česká republika 28,6 Maďarsko 52,0 

Dánsko - 8,5* Malta 100,0 

Nemecko 61,1 Holandsko 30,4 

Estónsko 11,7 Rakúsko 69,3 

Írsko 88,9 Poľsko 33,6 

Grécko  65,3 Portugalsko 77,4 

Španielsko 76,4 Rumunsko 21,3 

Francúzsko 48,9 Slovinsko 48,4 

Taliansko 81,3 Slovensko 64,2 

Cyprus 92,6 Fínsko 53,8 

Lotyšsko 59,0 Švédsko 36,8 

Veľká Británia 36,0 Európska únia 53,8 

 

*  Dánsko bolo v roku 2011 čistým vývozcom energií a z toho dôvodu má jeho miera závislosti na dovoze energií 

zápornú hodnotu. 

 

Zdroj: Eurostat – Energy Consumption, 2012 

 

 

V súvislosti so závislosťou Európskej únie na dovoze energetických surovín sa odhaduje, že vo 

vzdialenejšej budúcnosti by mohli mať dopad na štruktúru dovozu i energetický mix členských štátov Únie 

klimatické zmeny a exploatácia ložísk nerastných surovín v Arktíde, najmä ropy, zemného plynu, diamantov 

a kovov. V každom prípade rastúca závislosť Európskej únie na dovoze energií vedie k nutnosti riešiť vzťahy 

s dodávateľskými i tranzitnými krajinami a aj touto cestou si zaistiť energetickú bezpečnosť. 

Pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti Európskej únie sa musia vziať do úvahy aj viaceré riziká, ktoré 

by v prípade ich transformácie do hrozby mohli veľmi vážne narušiť nielen energetickú, ale aj ekonomickú, 

sociálnu či celkovú bezpečnosť Únie. Ide najmä o: 

a) geopolitické a vojenské riziká, ktoré spočívajú v stále viac sa zostrujúcom súboji o kontrolu a exploatáciu 

existujúcich zdrojov, pričom do úvahy je nutné brať nielen vojenské hrozby zo strany súperiacich štátov, 

ale i nevojenské (asymetrické) hrozby spočívajúce v terorizme, pirátstve, orga-nizovanom zločine, 

krádežiach, kybernetických útokoch a pod. Geopolitické a vojenské riziká sa tak spájajú najmä s 

narušením alebo dokonca prerušením (stabilných) dodávok energií z dôvodu vojny, ozbrojeného 

konfliktu či teroristického útoku v producentských alebo tranzitných krajinách, alebo sa tiež spájajú s 

využívaním nátlakovej energetickej politiky producentských alebo tranzitných krajín. 

b) geologické riziká, ktoré vyplývajú z dominantnej pozície fosílnych palív pre výrobu energie v krajinách 

Únie. Zároveň sa spájajú s možnosťou vyčerpania energetických zdrojov na regionálnej, kontinentálnej i 

globálnej úrovni, ale súvisia aj s možnosťou objavenia nových zásob energetických surovín alebo 

s možnosťou využitia nových zdrojov (napríklad bridlicového plynu namiesto zemného plynu). 

c) technické riziká, ktoré súvisia s možnosťou narušenia alebo prerušenia dodávok energií v dôsledku 

technických porúch spôsobených extrémnymi klimatickými podmienkami alebo nedostatkom investícií 

do energetickej infraštruktúry. 

d) ekonomické riziká, ktoré sa spájajú najmä s kolísaním cien na trhoch s energiami v dôsledku skutočnej 

alebo štrukturálnej nerovnováhy medzi dopytom a ponukou energií, alebo špekulatívnych pohybov 

kapitálu či zneužívania tržných vzťahov. 
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e) environmentálne riziká a prírodné katastrofy, ktoré súvisia hlavne s emisiami skleníkových plynov a 

negatívnymi dopadmi ťažby, tranzitu a výroby energií. Spadajú sem aj prírodné katastrofy a následky 

klimatických zmien, bez ohľadu na to, či boli spôsobené človekom alebo bez vplyvu človeka. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené riziká je pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti v Európskej únii nutné 

vziať do úvahy: 

 diverzifikáciu, ktorá súvisí hlavne s geopolitickými a čiastočne aj geologickými a technickými rizikami, 

pričom môže byť uplatňovaná na úrovni: 

 zdrojovej diverzifikácie s dôrazom na pestrý energetický mix, využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie a vývoj i používanie nových technológií, 

 geografickej diverzifikácie s dôrazom na rozšírenie spektra zahraničných dodávateľov, 

 tranzitnú diverzifikáciu s dôrazom na rozšírenie spektra tranzitných ciest do Európskej únie, 

 

 energetickú efektivitu, ktorá súvisí hlavne s ekonomickými a ekologickými rizikami. Ide hlavne o 

podporu energeticky úsporného rozvoja Únie ako celku  i jednotlivých členských štátov. 

 technológie, ktoré úzko súvisia s bezpečnostnými, ekologickými i technickými rizikami, pričom 

všeobecne platí, že technologická náročnosť energetickej infraštruktúry rastie. 

 integráciu, ktorá súvisí so vzájomnou závislosťou a prepojenosťou všetkých kľúčových aktérov – 

producentov, spotrebiteľov a prepravcov, spoluprácou s tradičnými dodávateľmi energií, energetickým 

dialógom a vnútornou integráciou Európskej únie. 

 solidaritu, ktorá súvisí s otázkami integrácie vnútorného energetického trhu a schopnosťou solidárne 

zaisťovať dodávky energií v prípade problémov alebo kríz. 

 stabilitu, robustnosť a elasticitu, ktoré sa spájajú so strategickými zásobami, záložnými zariadeniami, 

rezervami v systéme a schopnosťou rýchlo reagovať na problémy pri zásobovaní energiami. 

 Informácie a transparentnosť, ktoré súvisia so schopnosťou zvládať krízy a s predvídateľnosťou trhu 

s energiami.3 

 

 

ZÁVER  

 

Európska rada v nadväznosti na zaistenie energetickej bezpečnosti Európskej únie prijala Akčný plán 

Európskej rady pre energetickú politiku a odsúhlasila hlavné ciele týkajúce sa klímy a energetiky v rámci 

integrovaného prístupu v týchto oblastiach. Tieto sa týkajú obmedzenia emisií oxidu uhličitého zo všetkých 

primárnych zdrojov energie do roku 2020 najmenej o 20 % (v porovnaní s úrovňou v roku 1990) tak, aby sa tlakom 

cez medzinárodné dohody dosiahol úspech Kjótskeho protokolu s cieľom dosiahnuť 30 % obmedzenie vo všetkých 

rozvinutých krajinách do roku 2020, obmedzenia emisií oxidu uhličitého zo všetkých prvotných zdrojov energií 

do roku 2050 o 50 % (v porovnaní s úrovňou v roku 1990). Bol stanovený minimálny cieľ využitia obnoviteľných 

zdrojov energie v doprave na 10 % do roku 2020 a cieľ dosiahnuť podiel 20 % obnoviteľných zdrojov energie na 

konečnej spotrebe Únie ako celku do roku 2020.  

Pre dosiahnutie uvedených cieľov Európska komisia predstavila tzv. klimaticko-energetický balíček, 

ktorý bude významným spôsobom určovať hospodársky vývoj členských krajín Európskej únie v nadchádzajúcich 

rokoch. Okrem zníženia emisií skleníkových plynov nové pravidlá prispejú k zvýšeniu energetickej efektívnosti a 

najmä posilneniu energetickej bezpečnosti členských štátov. Klimaticko-energetický balíček predstavuje základný 

nástroj na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe 

Európskej únie.   

Klimaticko-energetický balíček pozostáva z nových pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci a štyroch 

legislatívnych návrhov:  

 Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov,  

 Smernica o geologickom ukladaní a skladovaní oxidu uhličitého,  

 Smernica, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 2003/87/ES o obchodovaní s emisnými kvótami 

skleníkových plynov,  

 Rozhodnutie o  úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov v sektoroch mimo schému 

obchodovania s emisnými kvótami,  

 

Pri stanovení individuálnych cieľov sa Európska komisia snažila uplatniť kľúčové princípy, ako je 

ekonomická efektívnosť, transparentnosť, spravodlivosť, solidarita a záväznosť plnenia prijatých cieľov. 

Dôležitým prvkom pre konečnú podobu legislatívnych návrhov bol aj integrovaný prístup k riešeniu problematiky 

                                                           
3  DUBSKÝ, Z. 2011. Energetická bezpečnost EÚ. In Energetická bezpečnost a mezinárodní politika. Praha : Vysoká škola mezinárodních 

a veřejných vztahů, 2011. s. 73-83. ISBN 978-80-7431-075-1. 
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znižovania emisií skleníkových plynov a podpory obnoviteľných zdrojov energie, keďže tento môže efektívnym 

spôsobom minimalizovať negatívne synergie opatrení, ku ktorým by pri nekoordinovanom plnení cieľov mohlo 

dochádzať. 

Akčný plán pre energetickú politiku Európskej únie obsahuje prioritné činnosti pre dosiahnutie cieľov 

energetickej politiky, zamerané na vnútorný trh s plynom a elektrinou, bezpečnosť dodávok, medzinárodnú 

energetickú politiku, energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj obchodovanie s emisiami 

a energetické technológie. V nadväznosti na opatrenia z akčného plánu bol schválený Európsky strategický plán 

pre energetické technológie. 

Konkrétne opatrenia týkajúce sa energetickej bezpečnosti pre ďalšie roky sú definované v prílohe záverov 

Akčného plánu Európskej rady pre energetickú politiku. Ten podčiarkuje potrebu zvýšiť bezpečnosť dodávok pre 

Európsku úniu ako celok, ako aj pre jednotlivé členské štáty prostredníctvom: 

a) účinnej diverzifikácie energetických zdrojov a prepravných trás, čím sa zvýši aj intenzita hospodárskej 

súťaže na vnútornom európskom trhu s energiou, 

b) zabezpečenia účinnejších mechanizmov reakcie v prípade krízy na princípe solidarity a vzájomnej 

spolupráce a najmä s využitím existujúcich mechanizmov, pričom je po dôkladnom posúdení existujúcich 

prostriedkov potrebné zvážiť široké spektrum možností, zohľadniť základnú zodpovednosť členských 

štátov v oblasti ich domáceho dopytu a vhodným spôsobom využiť možnosti varovania, ktoré ponúka 

sieť spravodajcov pre energetickú bezpečnosť, 

c) zlepšenia transparentnosti údajov o rope a preskúmania infraštruktúry Európskej únie na dodávku ropy a 

mechanizmov Únie na tvorbu ropných zásob, ktoré dopĺňajú krízový mechanizmus IEA, najmä pokiaľ 

ide o dostupnosť v prípade krízy, 

d) dôkladnej analýzy dostupnosti zásobníkov plynu v Európskej únii a nákladov na ne, 

e) posúdenia vplyvu súčasného a potenciálneho dovozu energie a podmienok príslušných sietí na 

bezpečnosť dodávok do jednotlivých členských štátov, zriadením „energetického observatória“ v rámci 

Európskej komisie. 

 

Na záver možno skonštatovať, že problematika energetickej bezpečnosti nadobúda v súčasnej dobe 

prehlbujúcej sa globalizácie a dynamického vývoja ľudskej spoločnosti stále väčší význam a stáva sa 

neoddeliteľnou súčasnosťou národnej i medzinárodnej bezpečnosti. Stabilný prístup k energetickým zdrojom 

a zabezpečenie stálych dodávok energií za primeranú cenu predstavuje v súčasnosti základný predpoklad nielen 

fungovania moderných štátov a ich ekonomík, ale aj integračných zoskupení. Keďže akékoľvek ohrozenie prístupu 

k energetickým zdrojom alebo stálym dodávkam energií by znamenalo ohrozenie nielen ekonomiky, ale aj 

bezpečnosti štátu, alebo v prípade väčších výpadkov v zásobovaní energiami dokonca ohrozenie ekonomiky 

a bezpečnosti integračných zoskupení, je v dnešnej dobe skutočne nutné oveľa viac sa zaoberať energetickou 

bezpečnosťou tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni ako doposiaľ.  
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VYBRANÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY CENY ŽIVOTNÉHO 

CYKLU BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH SYSTÉMOV 
 

Ivan KOBLEN1   -   Stanislav SZABO2 -   Lucia MELNÍKOVÁ 3 

 

Selected  Aspects of the Security and Defence Systems Life Cycle Cost Issue  
 

 

Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je poskytnúť vybrané informácie o problematike ceny životného cyklu 

(LCC)  bezpečnostných a obranných systémov, ktorá patrí v kontexte  navrhovania/projektovania, vývoja, skúšok, 

výroby, prevádzky a podpory týchto systémov a disponibilných finančných prostriedkov na ich vývoj a zavádzanie 

, ako  aj z hľadiska  implementácie   LCC do procesov plánovania, programovania, rozpočtovania a rozhodovacích 

procesov k vysokoaktuálnej problematike. Autori informujú o etapách životného cyklu systému v súlade 

s medzinárodnou normou ISO/IEC 15288 a štruktúre a vlastnostiach nákladových položiek v rámci LCC.  

Predkladajú vybrané informácie týkajúce sa metód a modelov pre odhadovanie nákladov na životný cyklus. V tejto 

súvislosti sa zameriavajú hlavne na parametrickú metódu a metódu analógie a uvádzajú kategorizáciu modelov 

používaných v analýze ceny životného cyklu. V ďalšej časti článku poskytujú autori  informácie o vybraných SW 

nástrojoch na odhad LCC (PRICE® Cost Models a analytické nástroje od spoločnosti PENNANT International 

Group Plc). Záverečné časti článku  sa zameriavajú na problematiku uplatňovania analýzy LCC pri 

návrhu/projektovaní systémov a techniky a vybrané informácie o problematike LCC v rámci NATO a jej využívaní 

rezortmi obrany vyspelých štátov a v letectve.  

Kľúčové slová:  cena životného cyklu,  životný cyklus, bezpečnostný a obranný systém, metóda, model, SW   

                            nástroj, etapa,  

 

Abstract: The main aim of paper is to present the selected information on security and defence systems Life Cycle 

Cost (LCC) issue. This issue  is highly actual in the context of design, development, testing, production, operation 

and support of these systems as well as from the LCC implementation into the planning, programming, budgeting 

and decision making processes point of views. The authors inform on life cycle system stages according to 

ISO/IEC 15288 international standard and  Cost Breakdown Structure (CBS)  and its properties in the LCC 

framework. They introduce selected information concerning methods and models for LCC estimation. In this 

regard they are focusing especially on the parametric method and the analogy method and introduce the models 

categorization, which have been used for the LCC analysis. In other part of article the authors present information 

on selected SW tools for the LCC estimation (PRICE® Cost Models and analytical tools from the PENNANT 

International Group Plc company). The concluding parts of article are focusing on LCC implementation during 

the systems and equipment design and selected information on the LCC issue in the NATO framework and using 

of this area by the defence departments of highly-developed countries and into the aviation.  

Key words:  life cycle cost, life cycle, security and defence system, method, model, SW tool, stage 

 

 

 

     ÚVOD 

 

      Pre zabezpečenie rozvoja spôsobilostí v oblasti  obrany a medzinárodnej a národnej  bezpečnosti je potrebné, 

aby systémy, ktoré sú vyvíjané, vyrábané, prevádzkované a podporované  pre  bezpečnostné a obranné účely splnili 

náročné  technické a ďalšie požiadavky, požadované funkcie a  spoľahlivo pracovali v náročných prevádzkových 

podmienkach.  Splnenie náročných  technických a operačných požiadaviek kladených na  bezpečnostné a obranné 

systémy  z hľadiska ich  schopnosti  použitia,  technologickej úrovne, kvality, úrovne spoľahlivosti a ďalších  

faktorov a aspektov si vyžaduje zabezpečiť adekvátne finančné prostriedky na ich výskum, vývoj, skúšky, výrobu, 

prevádzku a jej zabezpečenie, ako aj na ich vyraďovanie.  Berúc  do úvahy tieto skutočnosti, ako aj dopady súčasnej 

globálnej  ekonomickej a finančnej krízy, ktorá má vplyv nielen  na výšku rozpočtov na bezpečnosť a obranu, 

ale  zvýrazňuje potrebnosť efektívneho vynakladania  disponibilných finančných prostriedkov aj v týchto 

dôležitých oblastiach, je v súčasnosti  v rámci  navrhovania/projektovania, vývoja, skúšania, výroby, 

                                                           
1 Ing. Ivan Koblen, CSc., ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01  Trenčín, Pracovisko Bratislava: D.ICZ Slovakia, a.s./ALES a.s., Regus 

Business Centre, Karadžičova  8/A, 821 08 Bratislava, E-mail: koblen@ales.sk 
2 doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, m.prof.,  Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice, E-mail: 

stanislav.szabo@tuke.sk 
3 Ing. Lucia Melníková,, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice, E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk 

 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 69 - 
 

používania, podpory a vyraďovania týchto systémov čoraz viac potrebné venovať  pozornosť problematike ceny  

životného cyklu  na tieto systémy.  

       Hodnotenie/analýza ceny  životného cyklu bezpečnostných a obranných systémov v rámci všetkých etáp tohto 

cyklu sa tak spolu s kvalitou týchto systémov a časom ich dodávky (časom zabezpečenia potrebnej operačnej 

spôsobilosti) stáva  mimoriadne dôležitou  problematikou, v ktorej by mali mať  príslušné orgány v oblasti 

bezpečnosti a obrany jednotlivých štátov (hlavne orgány  v oblasti  bezpečnostného a obranného plánovania, 

vyzbrojovania, obstarávania, zavádzania nových spôsobilostí v materiálovej oblasti, výskumu a rozvoja 

technológií a i.) , ako aj samotné riešiteľské a dodávateľské  organizácie potrebnú úroveň znalostí a schopnosť 

implementovať kľúčové procesy a činnosti pri príprave a realizácii rozvojových a akvizičných 

programov/projektov v praxi. Prístup založený na aplikácii a implementácii metód pre  hodnotenie/analýzu  ceny 

životného cyklu (LCC- Life Cycle Cost) systémov, plánovanie, riadenie a kontrola LCC  je kľúčovým faktorom 

pre splnenie požiadaviek používateľa, so zohľadnením zásadných aspektov týkajúcich sa  bezpečnostných 

a obranných systémov a produktov: kvalita, požadované parametre, čas akvizície a efektívnosť.  

      LCC bola prvýkrát aplikovaná na obranné projekty v rámci Ministerstva obrany USA začiatkom  60-tych rokov  

minulého storočia. Problematika LCC je aplikovaná  v rámci NATO a vo vyspelých štátoch predovšetkým pri 

akvizícii obranných systémov,  zo strany popredných svetových a európskych vývojových a výrobných organizácií 

v leteckom a obrannom priemysle a prevádzkovateľov/používateľov obranných a leteckých systémov. Je tomu tak 

z viacerých dôvodov. Medzi  hlavné dôvody patrí  schopnosť ponúknuť a využiť potenciál pre dosiahnutie 

finančných úspor pri riešení  programov a projektov v oblasti vývoja, výroby, zavádzania, prevádzkovania 

a obsluhy bezpečnostných a obranných systémov  a zabezpečiť požadované  parametre a funkcie  systému pri  

akceptovateľných  finančných nákladoch pre zákazníka a obstáť  v tvrdom konkurenčnom boji. Implementácia 

LCC v rámci  manažmentu bezpečnostných a obranných systémov je náročný proces, ktorý si  okrem iného 

vyžaduje zmeny v prístupoch v rámci  obstarávania, vyzbrojovania a logistiky, zmeny v plánovaní a rozpočtovaní 

a zavedenie nových metód monitorovania  výkonnosti. 

        Problematika  ceny životného cyklu, resp. nákladov na životný cyklus patrí k veľmi rozsiahlym a 

samostatným disciplínam a v tomto príspevku  sú  uvádzané vybrané informácie. V anglickej terminológii  sa často 

používa aj pojem WLC- Whole-Life Cost (ako ekvivalent pojmu LCC) a  takisto sa používa  aj pojem celková cena 

vlastníctva, resp. celková cena vlastníckych práv ku zariadeniu (TOC - Total Ownership Cost). 

 

 

1. ETAPY ŽIVOTNÉHO CYKLU SYSTÉMU 

 

   Podľa  medzinárodnej normy ISO/IEC 15288:2008  „Systémové inžinierstvo - procesy životného cyklu 

systému“ (ktorá je základom politiky NATO v oblasti manažmentu životného cyklu systémov) možno  životný 

cyklus systému rozdeliť na  šesť etáp (Obr.1): 

- etapa koncepcie,  

- etapa vývoja,  

- etapa výroby (produkcie),  

- etapa používania,  

- etapa zabezpečenia (podpory),  

- etapa vyradenia. 

 
                                    Obr.1 Etapy životného cyklu systému 
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1.1 Etapa koncepcie 

 

     Etapa koncepcie začína potom, ako je rozhodnuté o odstránení nedostatku v spôsobilostiach. Hlavným účelom 

etapy koncepcie je  posúdiť nové možnosti a spracovať predbežné požiadavky na systém a uskutočniteľné riešenie 

návrhu. Začína poznaním potreby alebo koncepciou nového systému alebo koncepciou modifikácie 

(modernizácie) existujúceho systému. Je to obdobie  úvodného prieskumu, hľadania faktov a plánovania. 

Posudzované sú ekonomické, technické, strategické  a odbytové základy prostredníctvom prehľadu  možných 

akvizičných riešení, trhu, analýz realizovateľnosti (uskutočniteľnosti) a štúdií optimalizácie. Zmyslom je 

vyhodnotiť potreby, možné riziká a prínos vylepšenia existujúceho systému a úspory nákladov pred tým, ako sa 

stanovia záväzky vo vzťahu ku zdrojom. Dôležité je, aby bola počas nej získaná spätná väzba od používateľov ku 

koncepcii.  

    Je  spracované jedno alebo niekoľko alternatívnych riešení pre splnenie identifikovaných potrieb. Riešenia sú 

v podobe analýz, hodnotenia realizovateľnosti, odhadovania (ako napr. nákladov, časového harmonogramu, 

prieskumu trhu a logistiky), štúdií optimalizácie, experimentov a demonštrácií alebo prototypového vývoja. 

     Výstupom sú  požiadavky zainteresovaných strán (spravidla vo forme predbežných systémových požiadaviek), 

identifikácia nových koncepcií, posúdenie uskutočniteľnosti riešenia systému, prepracovanie výstupov pre etapy 

modelu životného cyklu systému, koncepcia pre realizáciu všetkých nasledujúcich etáp, plány a výstupné kritéria 

pre etapu vývoja,  odhad celkových nákladov na životný cyklus, odhad požiadaviek na ľudské zdroje a časové 

plány projektu. Rozhoduje sa, či pokračovať s implementáciou riešenia v etape vývoja alebo zastaviť ďalšie práce. 

 

 

1.2 Etapa vývoja 

 

      Účelom etapy vývoja je realizovať vývoj systému, ktorý splní požiadavky zadávateľa/používateľa a môže byť 

vyrábaný, testovaný, hodnotený, prevádzkovaný, zabezpečovaný (podporovaný) a vyradený z používania. 

      Etapa začína podrobným technickým rozpracovaním systémových a funkčných požiadaviek a riešenia návrhu 

a ich transformovaním do produktu (ov), ktorý  slúži v etape používania. V tejto etape môže byť predmetný 

systém prototypom. Je špecifikovaný, analyzovaný, navrhovaný, vyrábaný, integrovaný, skúšaný a hodnotený 

HW, SW a prevádzkové rozhrania a sú stanovené požiadavky na výrobu, výcvik a podporné vybavenie. Udržuje 

sa spätná väzba  k užívateľovi a zainteresovaným stranám ako aj tým, ktorí  budú  vyrábať, prevádzkovať, 

podporovať a vyraďovať predmetný systém. 

      Výstupom je predmetný systém alebo prototyp finálneho predmetného systému, rozpracované sú 

predovšetkým systémové požiadavky, rozpočet projektu, časový plán, odhady nákladov na životný cyklus, 

architektúra systému (obsahujúca HW a SW prvky a rozhrania), overená a validovaná dokumentácia, potvrdenie 

o splnení systémových požiadaviek a požiadaviek  zainteresovaných strán (vrátane toho, či je vyrobiteľný, 

prevádzkovateľný, schopný vyradenia), potrebné technické informácie,  rozpracované  plány a kritériá pre etapu  

výroby (produkcie).  

 

 

1.3 Etapa  výroby  (produkcie) 

 

     Etapa produkcie začína schválením výroby (produkcie). Účelom etapy výroby (produkcie) je vyprodukovať 

alebo vyrobiť produkt, otestovať ho a ak je potrebné, vytvoriť súvisiace podporné a pomocné systémy 

a vybavenie. 

    Predmetný systém je produkovaný, zostavovaný, integrovaný a testovaný individuálne alebo môže byť 

vyrábaný sériovo (masovo).  Produkcia môže pokračovať po celý zostatok životného cyklu systému. V priebehu 

tejto etapy  môže  byť produkt zdokonalený  a prejsť procesom rekonfigurácie. Táto etapa  sa môže prekrývať  

s etapou vývoja, etapou používania a etapou zabezpečenia (podpory). 

     Z viacerých výstupov etapy produkcie je potrebné zvýrazniť najmä kvalifikáciu výrobnej (produkčnej) 

spôsobilosti, akvizíciu zdrojov, materiálu, služieb a systémových prvkov pre podporu cieľov finálneho množstva 

výroby,  identifikáciu súčasných rizík a opatrení k ich zmierneniu a zaktualizovanie koncepcie pre realizáciu 

všetkých nasledujúcich etáp. 

 

 

1.4 Etapa používania 

 

     Etapa používania začína po inštalácii a prechode systému do používania (v prípade obranných systémov po 

vykonaní právneho aktu  ich zavedenia do používania v ozbrojených silách). Účelom etapy  používania je 

prevádzkovať produkt tak, aby v určených prostrediach  plnil požadované parametre, dodával stanovené  služby 

a bola zaistená jeho nepretržitá prevádzkyschopnosť a potrebná úroveň spoľahlivosti a v prípade leteckej techniky 
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zabezpečená bezpečnosť letov. Z týchto aspektov je  veľmi dôležité, aby techniku a systém prevádzkoval 

a obsluhoval personál, ktorý má kvalifikáciu prevádzkovať predmetný systém a poskytovať prevádzkové služby 

a organizácia mala k dispozícii potrebnú prevádzkovú infraštruktúru (zahrňuje hlavne vybavenie, zariadenie, 

prevádzkové príručky a postupy). 

     V  priebehu etapy sa na určených prevádzkových miestach produkt prevádzkuje a monitorujú sa parametre a 

výkony systému a jeho prevádzková a nákladová efektívnosť. Táto etapa končí, keď produkt prestane poskytovať 

prevádzkové služby. 

      Táto etapa zahŕňa  teda najmä tie procesy, ktoré sa týkajú používania produktu k poskytovaniu služieb, 

monitorovania výkonnosti a nákladov a ich posudzovania (pre potvrdenie zhody s cieľmi prevádzky 

a služby), identifikácie problémov a odchýliek, klasifikovania podávania správ o anomáliách, odchýlkach 

a poruchách. V priebehu tejto etapy sa môže produkt alebo služby rozvíjať a môžu vzniknúť rôzne konfigurácie. 

Dodávateľ produktu riadi stav a popisy rôznych verzií a konfigurácií produktu alebo služieb pri používaní.  

      

 

1.5 Etapa zabezpečenia (podpory) 

 

      Účelom etapy podpory je zaistiť logistické služby, služby  údržby a služby zabezpečenia (podporné služby), 

ktoré umožnia nepretržitú prevádzkovú funkčnosť predmetného  systému a trvalý servis. Z tohto hľadiska je 

podobne ako v etape prevádzkovania veľmi dôležité disponovať vycvičeným  personálom,  ktorý bude udržiavať 

a poskytovať služby v rámci zabezpečenia/podpory systému. 

     Táto etapa zahŕňa tie procesy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie podporného systému a poskytovanie 

podporných služieb používateľom systému. Zahŕňa tiež monitorovanie  výkonnosti podporného systému a jeho 

služieb a identifikáciu, klasifikáciu a podávanie správ o anomáliách, odchýlkach a poruchách podporného 

systému a služieb. 

      V priebehu tejto etapy  sa môžu podporný systém a služby rozvíjať pod rôznymi verziami alebo 

konfiguráciami. Podporná organizácia prevádzkuje rôzne verzie  a konfigurácie systému  a organizácia 

zodpovedná za  produkt riadi stav a popisy rôznych verzií a konfigurácií systému a služieb pri  používaní. 

      K hlavným výstupom etapy zabezpečenia (podpory) patrí najmä  určenie organizačného rozhrania 

s prevádzkujúcimi a výrobnými (produkčnými) organizáciami pre zaistenie riešenia problémov a nápravných 

opatrení, udržovaný produkt/systém a služby, zabezpečenie všetkých potrebných a súvisiacich podporných 

služieb  (vrátane logistiky) na mieste (ach) prevádzkovania, údržba produktu a služby a návrhy náprav odchýliek, 

identifikácia súčasných rizík a opatrení na ich zmiernenie. 

   

    

1.6 Etapa vyradenia 

 

     Účelom etapy vyradenia je zaistiť odstránenie systému, súvisiacich prevádzkových a podporných služieb 

a prevádzkovanie a podporu samotného systému vyradenia. 

      Etapa vyradenia zahŕňa tie procesy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie vyraďovaného systému a takisto 

zahrňujú monitorovanie výkonnosti vyraďovaného systému, identifikáciu, klasifikáciu a podávanie správ 

o anomáliách, odchýlkach a poruchách vyraďovaného systému.  

     Organizácia musí mať k dispozícii prístup k infraštruktúre pre podporu vyradenia (vybavenie pre 

vyradenie/likvidáciu ekologickým spôsobom, nástroje, zariadenia), vycvičený personál pre činnosti vyradenia, 

postupy pre vyradenie a mala by zabezpečiť prístup k vybaveniu  pre recykláciu, disponovanie alebo zachovanie 

produktu/systému. 

 

Medzinárodná norma ISO/IEC 15288 má všeobecný charakter. Platí aj pre oblasť bezpečnostných 

a obranných systémov, ktorá môžu mať však svoje špecifiká. Tieto špecifiká je potrebné zohľadniť aj v členení 

a zameraní jednotlivých etáp ich životného cyklu.  

 

 

 

2. ŠTRUKTÚRA  NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK V RÁMCI  LCC 

 

     Cenu životného cyklu, ktorá je tvorená jednotlivými nákladovými položkami,  je možné rozdeliť  podľa 

viacerých spôsobov.  Najpoužívanejšie je rozdelenie vychádzajúce z vyššie uvedených etáp životného cyklu podľa 

medzinárodnej normy ISO/IEC 15288:2008  „Systémové inžinierstvo - procesy životného cyklu systému“, kedy  

môžeme životný cyklus rozdeliť na  šesť etáp: etapa koncepcie, etapa vývoja, etapa výroby (produkcie), etapa 

používania, etapa zabezpečenia (podpory), etapa vyradenia. 
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      Podobne môžeme rozdeliť aj cenu životného cyklu/náklady  na životný cyklus na štyri hlavné kategórie: 

 Cena/náklady na výskum a vývoj (Research and Development /R&D/ Cost).  

      K hlavným nákladovým položkám (zložkám ceny) v tejto oblasti patria: 

 Náklady na  skúmanie v rámci koncepcie a definičnej etapy 

 Náklady na etapu demonštrácie a validácie  

  Náklady na vývojovú etapu  za inžinierske a výrobné práce 

 

 Cena/náklady na výrobu a konštrukciu (zhotovenie) 

                 Zvlášť v  americkej  odbornej literatúre sa tieto náklady  nazývajú  investičnými nákladmi 

(Investment Cost), do ktorých patria náklady na výrobu a zavedenie/nasadenie systému. 

 Cena/náklady na prevádzku a údržbu, resp. cena/náklady na prevádzku a podporu (Operation and Support 

/O&S/ Cost   - používané hlavne v USA) 

 Cena/náklady na vyraďovanie a likvidáciu. 

 

Aby sa náklady na životný cyklus stali použiteľné pre analýzu, manažment alebo podávanie správ, je potrebné 

LCC pre tieto účely rozdeliť štruktúrovaným spôsobom na jednotlivé nákladové položky  (CI - Cost Items) v 

rámci príslušnej kategórie nákladov, ktoré sa  týkajú špecifického rozsahu procesu odhadovania nákladov.  

Príslušné nákladové položky sú usporiadané/rozčlenené do cenovej/nákladovej štruktúry v rámci LCC, pre ktorú 

sa najčastejšie používa pojem “ Štruktúra rozčlenenia nákladov“ (CBS - Cost Breakdown  Structure).  Takisto 

sa v odbornej literatúre používa aj pojem  “Strom nákladov životného cyklu”. Z hľadiska nákladov v rámci určitého 

projektu je teda CBS  definovaným zoznamom nákladových položiek uvažovaných v projekte, ktoré sú 

usporiadané do štruktúry rozčlenenia.    

 

CBS v rámci  procesov ceny životného cyklu plní  dve funkcie: 

 musí zabezpečiť celkový rozsah procesu odhadovania nákladov (CEP- Cost Estimation Process), 

 musí uľahčiť výpočet a odhad príslušných nákladov. 

  CBS plní tiež praktickú administratívnu funkciu  ako kontrolný zoznam nákladov, ktoré musia byť 

odhadované. 

 

      CBS musí mať nasledujúce vlastnosti : 

 Jednoduché vytvorenie.  CBS sa musí dať ľahko vytvoriť, používať a aktualizovať. 

 Úplnosť. Všetky nákladové položky (CI) musia byt identifikovateľné. 

 Porovnateľnosť. V istej úrovni môžu byť všetky CBS porovnávané, kombinované, atď. 

 Jednoznačnosť. Definície musia byť jasné a pokrývať všetky možné náklady. 

 Flexibilita.  Každé CBS musia byť ”šité na mieru” pre systém alebo projekt a môžu sa vyvíjať ako 

programové pokroky počas jeho životného cyklu. 

 

LCC môžu byť rozčlenené viacerými spôsobmi, z ktorých každý môže byť daným spôsobom dôležitý. 

Rozdelenie môže byť vykonané: 

 chronologicky  

- po rokoch, mesiacoch atď. 

- podľa etapy, v ktorej sa produkt nachádza: napr. vývoj, výroba, prevádzka a i., 

 

 podľa typov nákladov 

- priame, nepriame alebo viazané náklady, 

- variabilné alebo fixné náklady 

 

 podľa produktu 

- podľa systémov, podsystémov, komponentov, napr.  motor, trup, zbrane 

- hardware, software, dáta, služby atď. 

 

 podľa procesov a činností 

- proces manažmentu kvality, 

- technické procesy  atď., 

 

 administratívne/podľa organizácie 

- podľa organizačných zložiek,  podľa odborov služieb atď. 

- podľa štátov (mnohonárodné programy  vývoja obranných systémov a  leteckej techniky), 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 73 - 
 

- podľa charakteru organizácie (štátne/verejné organizácie a i.- z hľadiska napr. ich zapojenia do 

programov/projektov spolupráce). 

 

   Väčšina takýchto rozčlenení sa navzájom nevylučuje a CBS normálne zahrňuje kombináciu takýchto typov 

rozčlenenia.   

U veľkých, zložitých a veľmi podrobných CBS je však užitočné priradiť každej nákladovej položke  CBS 

kód.  

       Ako  možný príklad priradenia kódov pre  nákladové položky  uvádzame priradenie kódov  pre etapu 

prevádzky a údržby (Obr.2)  Etapa prevádzky môže mať napr. priradený kód 01 (pokiaľ sa  hodnotia  nákladové 

položky v tejto etape, resp. od tejto etapy sa začínajú kódy priraďovať), ďalšia úroveň kódovania sa týka  zaradenia 

nákladov v štruktúre rozčlenenia nákladov (CBS), resp. v stromovej štruktúre. Napríklad  kód 01 -01-01 

predstavuje personálne náklady pre prevádzku hlavného systému (na osoby zabezpečujúce prevádzku systému), 

01-01-02 náklady na spotrebný materiál atď.  

 

01               Etapa prevádzky 

01-01               Hlavný systém 

01-01-01              Personálne náklady (náklady na osoby zabezpečujúce prevádzku) 

01-01-02              Spotrebný materiál 

01-01-03               Infraštruktúra 

01-01-04               Služby 

01-02              Podporné systémy 

01-03              Špecifické prvky 

 

02 Etapa údržby 

02-01 Hlavný systém 

02-01-01               Hardware (HW) 

02-01-01-01              Personálne náklady  ( náklady na  osoby zabezpečujúce údržbu HW  

                                                                   hlavného systému)  

02-01-01-02              Spotrebný materiál 

02-01-01-03              Infraštruktúra 

02-01-01-04              Služby 

02 -02               Podporné systémy 

02-03                Špecifické prvky 

 

  Obr.2  Možný príklad priradenia kódov pre  nákladové položky pre etapu prevádzky a údržby 

 

Potrebné je zdôrazniť, že väčšinu nákladov na životný cyklus techniky/systémov tvoria práve náklady na 

prevádzku a údržbu, resp. náklady na prevádzku a podporu (O&S Cost). Z prevádzky  viacerých  dlhodobo 

používaných leteckých systémov  je známe a odborníci sa zhodujú v tom, že všeobecne akceptovateľný podiel 

nákladov na prevádzku a údržbu (O&S Cost) u leteckej techniky predstavuje približne 60-70 % z celkových 

nákladov na životný cyklus. V prípade  bojového lietadla  F-16  tieto náklady predstavujú  dokonca až 78% z  

celkových nákladov na životný cyklus (2% predstavujú náklady na výskum a vývoj a 20%  investičné náklady -

náklady na výrobu a nasadenie tohto typu lietadla).  

 Práve skutočnosť, že náklady na prevádzku a údržbu leteckej techniky  predstavujú cca 50-70% z  ceny 

životného cyklu, zvýrazňuje  dôležitosť venovanú systému obsluhy a zabezpečenia prevádzky leteckej techniky, 

diagnostiky leteckej techniky a ďalších oblastí riešených v tejto etape životného cyklu a s tým spojeného 

dokonalého poznania príslušných nákladových  položiek na jednotlivé procesy, postupy a činnosti. Samozrejme, 

už vo všetkých etapách, ktoré predchádzajú etape prevádzky (t.j. hlavne  v etape koncepcie, definičnej etape a v 

etape vývoja) sa musia definovať a zohľadňovať  požiadavky a  kritériá  spojené s výškou finančných nákladov na 

prevádzku a  údržbu leteckej techniky.  Takisto pri zadávaní podmienok a kritérií  pri obstarávaní/akvizícii 

bezpečnostných a obranných systémov a novej leteckej techniky alebo pri ich/jej modernizácii  by zo strany 

orgánov pre obstarávanie/akvizíciu (v spolupráci s  odborníkmi na finančnú oblasť, logistiku, systémové 

inžinierstvo a z ďalších oblastí) mala byť venovaná náležitá pozornosť stanoveniu a hodnoteniu nákladov na 

prevádzku a údržbu (O&S) požadovanej techniky,  ktorá je predmetom obstarávania/akvizície. 
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3. METÓDY A MODELY PRE ODHADOVANIE/VÝPOČET NÁKLADOV NA ŽIVOTNÝ CYKLUS 

 

     Pre každú jednotlivú nákladovú položku, ktorá je súčasťou CBS, je potrebné zvoliť vhodnú metódu alebo model 

za účelom odhadu nákladov. Odhadovanie nákladov môžeme definovať ako  techniku aproximácie 

pravdepodobných nákladov  alebo hodnoty založenej na aktuálne dostupných informáciách. 

    Pre uskutočnenie odhadu nákladov na životný cyklus existuje veľa metód a modelov. Z hľadiska ich správneho 

použitia je potrebné  predovšetkým porozumieť spôsobu ich použitia a obmedzeniam, ktoré majú. Väčšina 

odhadov nákladov vyžaduje použitie rôznych metód, resp. ich kombináciu. Pri odhadovaní a analýze nákladov 

treba brať do úvahy skutočnosť, že odhadovanie nákladov je predpoveďou budúcich nákladov, ktorá je založená 

na logickej interpretácii dostupných dát.  Dostupnosť a kvalita dát je preto hlavným faktorom pri výbere metódy  

odhadovania/analýzy. Voľbu vhodnej metódy môže ovplyvniť takisto  druh produktu a typ štúdie.  Najlepšou 

kombináciou metód pre odhadovanie je taká, ktorá najlepšie umožňuje využitie najaktuálnejších a najlepšie 

využiteľných historických dát a informácií, popisujúcich systémy a ktorá  sa vo väzbe na  budúce činnosti pridŕža  

logiky pri extrapolácii z historických dát týkajúcich sa  nákladov. 

 

 

3.1 Metódy  pre odhadovanie/výpočet nákladov na životný cyklus 

 

      Na základe zhodnosti je možné metódy, ktoré sa ako najvhodnejšie využívajú pri odhadovaní a analýze 

nákladov na životný cyklus, roztriediť do nasledujúcich štyroch kategórií: optimalizácia, simulácia, 

výpočty/odhady a zaistenie rozhodnutia (Tab.1). 

 

                       Tab.1  Kategorizácia metód používaných pri výpočte/odhade nákladov na životný cyklus  

                                  (ceny životného cyklu) 

Kategória Metóda 

Optimalizácia Lineárne  programovanie 

Heuristická analýza 

Simulácia Dynamika systému 

Diskrétna udalosť 

Monte Carlo 

Výpočet/ Odhady A. Štandardné metódy odhadu 

- Analógia (metóda analógie) 

- Parametrická 

- Technický odhad (metóda odhadu ceny „zdola- 

nahor“) 

B. Pokročilé metódy odhadu 

- Výpočet nákladov založených na charakteristických 

znakoch/vlastnostiach 

- Neurálne siete 

- Fuzzy logika 

C. Ďalšie metódy 

- Bayesov odhad 

- Katalóg 

- Odhad „ od oka“ 

- Názor odborníka ( expertný systém) 

Podpora/Zaistenie 

rozhodnutia 

Analytické metódy: 

- Analytický hierarchický proces (súčet  všetkých 

nákladových položiek produktu/systému pri ich  

rozčlenení) 

- Analýza pomocou  viackritériálneho  hodnotenia 

variant 

- Model ceny založený na dovolených odchýlkach 

- Výpočet/odhad založený na výpočte nákladov  

vznikajúcich pri jednotlivých činnostiach 

- Prístup založený na  nákladoch spojených s časom 

prevádzky/operácií  (hodnotenie nákladov  

založených na odhade/výpočte času pre vykonávanie 

obslužných/prevádzkových prác, neproduktívneho 

času a času na zavádzanie a s nimi spojených 

nákladov) 
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   Modely definované ako metódy výpočtov alebo odhadov sa používajú vo všetkých etapách. Z nich sú 

najpoužívanejšie parametrické metódy  alebo metódy využívajúce analógie. 

 

 

3.1.1 Parametrická metóda 

 

     Parametrická metóda odhadu ceny je založená na rôznych charakteristikách alebo merateľných atribútoch 

systému, techniky, zariadení a softwaru,  ktorý je predmetom odhadu/analýzy ceny. Závisí na existencii príčinnej 

súvislosti medzi  nákladmi na systém (cenou systému) a týmito parametrami.  Takýto vzťah sa označuje ako väzba 

medzi odhadmi nákladov (CER- Cost Estimating Relationship), ktorú je možné matematicky vyjadriť rovnicou: y 

= f (xi ), kde: 

- y  ako závislá premenná predstavuje  požadovaný odhad, obvykle vyjadrený  v jednotke meny (napr. EUR, 

USD a i.), vynaložených hodinách  práce alebo spotrebovaného časového intervalu (napr. mesiace, človeko 

hodiny), 

- f  predstavuje určitý  funkčný  vzťah, ktorý by mohol byť skoro hocičím, vrátane lineárnej závislosti 

a vyjadrený rozmanitými nelineárnymi rovnicami, ako sú polynómy, exponenciály a i.  Funkčný vzťah môže 

teda byť ako matematicky jednoduchý  (napr. pomer) tak aj zložitejší, vyjadrený komplexnou rovnicou  

(častokrát odvodenej z regresnej analýzy dát starostlivo vybraných a uspôsobených zo skôr 

vyvinutého/vyrobeného/prevádzkovaného systému alebo podsystému) Kľúčovým faktorom pre výber 

vhodného funkčného vzťahu je, že výsledná rovnica  musí  byť dobre „napasovaná“ podporným dátam.  

- xi   predstavuje možnosť viac ako jednej  nezávislej premennej. Najčastejšie  tieto nezávislé premenné  

vyjadrujú parametre, ktoré  spracovateľ modelu  vyberá ako  najvýstižnejšie/najcharakteristickejšie 

parametre. Sú nimi napr. hmotnosť  zariadenia, zaťaženie, maximálne rýchlosť, počet jednotiek, ktoré sa 

majú vyrobiť alebo vybrané parametre softwaru a iné.  

     Väzba medzi odhadmi nákladov - CER popisuje ako  fyzikálne, výkonové a programovacie charakteristiky 

produktu  vplývajú na jeho cenu a časové plány/harmonogramy.   

 

 

3.1.2 Metóda analógie 

 

     Táto metóda využíva  pre spracovanie odhadu ceny/nákladov historické dáta z analogického systému alebo 

podsystému. V rámci tejto metódy  sa u zavádzaného systému  ktorého cena sa odhaduje,  využíva skutočnosť, že 

je podobný čo sa týka projektovania alebo prevádzkovania so skôr  vyprojektovaným alebo prevádzkovaným 

systémom.  Pri odhade ceny sa však zohľadňujú  rozdielnosti medzi posudzovaným a analogickým systémom. 

Využívajú sa pri tom faktory (niekedy nazývané ako spresňovacie/nastavovacie parametre), ktoré predstavujú 

rozdielnosti vo veľkosti, výkone, technológiách a/alebo komplexnosti. Pri tomto spresňovaní sú  preferované  

faktory založené na kvantitatívnych údajoch pred  spresňujúcimi faktormi  založenými na  radách expertov v danej 

oblasti. V Tab.2 je uvedený príklad aplikácie metódy analógie pri odhade ceny nového leteckého lopatkového  

motora. 

 

       Tab.2  Príklad aplikácie metódy analógie pri odhade ceny nového leteckého lopatkového motora 

Parameter Existujúci systém Nový systém Cena nového systému 

(predpokladaná lineárna 

závislosť) 

Letecký lopatkový 

motor 

F-100 F-200  

Ťah [ kN] 53,376 71,168 (71,168/53,376)x5,2 =6,93 

mil. USD 

Cena 5,2 mil. USD X X = (71,168/53,376)x5,2= 6,93 

mil. USD 

 

     O ďalších metódach odhadu nákladov na životný cyklus neuvádzame bližšie informácie. Tieto informácie sú 

pre záujemcov dostupné v relevantnej odbornej literatúre.  V súvislosti s ďalšími metódami však môžeme  

konštatovať, že technické metódy a metódy založené na princípe „zdola-nahor“ sú  najčastejšie používané v 

etapách koncepcie, vývoja a výroby, pretože sú  porovnávané alternatívy a sú dostupné podrobnejšie informácie.  

     Metódy podpory rozhodovania  a dynamika systémov sa stávajú čoraz  populárnejšie v počiatočných etapách 

životného cyklu. Dôvodom je skutočnosť, že  sú aplikované na základe subjektívneho úsudku  a tak kompenzujú 

nedostatok historických dát.  Pre odhad nákladov na zabezpečenie a posúdenie vplyvu jednotlivých scenárov sa v 

etapách vývoja, výroby, využívania a zabezpečenia niekedy používajú simulačné a optimalizačné metódy. Počas 
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etáp prevádzky/využívania a zabezpečenia sa pre zachytenie skutočných nákladov široko využíva odhad/výpočet 

nákladov založených na ohodnotení ceny jednotlivých činností. 

 

 

3.2  Modely ceny (modely nákladov)  životného cyklu 
 

        Model ceny (model nákladov) životného cyklu (LCC Model) je súborom matematických a/alebo štatistických 

závislostí usporiadaného do systematického sledu, určený pre formuláciu metodológie, v ktorej sa zo vstupov 

odvodzujú  výstupy a to najmä  odhady nákladov. Vstupy zahrňujú  sériu rovníc, základných pravidiel, 

predpokladov, vzájomných vzťahov, konštánt a premenných, ktoré popisujú a vymedzujú  študované situácie alebo 

podmienky. Vstupné parametre modelov je potrebne veľmi precízne vyšpecifikovať a zvážiť, ktoré parametre je 

vzhľadom na celkový model možné zanedbať. Nákladové modely sa môžu líšiť svojou zložitosťou a 

komplexnosťou (od modelu s jednou rovnicou k extrémne zložitým modelom obsahujúcim stovky  alebo až tisíce  

kalkulácií). Nákladový model je preto abstrakciou reality,  ktorá môže byť súhrnom alebo časťou nákladov 

životného cyklu. 

 

   Modely používané v analýze ceny životného cyklu môžeme rozdeliť  do nasledujúcich kategórií: 

 

A.  Podľa  charakteru dát  a použitých matematických metód  
- Heuristické modely 

- Koncepčné modely 

- Analytické modely 

      Základom heuristického modelu je pojem heuristika (z gréčtiny heuriskó –  nájsť, objaviť), ktorý znamená 

skusmé  riešenie problémov,  pre ktoré nepoznáme algoritmus alebo presnejšiu metódu. Heuristické riešenie je 

často len  približné, založené na poučenom odhade, intuícii a skúsenosti. Heuristický algoritmus použijeme, pokiaľ 

dáta potrebnej veľkosti nie je možné spracovať presným algoritmom (alebo to nie je  ekonomické). Základom 

koncepčného modelu sú predpokladané vzťahy premenných dané v kvalitatívnom tvare. Analytické modely sú 

veľmi rôznorodé. Ich rôznorodosť je založená na rôznorodosti použitých matematických modelov a vzťahov.  

 

B. Všeobecné cenové modely, ktoré sa delia na : 

- špecifické cenové modely 

- nešpecifické cenové modely. 

 

   Špecifický cenový model je taký cenový model analýzy životného cyklu, ktorý bol vyvinutý pre konkrétne 

zariadenie alebo systém. Nešpecifické cenové modely nie sú viazané na konkrétny produkt. 

 

     Model ceny životného cyklu  je podobne ako iné modely, zjednodušeným znázornením skutočnosti. Odvodzujú 

sa z neho význačné rysy a vlastnosti produktu, ktoré sa  prevádzajú  na vzťahy pri odhadovaní nákladov. Aby bol 

model realistický,  mal by splniť nasledujúce hlavné požiadavky: 

 predstavovať znaky analyzovaného produktu vrátane jeho zamýšľaného prostredia, použitia, koncepcie 

údržby, scenárov prevádzky a zaistenosti údržby, ako aj akýchkoľvek obmedzení, 

 byť natoľko komplexný, aby obsahoval a zdôrazňoval všetky činitele, ktoré sa týkajú LCC, 

 byť dostatočne jednoduchý, aby bol ľahko pochopiteľný a dal sa aktuálne používať pri rozhodovaní a  

umožňoval budúcu aktualizáciu a modifikáciu, 

 byť navrhnutý tak, aby umožňoval vyhodnotiť špecifické položky LCC nezávisle na 

iných položkách. 

 

     Do modelovania LCC sa zahŕňa: 

o štruktúra rozčlenenia nákladov, 

o štruktúra rozčlenenia produktu/práce, 

o voľba kategórií nákladov, 

o voľba nákladových položiek, 

o odhad nákladov, 

o prezentácia výsledkov. 

 

     Pokiaľ je to možné, majú sa do modelu ceny životného cyklu zahrnúť tiež : 

 environmentálne a bezpečnostné hľadiská; 

 neistoty a riziká, 

 citlivostné analýzy na identifikáciu kľúčových nákladových položiek. 
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     Používanie modelov životného cyklu  má mimoriadny význam v rámci problematiky životného cyklu 

bezpečnostných a obranných systémov. Modely nákladov  životného cyklu sú používané v procese vývoja týchto 

systémov ( pridelené finančné zdroje na riešenie sú obmedzené a  je potrebné optimalizovať technické a 

materiálové riešenia v  relácii s cenou za dané riešenie(a), pri akvizícii systémov, počas prevádzky a údržbe 

systémov. [12]   
 

 

4. SW NÁSTROJE NA ODHAD LCC 

 

      Zo širokého spektra  existujúcich modelov   cien/nákladov životného cyklu používaných v rámci životného 

cyklu systémov, ktoré sú súčasťou ponúkaných/používaných softwarových nástrojov  na odhad ceny životného 

cyklu (resp. jej jednotlivých etáp a v rámci príslušných  procesov a činností) uvádzame informácie o nasledovných 

vybraných  modeloch a softwarových produktoch: 

- Model odhadu nákladov životného cyklu založených na parametrických metódach od spoločnosti PRICE  

Systems (PRICE® Cost Models), 

- Analytické SW nástroje od  spoločnosti  PENNANT International Group Plc 

 

 

4.1 Model odhadu nákladov životného cyklu založených na parametrických metódach od spoločnosti  

      PRICE  Systems (PRICE® Cost Models) 

 

     Spoločnosť PRICE Systems patrí k najpoprednejším svetovým spoločnostiam v predmetnej oblasti 

a problematikou výskumu a realizáciou odhadu ceny životného cyklu sa zaoberá viac ako 40 rokov. Jej zákazníkmi 

sú rezorty obrany mnohých vyspelých štátov a popredné svetové letecké a priemyselné spoločnosti. Spoločnosť  

má vypracovaný a u špičkových zákazníkov je aplikovaný integrovaný prístup k manažmentu ceny životného 

cyklu, ktorý spočíva v nasledujúcich siedmich  etapách ( s uvedením príslušných SW produktov tejto spoločnosti  

využívaných pre príslušné etapy): 

1. Získanie dát (od zákazníka/používateľa,  z verejne dostupných zdrojov, z vlastníckych  práv) 

2. Analýza (zber dát, čistenie  a kategorizácia dát, normalizácia a kalibrácia dát) s využitím SW produktu 

„PRICE Research“ 

3. Integrovaný manažment znalostí  (zber a analýza historických dát, spracovanie štúdií, vytvorenie 

financovania,  vloženie historických dát do reálneho plánovania, s využitím SW produktu „ PRICE True 

Finding“ (s možnosťou pre zákazníka aplikovať vlastné cenové údaje) 

4. Rámce pre odhad ceny (vytvorenia rámca pre odhad ceny, využitie PRICE modelov,  využitie kľúčových 

dát, odhady systému v systémoch, užívateľské modely) s využitím SW produktu „ PRICE 

TruePlanning“ (rýchly a presný odhad  ceny s využitím parametrickej metódy odhadu) 

5. Mapovanie štruktúry rozčlenenia nákladov (CBS) a štruktúry nákladových položiek (CES- Cost Element 

Structure) s využitím SW produktu „ PRICE TrueMapper“, s následným spracovaním pracovného 

súboru pre porovnanie  a vykonanie analytického odhadu, 

6. Vloženie výsledkov do realizačných programov  

7. Integrácia dát. 

        SW produkty a procesy ponúkané spoločnosťou PRICE Systems  sú interoperabilné s všeobecne rozšírenými 

a široko používanými nástrojmi ako sú  podnikové plánovanie zdrojov (ERP- Enterprise Resource Planning), 

manažment získanej hodnoty (EVM- Earned-Value Management)1/ a manažment životného cyklu produktu 

(PLM).  

   Poznámka: 1/  Manažment získanej hodnoty (EVM) alebo tiež  manažment získanej hodnoty projektu/výkonnosti 

(EVPM -  Earned Value Project/Performance Management) je technika v rámci manažmentu projektov pre 

meranie výkonnosti projektu a pokroku  objektívnym spôsobom. 

 

4.2 Analytické SW nástroje od  spoločnosti  PENNANT International Group Plc  

 

      Medzi veľmi používané softwarové nástroje pre softvérovú podporu logistických analýz v rámci integrovanej 

logistickej podpory  a rozhodovacích procesov  patria  nasledovné analytické SW nástroje od  spoločnosti  

PENNANT International Group Plc : 

-  OmegaPS – nástroj pre záznam a udržiavanie štandardizovanej databázy analýzy logistickej podpory výrobkov 

po celú dobu ich životného cyklu 

-   OmegaPS Analyzer – určený pre analýzu nákladov na životný cyklus produktu, optimalizáciu stavu zásob 

náhradných dielov a analýzu úrovní opráv. 
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4.2.1 SW nástroj Omega PS 

 

      OmegaPS (Omega Product Support) je jedným zo svetových lídrov na trhu so súbormi programov k Analýze 

logistickej podpory.  Záznam o analýze logistickej podpory (LSAR- Logistic Support Analysis Record) je 

navrhnutý na uchovávanie a triedenie dát o logistickej podpore vzťahujúcich sa ku špecifickému systému alebo 

zariadeniu. Primárnou funkciou LSAR je zaistiť, že všetci zodpovední za aspekty  projektovania (designu)  a 

podpory systému majú prístup k tým istým, aktuálnym informáciám. Tým je  redukované zdvojenie práce, 

eliminujú sa  nezrovnalosti a sledujú sa  princípy plynulej akvizície a podpory životného cyklu (CALS – Continuos 

Acquisition and Life Cycle Support) na tvorbu dát, ktoré už boli  raz vyprodukované a viackrát použité. 

     OmegaPS plne rešpektuje súčasné aj predošlé verzie britského štandardu Def Stan 00-60 pre Integrovanú 

logistickú podporu  (ILS- Integrated Logistic Support) a amerického Mil Std 1388-2B ( ktoré sú v týchto krajinách 

povinne používané pre zmluvných  partnerov), so schopnosťou migrovať projekt medzi rôznymi štandardami. 

Potrebné je zvýrazniť, že hoci ILS je  používaná v obrannom sektore, jej cieľ a  filozofia  je široko aplikovaná  v 

rôznorodých formách aj v civilnom letectve a všeobecne v priemysle. Jedným z hlavných cieľov ILS je totiž 

zabezpečiť, že počas  návrhu/prototypovnia a vývoja  techniky a vybavenia dodávanej (ého) pre ozbrojené sily sa 

zohľadnia všetky aspekty  podpory  životného cyklu. 

 

      OmegaPS ako softvérový nástroj na reguláciu a redukciu nákladov na zabezpečenie prevádzky (logistickej 

podpory) sa používa pre veľké systémy v obrane, letectve a doprave všeobecne. Pomocou tohto softvéru sa 

hodnotia skutočné náklady vynaložené na vlastnenie systémov. OmegaPS sa používa vo viacerých  popredných 

svetových spoločnostiach s leteckou výrobou ako sú  Boeing, BAE Systems, Finmeccanica, Thales,  Northrop 

Grumman, Lockheed Martin, Eurocopter, rovnako ako aj v ministerstvách obrany  takých štátov ako sú USA, 

Kanada, Veľká Británia, Austrália, Česká republika a Slovenská republika. 

      LSAR pre komplexné systémy obsahuje obrovské množstvo dát. Aby sa tieto dáta mohli stať užitočnými, 

musia byť ukladané v logickom a jednoducho prístupnom spôsobe. Toto sa najlepšie dosiahne implementáciou 

databázového prístupu. Def Stan 00 – 60 špecifikuje implementáciu LSAR ako relačnej databázy, obsahujúcej 

vyše 100 údajových tabuliek a skoro 600 dátových elementov. Tabuľkové údaje/dáta  sú zoskupené do 

nasledovných oblastí (Tab.3). Táto štruktúra zodpovedá elementom a procesom integrovanej logistickej podpory.   

Definície dátových elementov, vzťahy medzi tabuľkami a výstupné zostavy  sú uvedené   v norme Def Stan 00-

60. 

 

Tab.3 Štruktúra (oblasti ) údajov/dát  v rámci  záznamu o analýze logistickej podpory (LSAR) 

Oblasti  

tabuľkových 

dát 

Názov oblasti v anglickom jazyku Názov oblasti v slovenskom jazyku (Údaje a dáta 

týkajúce sa danej oblasti): 

X (X Tables) LSAR Management Data  Manažment LSAR - štruktúra zariadenia 

A (A Tables) Government Furnished Data Požiadavky na prevádzku a údržbu 

B (B Tables) Reliability and Maintainability Data Spoľahlivosť, dostupnosť, udržovateľnosť; analýza 

príčin, prejavov, dôsledkov 

a kritickosti porúch (FMECA-  

Failure Mode, Effect and Criticality Analysis) a  

analýza údržby zameranej  na bezporuchovosť 

(RCMA- Reliability Centered Maintenance 

Analysis) 

C (C Tables) Maintenance Task Data Úlohy údržby, analýza úloh, požiadavky na 

personál 

 

E (E Tables) Support, Test & Training 

Equipment Data 

Technika a zariadenia pre zabezpečenie 

prevádzky/logistickej podpory, skúšanie a výcvik 

U (U Data) Item Support & Test Data Položky zabezpečenia prevádzky/logistickej 

podpory a skúšania 

F (F Data) Facility Data Zariadenie, vybavenie 

 

G (G Data) Manpower, Skill and Training Data Ľudské zdroje, zručnosť a vycvičenosť personálu 

 

H ( H Data) Spare Parts & Packaging Related 

Data 

Zásobovanie/ náhradné diely a skladovanie 

J (J Data) Transportability Related Data Schopnosť dopravy 

Z (Z Data) Ammunition Related Data Munícia 
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      Napĺňanie databázy LSAR podľa normy DEF Stand 00-60 je náročný proces a zúčastňujú sa ho zástupcovia  

všetkých zainteresovaných strán (výrobcovia, dodávatelia, objednávatelia a používatelia). Výsledkom je množstvo 

dát, usporiadaných do jednotlivých tabuliek podľa oblastí uvedených v Tab.3 Hlavnou zásadou a súčasne výhodou 

je, že tieto dáta sú raz vytvorené, avšak  mnohokrát použité. 

 

     OmegaPSi je nové rozšírenie softvéru OmegaPS, ktoré používa webové rozhranie na podporu logistických a 

technických nástrojov. Tento program obsahuje všetky funkcie potrebné na tvorbu a správu dát z databázy LSAR 

a k tomu pridáva schopnosť pracovať prostredníctvom internetu. Používa technológiu Java zabudovanú do 

explorerov na prístup ku vzdialenému serveru. 

 

 

4.2.2 SW nástroj OmegaPS Analyzer 

 

   OmegaPS Analyzer je programová aplikácia vyvinutá v prostredí MS Windows s moderným užívateľským 

rozhraním, ktoré obsahuje overené optimalizačné algoritmy.  

   OmegaPS Analyzer obsahuje tri analytické modely: 

 Model LCC pre stanovenie ceny životného cyklu  výrobku, 

 Model pre náhradné diely (Sparing Model) pre sledovanie stavu zásob náhradných dielov (šetrenie v tejto 

oblasti), 

  Model LORA pre analýzu úrovne vykonávania opráv - stanovenie cenovo najefektívnejšej politiky údržby. 

 

 

 

5. VYUŽITIE ANALÝZY LCC PRI NÁVRHU/PROJEKTOVANÍ SYSTÉMOV A TECHNIKY 

    

  Analýza ceny životného cyklu (LCC)  systémov a techniky  sa v súčasnosti používa aj  v rámci  

návrhu/projektovania systémov a  techniky  a ich predbežného navrhovania/designu (a to hlavne v oblasti 

leteckej techniky) s cieľom znížiť  celkové náklady na životný cyklus systémov a  techniky  a zabezpečiť 

optimalizáciu technických požiadaviek z hľadiska potrieb rôznych zákazníkov (ekonomický vplyv odhadu  

celkových nákladov pre všetky kategórie zákazníkov), rozdielnych požiadaviek, ceny  a nájdenia odlišných riešení. 

Takisto  je vysoko aktuálnou aj vo väzbe na  medzinárodné  programy/projekty v oblasti  výskumu a vývoja 

bezpečnostných a obranných systémov a  zníženia nákladov na etapu prevádzkovania a zabezpečenia/podpory 

systémov a techniky, kedy je potrebné pripraviť  technické riešenia so zohľadnením disponibilných finančných 

prostriedkov a  rozdelenia  práce a nákladov medzi účastníkmi programu/projektu. 

     Postup v oblasti optimalizácie predbežného návrhu/projektovania a konštruovania  systémov a techniky s 

cieľom dosiahnutia nižších nákladov na životný cyklus je spravidla nasledovný: 

 definovanie jednotlivých kategórií zákazníkov, 

 adaptovanie použiteľných modelov a  spracovanie zoznamu  potrebných (výstižných) technických 

parametrov, 

 spracovanie modelu LCC, 

 vykonanie citlivostnej analýzy  na obmedzenom počte parametrov, 

 optimalizácia definície systému a techniky (celej platformy ako je napr. lietadlo, vrtuľník, obrnené vozidlo)  

z hľadiska LCC pre jedného zákazníka, 

 definovanie   združených kritérií  na LCC pre viacerých zákazníkov  spojených s  hlavnými úlohami 

(missions) , ktoré bude systém a technika plniť, 

 optimalizácia definície sytému a techniky pre združené kritériá. 

    Cieľom  prác v   oblasti predbežného návrhu a samotného projektovania/konštruovania  je zabezpečiť prechod 

od  v súčasnosti stále prevládajúcich postupov  založených na výkonových požiadavkách  k nájdeniu optimálneho 

návrhu/konštruovaniu  techniky, ktorý vyhovie všetkým výkonovým požiadavkám a súčasne zabezpečí  splnenie 

požiadaviek zákazníka pri najnižšej cene.  Sú pri tom využívané metódy multidisciplinárneho návrhu a 

optimalizácie (MDO- Multidisciplinary Design & Optimisation).  

 

 

 

6.  PROBLEMATIKA LCC V NATO, JEJ VYUŽÍVANIE REZORTAMI OBRANY A V LETECTVE 

  

   Problematike LCC venovala značnú pozornosť  bývalá Organizácia NATO pre výskum a technológie (RTO) 

a v súčasnosti sa ňou zaoberá jej nástupnícka organizácia -  Organizácia NATO pre vedu a technológie (STO). 

V rámci RTO bolo spracovaných niekoľko zásadných dokumentov, štúdií a technických správ týkajúcich sa tejto 

oblasti. 
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    K hlavným z týchto dokumentov patria: 

 RTO- TR-058/SAS-028 – Štruktúra nákladov a cena životného cyklu pre vojenské systémy, 

 RTO-TR-SAS-054 –  Metódy a modely pre  výpočet nákladov životného cyklu, 

 RTO -SAS-069 – Osvedčené postupy pre  výpočet nákladov životného cyklu, 

 RTO-SAS-076 – Nezávislé hodnotenie  nákladov a úloha LCC v analýzach portfólia spôsobilostí a i.  

 

      V rámci NATO bol s využitím týchto dokumentov  spracovaný prvý štandard Aliancie v oblasti LCC 

(spojenecká publikácia) ALCCP-1 – Pokyny NATO pre analýzu nákladov životného cyklu, ktorý je využiteľný 

nielen pre  organizácie v oblasti obrany, ale aj civilné inštitúcie. Štandard definuje a popisuje proces odhadovania 

nákladov  životného cyklu, vrátane  vstupov do tohto procesu v jednotlivých etapách životného cyklu. Zaoberá sa  

tvorbou hierarchickej štruktúry nákladov, metódami a modelmi pre odhadovanie nákladov životného cyklu, 

podávania správ z priebehu odhadovania. Záverečná časť štandardu sa venuje spôsobu zhromažďovania a 

spracovania dát a tiež výmene dát o nákladoch. Problematikou ceny životného cyklu obranných systémov sa 

zaoberajú špecialisti jednotlivých členských štátov NATO v rámci činnosti pracovnej skupiny AC/327 pre 

manažment životného cyklu (je súčasťou odborných  skupín začlenených pod Konferenciu národných riaditeľov 

pre vyzbrojovanie - CNAD). 

      Problematike   hodnotenia a výpočtov ceny životného cyklu je venovaná  veľká pozornosť  pri akvizícii 

leteckej techniky a obranných systémov zo strany  ministerstiev obrany  štátov NATO a EÚ, ako aj ďalších krajín.  

V Ministerstve obrany USA  sa  v praxi uplatňuje napr. dokument DoD 5000.4-M Riadenie a postupy pre cenovú 

analýzu (Department of Defense Cost Analysis Guidance and Procedures) a Príručka  o odhadovaní  nákladov 

na prevádzku  a zabezpečenie/podporu (DoD Operating and Support Cost Estimating Guide). Problematika LCC 

je plne aplikovaná v akvizičných procesoch a činnostiach rezortov obrany/orgánov vyzbrojovania a akvizície 

Veľkej Británie, Nemecka, Švédska a viacerých ďalších štátov. 

      Hodnotením nákladov na životný cyklus v rámci procesov a činností  pri vývoji a dodávkach leteckej techniky 

a z hľadiska ďalších aspektov a faktorov sa zaoberajú aj  národné letecké úrady viacerých štátov, ktoré ju 

rozpracovávajú do príslušných dokumentov, predpisov a  a smerníc. Napr. vo Federálnom úrade pre letectvo 

(FAA) USA je používaná norma  týkajúca sa metodológie hodnotenia ceny.  Hodnotenie a výpočty ceny 

životného cyklu a  nákladov v rámci   vývoja, skúšania, výroby leteckých produktov a systémov,  prevádzkových 

a ďalších nákladov je  neoddeliteľnou súčasťou prác vývojových a výrobných leteckých organizácií.  Existuje 

celá rada vlastných metodík a postupov, ktoré  v tejto oblasti používajú poprední výrobcovia leteckej techniky. 

Samozrejme, oblasť LCC a jej väzieb na viaceré ďalšie oblasti a odborné disciplíny je predmetom  intenzívnych 

výskumných prác. 

     

 

      ZÁVER 

    

Prístup založený na aplikácii a implementácii hodnotenia a analýzy ceny životného cyklu (LCC) 

bezpečnostných a obranných systémov v rámci výskumu, navrhovania/projektovania, vývoja, skúšok, výroby, 

prevádzky a podpory týchto systémov, plánovanie, riadenie a kontrola LCC sa stáva kľúčovým faktorom a 

neoddeliteľnou súčasťou   zmluvných, projektových, technických procesov a činností a procesov v rámci 

organizácie, ktoré musia zabezpečiť  splnenie náročných požiadaviek kladených na tieto systémy,   ich dodanie 

používateľovi a  dosiahnutia definovaných operačných spôsobilostí v stanovenom čase. 

 Problematike implementácie  štruktúry nákladových položiek  v rámci LCC, vhodných metód a modelov 

a SW nástrojov pre odhadovanie nákladov na životný cyklus systémov a techniky vyvíjanej, vyrábanej 

a používanej  pre bezpečnostné a obranné účely, spolu so začlenením problematiky LCC do procesov plánovania, 

programovania, rozpočtovania a podporných a rozhodovacích procesov v oblasti bezpečnosti a obrany  by mali 

relevantné orgány a inštitúcie venovať náležitú pozornosť. 

Snahou autorov bolo v  súvislosti s tematickým zameraním príspevku uviesť a zvýrazniť vybrané informácie 

z tejto širokej odbornej problematiky a na príklade prístupu k problematike LCC aplikovaného v rámci NATO, 

rezortoch obrany vyspelých štátov a zo strany významných medzinárodných organizácií a inštitúcií upriamiť 

pozornosť  príslušných slovenských rezortných orgánov (hlavne orgánov obstarávania, vyzbrojovania 

a technického rozvoja), vzdelávacích, vývojových,  výrobných, poradenských a ďalších organizácií a inštitúcií 

v oblasti bezpečnostných a obranných systémov na túto problematiku.  

 

  

  LITERATÚRA: 

 

[1]  ALCCP-1 (Edition 1), NATO Guidance on Life Cycle Costs , December 2007 

[2]  DoD 5000.4-M Department of Defense Cost Analysis Guidance and Procedures, URL: 

         <http://www.everyspec.com> 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 81 - 
 

[3]  FAA Business Case Cost Estimating Guide (V3.6), October1, 2013, URL: 

         <http://www.ipa.faa.gov/Tasks.cfm?PageName=Cost%20Analysis> 

[4]  GRIFFITS,A.: NATO Initiatives to Improve Acquisition and Life Cycle Costing,  Society for Cost  

      Analysis and Forecasting, Annual Conference, September 2009, London, URL:  

     <http://www.scaf.org.uk/library/prespaper/ann_conf_09/NATO%20Cost%20Analysis%20Initiatives%20-      

%20Arthur%20Griffiths.pdf> 

  [5]  ISO/IEC 15288:2008 Systems and software engineering- System life cycle processes 

[6 ]  KOBLEN,I., SZABO,S., 2010: Selected aspects of life cycle cost issue for defence and aviation systems.  

        In: AFASES-2010: Scientific, research and education in the air force, the 12th international conference of  

         scientific papers, May 27-29, 2010, Brasov, Romania, Air Force Academy, p.1-8, ISBN 978-973-8415- 

         76-8 

[7]  KOBLEN,I., SZABO,S., BUČKA,P.,2010: Manažment životného cyklu obranných systémov. In: Vojenské  

       reflexie: vedecko-odborný časopis, roč.5, č.3 (2010), s.7-28, ISSN 1336-9202 

  [8] KOBLEN,I., SZABO.S., BUČKA,P.,2011:Obranné spôsobilosti, výskum, vyzbrojovanie a obranný  

priemysel  v kontexte európskej spolupráce. Vedecká monografia. Vydanie prvé. Liptovský Mikuláš: 

Akadémia  ozbrojených síl generála M.R.Štefánika,2011, 378 s. ISBN 978-80-8040-432-1 

  [9]   KOVÁČOVÁ,M, OMACHELOVÁ M, Modelovanie efektívnosti vojenských technických systémov   

          v rámci životného cyklu, Analytická štúdia, IOSŠ, Bratislava, 2006 

[10]  RTO - SAS -054 Methods and Models for Life Cycle Costing 

[11]  RTO- TR-058/SAS-028 –Cost Structure and Life Cycle Costs for Military Systems, URL: 

          <http://www.cso.nato.int/Pubs/rdp.asp?RDP=RTO-TR-058> 

[12]  Soušek, R. et al.: Doprava a krizový management - [1. vyd.]. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2010. - 260 

s. - ISBN 978-80-86530-64-2. 

[13]  Thokala,P., Life Cycle Cost Modelling as an Aircraft Design Decision Support Tool. University of  

         Southampton, School of Engineering Sciences, Doctoral Thesis, 2009, 205pp. URL:  

          < http://eprints.soton.ac.uk/72021> 

[14]  ZAMOROKA,V.E.: Charakteristiki, stoimosť žiznennogo cikla I stoimosť effektivnosti sistemy (obzor).  

         In:  Aviastroenie, Ekspress-informacija, Akademija Nauk SSSR, No 31, Moskva 1990, ISSN 0207-5008 

  [15]  http://www.eda.europa.eu 

[16]  http://www.pennantplc.co.uk 

[17]  http://www.pricesystems.com 

[18]  http://ve.ida.org 

 

 

Recenzenti: 

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. – VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 

Ing. Peter Havaj, PhD. – VŠBM v Košiciach, Ústav práva a prevencie kriminality 

 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 82 - 
 

VZDELÁVANIE AKO NÁSTROJ RIEŠENIA 

ENVIRONMENTÁLNYCH PROBLÉMOV 

Lucia KOVÁČOVÁ1 

 

EDUCATION AS A TOOL OF SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

 

ABSTRAKT: Príspevok rozoberá podstatu vzdelávania ako nástroja pre riešenie environmentálnych problémov 

spoločnosti. Problémy týkajúce sa životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného 

života a sú neúprosnou daňou za komfort, ktorý si paradoxne iba pár percent celkovej populácie sveta dnes môže 

dovoliť. Tieto problémy postihujú všetky zložky životného prostredia, t.j. pôdu, vodu, ovzdušie, flóru i faunu a 

vyňatý nie je ani sám človek.. K zlepšeniu stavu možno výrazne prispieť práve vzdelávaním. Environmentálne 

vzdelávanie je potrebné chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, budovania environmentálneho povedomia a 

formovania postojov k environmentálnemu správaniu a konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od školskej 

výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných občanov. 

Kľúčové slová: Environmentálne vzdelávanie, environmentálne problémy, životné prostredie, bezpečnosť. 

 

ABSTRACT:The contribution discusses the importance of education as a tool of solution of environmental 

problems of society. Issues related to the environment have gradually become an integral part of our everyday life 

and they have appeared to be a relentless tax for comfort that paradoxically only a few percent of the total 

population of the world can afford today. These issues affect all components of the environment, such as soil, 

water, air, flora and fauna as well as man who cannot be exempt. To improve condition can contribute significantly 

to education. Environmental education should be seen as an effective education system, building environmental 

awareness and formation of attitudes towards environmental behavior and actions in the context of lifelong 

learning from school education to economically active citizens. 

The key words: Environmental education, environmental problems, the environment, security. 

 

 

 

ÚVOD 

 

Problémy týkajúce sa životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života 

a sú neúprosnou daňou za komfort, ktorý si paradoxne iba pár percent celkovej populácie sveta dnes môže dovoliť. 

Tieto problémy postihujú všetky zložky životného prostredia, t.j. pôdu, vodu, ovzdušie, flóru i faunu a vyňatý nie 

je ani sám človek.V súčasnosti sa vo svete vyskytuje mnoho environmentálnych kríz, ktorým je nevyhnutné 

venovať zvýšenú pozornosť. V súčasnej dobe sa najfrekventovanejším pojmom spoločenských vied stal pojem 

bezpečnosť. V komplexnom chápaní bezpečnosti je v súčasnosti dôležitý najmä odklon od prevažne vojenského 

pohľadu na bezpečnosť štátu. Tento odklon od tradičného vnímania bezpečnosti je spôsobený prevažne 

zvyšujúcimi sa dôsledkami nevojenských rizík. Degradácia životného prostredia v dnešnej dobe začína prevyšovať 

aj ničivé účinky vojen. Je alarmujúce, že okolo polovica svetovej populácie nemá primeraný prístup k nezávadnej 

pitnej vode, spory o vodu sa vedú na mnohých miestach na svete. Odpady a znečistenie sú síce rôzne pojmy, sú 

však spolu úzko späté. Najvážnejšie znečistenie pôd, povrchových a podzemných vôd súvisí s antropogénnou 

produkciou odpadov a emisiami. Prakticky každá ľudská činnosť je spojená s produkciou odpadov. Znečistenie 

nie je spojené len so skládkami a úložiskami odpadov. S degradáciou prostredia súvisí aj vysoká emigrácia 

obyvateľov z postihnutých oblastí. Tento počet bude vzrastať v súvislosti s globálnym otepľovaním a následnou 

zmenou klímy a zmenšovaním zdrojov pitnej vody. Záplavy postihujú milióny ľudí, ktorí obývajú nízko položené 

pobrežné oblasti. To bude mať za následok obrovský vzrast environmentálnej, sociálnej a ekonomickej záťaže pre 

hostiteľské krajiny. Ak teda hovoríme o bezpečnosti v environmentálnom a sociálnom kontexte, potom súčasné 

narastanie rizík zhoršovania stavu životného prostredia predstavuje omnoho väčšiu hrozbu pre obyvateľov planéty 

ako hrozby vojenských konfliktov. Výberom vhodných ukazovateľov (indikátorov) môžeme spoznávať a 

identifikovať stav životného prostredia podľa jeho jednotlivých zložiek (ovzdušie, voda, pôda, horniny, biota) a 

na základe pozorovaných trendov vývoja  môžeme aj prejudikovať perspektívy ďalšieho vývoja životného 

prostredia. Ide najmä o nasledovné environmentálne krízy:  

 znečisťovanie a úbytok vodných zdrojov, 

                                                           
1 Ing. Lucia Kováčová, PhD. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: 
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 znečisťovanie ovzdušia, 

 klimatické zmeny, 

 degradácia pôdy, 

 neudržateľné čerpanie prírodných zdrojov, 

 neobmedzené čerpanie neobnoviteľných zdrojov energie, 

 negatívne environmentálne vplyvy dopravy, 

 nadmerná produkcia odpadov, 

 ničenie lesov, výrub dažďových pralesov, 

 pribúdanie púští, polopúští, úbytok polostepov, 

 rozsiahle požiare, 

 hromadný výlov rýb, 

 znižovanie biodiverzity, premnoženie škodcov, invázie, 

 rádioaktívne zamorenie v prípadoch havárií, katastrof, 

 nebezpečenstvo  použitia biologických, chemických, jadrových zbraní,  

 environmentálna kriminalita. 

  

 

POTREBA RIEŠENIA ENVIRONMENTÁLNYCH PROBLÉMOV 

 

 Medzi hlavné,  pre človeka dostupné zdroje patrí zem, ktorá sa skladá z pôdy, vody a na ne viazaných 

rastlín i živočíchov. Využívanie týchto zdrojov nesmie zapríčiňovať ich znehodnotenie (degradáciu) ani zničenie 

(deštrukciu), pretože na zachovaní ich nepretržitej produkčnosti je závislá existencia ľudstva. Ovzdušie ako jedna 

zo zložiek životného prostredia a ako jeho neoddeliteľná súčasť je veľmi podstatná pre život na Zemi. 

 

 

Znečistenie vodných zdrojov 

 

Znečisťujúcimi látkami sú hlavne prchavé uhľovodíky, z ktorých sa skladajú pohonné hmoty a rôzne 

mazivá. Do vody sa dostávajú pri ich dopĺňaní na čerpacích staniciach, pri poruchách palivových nádrží, pri 

haváriách a pod. a to priesakom do spodných vôd, odvodom cez kanalizáciu do povrchových vôd,  pri poruchách 

potrubnej siete, únikom z palivových tankerov. Ďalej sú to rôzne hydraulické kvapaliny, brzdové kvapaliny, 

nemrznúce kvapalinové zmesi, kyselina sírová z akumulátorov. Sekundárne sa povrchové vody znečisťujú kyslými 

dažďami spôsobenými reakciou plynných emisií zo spaľovacích procesov v motoroch a atmosferickou vodou. 

Nerovnomerný výskyt vody a požiadavky na vodu v čase a priestore spôsobuje ľudskej spoločnosti škody, a to tak 

pri nadmernom množstve vody, nedostatku vody, pri zmenách jej kvality. Hlavné zdroje znečisťovania vôd: 

priemysel, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo. Eutrofizácia je teda nadmerné obohatenie povrchovej 

vody nutrientami (najmä dusík a fosfor), ktoré sú biogénnymi prvkami, potrebnými pre rast vodných organizmov 

a teda rozvoj vodnej biomasy všeobecne. Efekt eutrofizácie sa najvýraznejšie prejavuje v jazerách, rezervoároch, 

pobrežných zónach ako aj vo veľkých pomaly tečúcich riekach. 

 

 

Degradácia pôdy 

 

 Degradáciou pôdy rozumieme poškodzovanie pôdy, pri ktorej sa mení prirodzená štruktúra pôdy a jej 

fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti a to najmä ťažbou surovín, intenzívnym poľnohospodárstvom, 

rozširovaním obydlí a infraštruktúry a pod. Kontaminácia pôdy je znečisťovanie pôdy. Znamená vnášanie 

znečisťujúcich látok- kontaminantov do pôdy a to najmä nadmerným hnojením, používaním pesticídov. Pôda sa 

tiež kontaminuje prostredníctvom vzduchu - exhaláty, imisie, ale i vody či tuhých odpadov. Prejavy kontaminácie 

a degradácia pôdy: znečistenie podzemných vôd škodlivými, látkami, zníženie úrodnosti – znížením produkcie 

potravín a dreva, prenosom škodlivých látok cez potravný reťazec. Znečistenie pôdy kvapalinami vzniká prevažne 

vplyvom kyslých dažďov, vznikajúcich reakciou plynných emisií zo spaľovacích motorov s atmosferickou vodou, 

zo spodných vôd pri zvýšení ich hladiny, napr. pri záplavách, pri haváriách a poruchách, v poľnohospodárstve a 

lesníctve. Znečisťujúcimi tuhými látkami sú sadze z naftových spaľovacích motorov, tuhé mazivá s obsahom 

organických prchavých látok, z poľnohospodárskych a lesníckych dopravných prostriedkov. Kontaminovaná 

vrstva pôdy sa musí odstrániť, pričom je zaradená do kategórie nebezpečný odpad. Ochrana pôdy musí byť 

deklarovaná ako všeobecný občiansky záujem a mala by byť integrovanou súčasťou opatrení na ochranu životného 

prostredia a súčasne aj dlhodobých cieľov štátnej politiky v týchto otázkach.[6] 
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 Znečistenie ovzdušia 

 

Vývoj produkcie emisií v cestnej doprave je v posledných rokoch vrátane roka 2014, ovplyvňovaný 

dvomi zásadnými faktormi. Negatívny vplyv rýchleho rastu environmentálne nepriaznivej cestnej dopravy, 

predovšetkým najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy, jej zvyšujúcimi sa výkonmi a spotreby 

pohonných látok, ktorý tlmí uplatňovanie generačne nových, environmentálne a energeticky vhodnejších vozidiel. 

Príčinou znečisťovania ovzdušia je predovšetkým únik škodlivín z mnohých zdrojov ľudských aktivít, 

ktoré sa označujú ako emisie. Emisie oxidu siričitého a oxidov dusíka sa podieľajú na acidifikácii životného 

prostredia. Emisie skleníkových plynov prispievajú k zvyšovaniu globálnej teploty na Zemi a následnej zmeny 

klímy.[4] Emisie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu majú za následok stenčovanie vrstvy ozónu v atmosfére 

a tak prispievajú k intenzívnejšiemu prieniku škodlivého UV žiarenia na Zem. Emisie prchavých organických 

látok a oxidov dusíka za pomoci UV žiarenia zapríčiňujú tvorbu smogu, ktorý ma nepriaznivý vplyv na živé 

organizmy na Zemi. Z tohto dôvodu je dôležité limitácia emisií a ich monitorovanie. Na Slovensku sa vykonáva 

inventarizácia emisií modulom národného emisného inventarizačného systému (NEIS). Stav kvality ovzdušia 

odrážajú imisie, t.j. škodliviny, ktoré sa nachádzajú v atmosfére. Ide predovšetkým o látky, ktoré sú bezprostredne 

v kontakte so živou zložkou a môžu ich vo zvýšených koncentráciách ohroziť. Monitorovaním sa tieto látky merajú 

a tak podávajú dôležitú informáciu o regionálnom a lokálnom znečistení ovzdušia. Imisie škodlivín nezostávajú 

len v tesnej blízkostí ich zdrojov, ale pomocou atmosférických procesov dochádza ich prenosu na veľké 

vzdialenosti, čím možno vysvetliť zvýšený objem koncentrácií nachádzajúcich sa v oblastiach, ktoré sú pri 

zdrojoch, ktoré nemôžu dosiahnuť svojou produkciou emisií takýto objem koncentrácií škodlivín v ovzduší. 

Environmentálne problémy ako sú fotochemický smog, acidifikácia, klimatické zmeny, donútili jednotlivé krajiny 

sa postaviť radikálne k ochrane ovzdušia a dokonca aj na medzinárodnej úrovni formou plnenia záväzkov k rôznym 

dohovorom a protokolom 

 

 

 

 

 

Produkcia odpadov 

 

 Odpad, vznikajúci pri väčšine ľudských činností a nakladanie s ním je jedným z rizikových faktorov 

ohrozujúcich kvalitu životného prostredia. Odpady sú produkované na rozličných stupňoch ľudských aktivít a ich 

zloženie a množstvo je závislé od spotrebiteľských návykov, priemyselných a ekonomických štruktúr. Ich vplyv 

na životné prostredie a kvalitu života súvisí hlavne s kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy ale taktiež zahŕňa 

znehodnotenie priestoru a problémy so zápachom a estetickými hodnotami.[6] Problematike odpadov ako 

i postupmi, metódami a možnosťami odpadového hospodárstva je rovnako nevyhnutné v procese zaisťovania 

environmentálnej bezpečnosti venovať zvýšenú pozornosť. Ide teda najmä o problémy a ohrozenia: priveľké 

množstvo vyprodukovaného odpadu, nebezpečnosť niektorých odpadov, ilegálne skládky, staré environmentálne 

záťaže, nedostatočný pomer zhodnoteného odpadu k jeho produkcii.  

 Podľa posledných údajov Eurostatu sa v roku 2010 v Európskej únii vyprodukovalo viac  2,5 miliardy 

ton odpadu (všetky kategórie ekonomickej aktivity podľa nariadenia o štatistike o odpadoch + domácnosti). Odpad 

z domácností z toho tvoril 218,6 miliónov ton (8,74 %). Najviac odpadov sa vyprodukovalo v najväčších 

ekonomikách (Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo),  po ktorých nasledovali ekonomicky najslabšie štáty 

(Rumunsko, Bulharsko). Na Slovensku vzniklo viac ako 9,38 miliónov ton odpadu. Komunálny odpad pozostáva 

z odpadu domácností a „podobných“ odpadov z miestnych obchodov, kancelárií a verejných inštitúcií, za zber 

ktorých sú zodpovedné samosprávy. Podľa údajov za rok 2011 sa na každého obyvateľa EÚ vyprodukovalo 503 

kg tohto odpadu. Najviac odpadov na hlavu vyprodukovali Dáni (719 kg), Luxemburčania (687 kg) a Cyperčania 

(658 kg). Naopak najmenej komunálneho odpadu na obyvateľa vyprodukovali stredoeurópske a pobaltské štáty – 

Estónsko (298 kg), Poľsko (315 kg), Česká republika (320 kg) a Slovensko (327 kg/per capita). 
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Graf č.1: Produkcia odpadu v EÚ za rok 2011 (Zdroj: Eurostat) 

 

 
 Ďalším environmentálnym rizikom sú staré environmentálne záťaže, definované ako znečistenie územia 

spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, 

podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.[2] Ide o široké spektrum území kontaminovaných 

priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním 

s odpadom. Prudký nárast produkcie odpadov je spôsobený rozvojom priemyselnej výroby, koncentráciou a 

intenzifikáciou poľnohospodárstva a predovšetkým rastom životnej úrovne, ktorá je spojená s používaním 

množstva obalových materiálov. Zanedbateľný nie je ani rozvoj automobilizmu, ktorý prináša veľkú produkciu 

odpadov. Je možné konštatovať, že stále častejšie sú odpady považované za suroviny na nepravom mieste. Preto 

sa kladie väčší tlak na racionálnejšie spôsoby zberu, triedenia odpadov, ich spracovávanie a využívanie. V roku 

2012 bolo na Slovensku vyprodukovaných takmer 8,7 mil. ton odpadu. Nebezpečný odpad z celkového množstva 

predstavoval 3,77 tis. ton. Ide teda o tisícky ton horľavého, výbušného, dráždivého, toxického, rádioaktívneho či 

iného odpadu, ktoré bezprostredne ohrozujú environmentálnu bezpečnosť. [11] 

 

 

Úbytok biodiverzity 

 

Už spomínané znečistenie ovzdušia, vody a pôdy pôsobí škodlivo na flóru aj faunu. Škodliviny sa 

dostávajú do potravinového reťazca v rôznych stupňoch. Spôsobujú kontamináciu organizmu a následný vznik 

nádorov a mutácií. Taktiež záberom životného priestoru a zmenou vlastností v tom zostávajúcom. Narušilo sa tak 

jej prirodzené prostredie, čo má za následok úbytok až úplné vyhubenie niektorých živočíšnych druhov. Ľudstvo 

od svojho vzniku využíva úžitkovú hodnotu biologických zdrojov, ktoré sú základným a nevyhnutným 

predpokladom jeho existencie a prežitia. Živočíchy, rastliny ani ľudia nemôžu žiť izolovane, sú tu vzájomné 

súvislosti a vzťahy. Strata jedného organizmu môže ovplyvniť život iných. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, 

aká je biodiverzita dôležitá pre náš život. Napriek svojej závislosti od obmedzených zdrojov Zeme ich ľudia 

prečerpávajú a svojimi zásahmi narúšajú prírodné systémy. Tradičný prístup k ochrane biodiverzity, ktorý bol 

založený na ochrane vybraných území a druhov, sa stal nedostatočne účinný. 

 

 

Narušenie geologického prostredia 

 

Za geologické prostredie možno považovať neobnoviteľné prírodné zdroje, ktorých kvalita a kvantita je 

daná prírodnou štruktúrou krajiny a ktoré predstavujú prvotné (ťažko zmeniteľné) faktory využívania územia. S 

geologickým prostredím bezprostredne súvisí problematika nerastných surovín, geologických faktorov, 

podzemných vôd, geotermálnych zdrojov energie a starých environmentálnych záťaží horninového prostredia. 

Neobnoviteľné zdroje surovín sú neoddeliteľnou súčasťou environmentálneho priestoru Slovenska. Tvoria ich 

výhradné ložiská a ložiská nevyhradených nerastov, vrátane prognóznych zdrojov nerastných surovín 

energetických, rudných, nerudných a stavebných. Čerpanie neobnoviteľných nerastných zdrojov musí 

zohľadňovať ich vzácnosť, neobnoviteľnosť, musí rešpektovať úroveň technológií a prístupnosť náhradných 

zdrojov. 
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Neudržateľné čerpanie energie 
  

Energia, ktorú dnes využívame (teplo, elektrina, palivá pre motorové vozidlá), má svoj pôvod prevažne 

vo fosílnych palivách. Uhlie, ropa alebo zemný plyn sú práve takýmito  palivami. Tieto palivá sa nachádzajú pod 

zemským povrchom, kde vznikali po milióny rokov rozkladom pravekých rastlín a živočíchov. Hoci sa fosílne 

palivá pôsobením prírodných síl (tepla a tlaku) stále vytvárajú, ich súčasná spotreba mnohonásobne prevyšuje ich 

tvorbu. Skutočnosť, že nie sú doplňované tak rýchlo, ako ich spotrebovávame znamená, že pri tomto spôsobe 

spotreby ich v blízkej budúcnosti vyčerpáme. Z toho dôvodu sú fosílne palivá považované za neobnoviteľné. 

Obmedzenosť zdrojov palív nie je však jediná hrozba, ktorej ľudstvo čelí. Emisie skleníkových plynov vznikajúce 

pri spaľovaní fosílnych palív sú v súčasnosti považované za najdôležitejšiu príčinu snahy o prechod na čistejšie 

palivá a znižovanie ich spotreby vo svete. Hlavným problémom súčasnosti nie je fakt, že využívame energiu, ale 

ako vyrábame a spotrebovávame energetické zdroje. Pokiaľ budeme pokrývať naše potreby hlavne spaľovaním 

fosílnych palív alebo využívaním atómových elektrární – budeme mať stále viac problémov. Pretože náš svet 

závisí na energii potrebujeme zdroje, ktoré budú trvať navždy. Také zdroje, ktoré sú schopné zabezpečiť 

udržateľný rozvoj spoločnosti, nazývame obnoviteľné. Navyše tieto zdroje sú pri ich používaní omnoho čistejšie 

pre životné prostredie ako palivá fosílne.[1] 

 

 

Negatívny vplyv dopravy na životné prostredie 

  

Stúpajúci počet motorových vozidiel je príčinou narastajúcich ťažkostí v doprave väčšiny miest. 

Vyplývajú z prekračovania kapacít cestných komunikácií a križovatiek pre automobilovú dopravu, ktorá je 

v pohybe, ale aj z vyčerpaných možností uspokojovania nárokov pri parkovaní.[5] Nesporné výhody použitia 

osobného vozidla pre jeho užívateľa sú v rozpore s negatívnymi následkami celospoločenského charakteru, ako sú 

napríklad veľké plošné nároky na ich výstavbu, exhaláty, hluk a nehodovosť. Takmer v žiadnom veľkom meste sa 

nedarí tieto nároky celkom uspokojiť.  Odvetvie dopravy ako celok pôsobí negatívne na všetky zložky životného 

prostredia (ovzdušie, voda, pôda, fauna a flór). Najviac postihované je však ovzdušie a to vplyvom spaľovania 

uhľovodíkových palív v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov. V spaľovacom procese dochádza 

k tvorbe toxických alebo karcinogénnych látok a látok, ktoré sa podieľajú na otepľovaní atmosféry Zeme. 

 Negatívne vplyvy dopravy: spotreba prírodných zdrojov – výroba, palivo; záber pôdy – výstavba 

dopravnej infraštruktúry, parkovísk, čerpacích staníc, letísk; hluk a vibrácie; odpady z dopravy; dopravná 

nehodovosť. Vývoj produkcie emisií v cestnej doprave je v posledných rokoch, ovplyvňovaný dvomi zásadnými 

faktormi. Negatívny vplyv rýchleho rastu environmentálne nepriaznivej cestnej dopravy, predovšetkým 

najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy, jej zvyšujúcimi sa výkonmi a spotreby pohonných látok, 

ktorý tlmí uplatňovanie generačne nových, environmentálne a energeticky vhodnejších vozidiel. [5] 

 

 

Globálne klimatické zmeny 

 

Globálnym dôsledkom znečisťovania ovzdušia je skleníkový efekt, ktorý vedie ku globálnemu 

otepľovaniu a teda globálnej zmene klímy. Zmena klímy je jednou z najväčších environmentálnych, 

ekonomických a sociálnych hrozieb. Globálne klimatické zmeny, sú výsledkom emisií skleníkových plynov 

nepoznajúcich hranice štátov. Podobne je to aj s emisiami síry, ktoré majú cezhraničný charakter, sú zodpovedné 

za kyslé dažde a viditeľne sa prejavujú napr. odumieraním stromov na mnohých miestach sveta. Hrozba zmeny 

klímy a jej negatívne dôsledky predstavujú v sú časnosti veľmi vážny a bezprostredný problém. Najnápadnejším 

prejavom klimatickej zmeny je bezpochyby globálne otepľovanie, prejavujúce sa tak na pevninách ako aj na 

oceánoch. Otepľovanie na pevninách so sebou prináša celý rad pozoruhodných, predovšetkým negatívnych 

dôsledkov. Popri 

čoraz častejších extrémnych prejavoch počasia (vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie sucho, silnejšie a 

prudšie búrky, a pod.) treba do budúcnosti počítať napríklad s rozšírením výskytu škodcov poľnohospodárskych 

plodín či parazitov a prenášačov chorôb ľudí. Ohrozené sú napríklad aj horské ľadovce, ktorých výrazný ústup, 

pozorovaný v súčasnosti, ovplyvní dostupnosť vodných zdrojov predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike. V 

bezprostrednom ohrození sú taktiež pobrežné a ostrovné oblasti, ktoré už v sú časnosti musia riešiť mnohé 

problémy spojené s nárastom hladiny svetových oceánov.[14]   
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Obr. 2. Priemerná ročná globálna teplota pevnín a oceánov (vľavo), a severnej a južnej pologule 

(vpravo; Zdroj: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/) v období 1880-2009. 

Na obrázku vpravo je vidieť výraznejší trend nárastu priemernej teploty na severnej pologule –  

čo je dôsledok väčšieho podielu pevnín na severnej pologuli. 

 

 

Výroba jadrovej energie 

 

 Výroba jadrovej energie to nie sú len prevádzkované reaktory, ale celý jadrový cyklus, ktorý zahŕňa aj 

ťažbu uránu, jeho spracovanie, prepravu, výrobu palivových článkov, ako aj nakladanie s vyhoretým jadrovým 

palivom, či inými materiálmi a odpadmi, ktoré v tomto procese vznikajú. Každý z týchto procesov predstavuje 

obrovské riziká pre zdravie obyvateľstva a životné prostredie. Tieto zložky jadrového cyklu môžu 

environmentálnu bezpečnosť ohroziť najmä v prípade mimoriadnej udalosti, ktorej dôsledkom môže byť výbuch, 

požiar, rádioaktívne zamorenie.Vyhoreté jadrové palivo je jedným z najnebezpečnejších materiálov, aké sa na 

svete nachádzajú a pravdepodobne najnebezpečnejší odpad, aký kedy človek vyprodukoval. Dlhodobá silná 

rádioaktivita a toxicita, riziko jeho zneužitia pre jadrové zbrane, znamenajú ako pre životné prostredie, tak pre 

zdravie človeka obrovské riziko. [8] Vyhorené jadrové palivo, ktoré sa v reaktore čiastočne „spálilo“, sa väčšinou 

skladuje v okolí reaktorov a čaká na trvalé „riešenie“. V podstate jediným riešením, na aké jadrový priemysel 

doposiaľ prišiel je vybudovanie hlbinného úložiska.  

 V súvislosti s touto problematikou environmentálnej bezpečnosti je potrebné zvážiť potreby spoločnosti 

a environmentálne aspekty výroby jadrovej energie, vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku sú v súčasnosti 

v prevádzke dve atómové elektrárne a  to v Mochovciach a v Jaslovských Bohuniciach, ktoré spolu za rok 2012 

pokryli 70% podielu výroby elektriny.[7] Vzniká teda otázka, či za účelom výroby elektriny inými metódami 

nedôjde k ďalšiemu, závažnejšiemu zaťažovaniu životného prostredia, či úplné vyradenie využívania jadrovej 

energie neovplyvní aj komplexnú bezpečnosť štátu.  

 

 

Environmentálna kriminalita 

 

 Pod pojmom environmentálna kriminalita môžeme rozumieť takú trestnú činnosť, kde objektom útoku 

páchateľa je životné prostredie, alebo niektorá z jeho častí (voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane 

stromov). V širšom význame sa pod pojem environmentálnej kriminality vo viacerých štátoch Európskej únie, 

vrátane Slovenskej republiky, zvyknú začleňovať aj  problematiky ohrozovania zdravia závadovými potravinami, 

kedy sa environmentálna bezpečnosť prepája už s potravinovou bezpečnosťou. Za environmentálnu kriminalitu 

ďalej považuje nedovolená výroba a držba rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok. 

Takto environmentálnu kriminalitu definuje MV SR.   

 Problematika environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú 

samostatné právne predpisy. Na tieto sa odvolávajú skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu 

zaradených v samostatnej hlave Trestného zákona pod názvom „Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti 

životnému prostrediu“. Druhý oddiel tejto hlavy v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov definuje 

tieto protiprávne konania ako: ohrozovanie a poškodenie životného prostredia, neoprávnené nakladanie s odpadmi, 

porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov vrátane nelegálneho obchodovania 

s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov a nelegálnych výrubov stromov mimo lesného pôdneho fondu, 

porušovanie ochrany stromov a krov rastúcich v lesnom pôdnom fonde, šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín, 

únik geneticky modifikovaných organizmov, pytliactvo. 

  Páchanie environmentálnej kriminality je často v súbehu aj s inou trestnou činnosťou, napr. skrátenie 
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dane, podvod, korupcia, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a pod. Rozsah environmentálnej kriminality je 

taktiež vymedzený nariadením MV SR o postupe pri predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a dokumentovaní 

environmentálnej trestnej činnosti, pri zisťovaní jej páchateľov, pri jej vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní, kde 

sa za environmentálnu trestnú činnosť považuje aj trestný čin nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, 

rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov, 

ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými potrebami, týrania zvierat a krádeže dreva z lesného pôdneho 

fondu, vrátane dreva už vyťaženého. [10] 

 Jednou z foriem odhaľovania kriminality rôzneho druhu je využitie elektronických technických 

prostriedkov ako sú detektory, čo kamerové systémy. Touto cesto sa dá automatizovanými prostriedkami 

monitorovať inkriminované miesto  a tak zvýšiť objasnenosť napr. vytvárania čiernych skládok alebo ničenia 

prírodných zdrojov a chránených území. [12] 

 

 

 

VÝZNAM ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že spoločenský rozvoj mal spravidla negatívne dopady na životné 

prostredie. Aby sa nenaplnili katastrofické scenáre ohrozenia nášho životného prostredia musíme uskutočniť 

významné kroky vo vzťahu k jeho ochrane. Ochrane environmentálneho prostredia a smerovanie k takému rozvoju 

spoločnosti, ktorý v prvom rade umožní ekonomický rozvoj, zvyšovanie úrovne a zároveň zachová prírodu a zdroje 

pre ďalšie generácie, si vyžaduje poznanie súčasného stavu. Výsledkom by mal byť kvalitatívne environmentálny 

prijateľnejší prístup pri čerpaní zdrojov, vo výrobe aj spotrebe.[13] 

 

V tomto kontexte je významným prostriedkom zabezpečovania ochrany životného prostredia 

environmentálne vzdelávanie a výchova. Postupné zhoršovanie životného prostredia Zeme vplyvom niektorých 

ľudských činností a kolektívnej i individuálnej devastácie prírody v predchádzajúcich obdobiach, ale aj v 

súčasnosti, v základoch súvisí s pomerne nízkou úrovňou environmentálneho vedomia človeka. Zvyšovanie tejto 

úrovne, a s tým spojené uvedomelé konanie môže bez vysokých nákladov napomôcť v globálnom meradle 

spomaleniu degradačného procesu až k jeho zastaveniu. Potreba zvýšenia environmentálneho vedomia ľudí už v 

roku 1972 nadobudla reálne rozmery, kedy na to prvýkrát upozornila Štokholmská konferencia OSN o životnom 

prostredí človeka (zásada č. 19 Štokholmskej deklarácie). 

 

Je nutné uvedomiť si, že stav životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj závisí od každodenného 

spôsobu života jednotlivcov, a nie iba od spôsobu fungovania veľkých výrobných firiem, rôznych organizácií, 

spoločností, štátov a pod.. Vzdelávanie v oblasti ochrany prírody, životného prostredia, vzťahov medzi človekom 

a životným prostredím sa neustále vyvíja. Uvedomiť si vzácnosť prírody a ochrany je nutné v čo najrannejšom 

veku, preto sa neustále viac do základných i materských škôl implementuje environmentálna výchova.  

 

Environmentálne vzdelávanie sa netýka zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov v 

oblasti ochrany životného prostredia, odborníkov v rôznych výrobných firmách, zodpovedných za dodržiavanie 

environmentálnej legislatívy či riadiacich pracovníkov. Environmentálne vzdelávanie je potrebné chápať aj ako 

efektívny systém vzdelávania, budovania environmentálneho povedomia a formovania postojov k 

environmentálnemu správaniu a konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od predškolskej výchovy až po 

vzdelávanie ekonomicky činných občanov. Je nevyhnutné zabezpečiť nadväznosť v jednotlivých stupňoch 

vzdelávania, prepojenosť a inštitucionálne zabezpečenie environmentálneho vzdelávania a výchovy.  

 

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie charakterizujeme ako proces celoživotného vzdelávania 

zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu celospoločenského konania, ktorý 

je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu. Z tohto je zrejmé, že z hľadiska výchovného a vzdelávacieho 

potenciálu má preň najväčší význam školský systém, ktorý tvoria predškolské zariadenia, základné, stredné a 

vysoké školy, univerzity tretieho veku, vzdelávacie inštitúcie riadené vysokými školami, metodické centrá, 

inštitúty ďalšieho vzdelávania a podobne.[9] 

 

Základným pedagogickým materiálom pre predškolskú výchovu je „Program výchovnej práce v jasliach 

a materských školách", súčasťou ktorého je problematika utvárania vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu z 

rôznych aspektov. Na základných školách sa rozširuje analytické poznávanie prírodnej a sociálnej skutočnosti, 

ktoré je zahrnuté vo vyučovacích blokoch samostatných vyučovacích predmetov (Prírodoveda, Prírodopis, 

Zemepis, Fyzika, Chémia, Občianska Výchova, Etická výchova). Na gymnáziách, stredných odborných školách a 

stredných odborných učilištiach sú z hľadiska environmentálneho vzdelávania a výchovy najúčinnejšie predmety 

biológia a geografia, obsahom ktorých sú osobitné tematické celky so zameraním na ochranu prírody a krajiny a 
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na ochranu zdravia človeka. Z pohľadu environmentálneho vzdelávania a výchovy majú vysoké školy dominantné 

postavenie pri príprave odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov – ekológov a environmentalistov. 

Pre oblasť vysokého školstva je potrebné upriamiť pozornosť aj na výchovu odborníkov v prírodných, technických 

a spoločenských vedách, ktorí počas vysokoškolského štúdia získajú špeciálne poznatky z environmentálnej 

oblasti. Pre intenzívny a extenzívny rozvoj výchovy environmentálne ladených inžinierov na Slovensku existuje 

viac dôvodov.  Predovšetkým je to skutočnosť, že Slovensko patrí medzi environmentálne najzadĺženejšie štáty 

Európy, pričom sa snaží o integráciu v rámci Európskej únie. Nahromadené problémy v životnom prostredí, ktoré 

sú technicky riešiteľné, ale ich riešenie je odložené (tzv. environmentálna zadĺženosť)  dnes dosahujú stovky 

milióny eur a ďalšie stovky miliárd bude potrebných na budovanie ekologizačných stavieb a uplatnenie najnovších 

nástrojov ekologizácie výrobkov a výrob.  

 

Spôsob vyučovania environmentalistiky na školách je založený na rozvoji všeobecného poznania na 

širokej úrovni ako poznanie biosféry, pedosféry, atmosféry, hydrosféry, litosféry a všeobecných procesov a 

zákonitostí s nimi súvisiacich a na získavaní poznatkov z oblasti humánnych predmetov, Chémie, Matematiky, 

Fyziky. Na tieto podklady nadväzujú viac environmentálne orientované predmety a nesleduje ďalšia špecializácia 

podľa záujmov jednotlivých študentov. Mimoškolská environmentálna výchova sa uplatňuje najmä 

prostredníctvom niektorých štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte životného prostredia, v 

rezorte kultúry a v rezorte zdravotníctva, vzdelávacími zariadeniami v rezorte vnútra, pobočkách zahraničných 

vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií, podnikových školiacich zariadení, kultúrno-osvetových zariadení, sústavy 

múzeí, galérií a knižníc, združení občanov, z ktorých niektoré ju zahrnuli do svojich stanov. 

 

 

 

ZÁVER 

 

Environmentálne vzdelávanie, sa z hľadiska celkovej koncepcie musí chápať ako organická súčasť celého 

komplexu výchovy a vzdelávania na školách, vysoké nevynímajúc. Jeho zdokonaľovanie a zvyšovanie jeho 

efektívnosti je multidisciplinárnym a interdisciplinárnym problémom, ktorý vyžaduje systematické a permanentné 

riešenie vychádzajúce z vedeckého skúmania, teoretických východísk, porovnania doterajšej praxe, súčasného 

stavu, ako aj prognóz rozvoja výroby, spotreby aj vývoja samotného odboru environmentalistiky. Environmentálne 

prístupy sa v súčasnosti považujú za jedno z východísk hospodárskej stratégie. Nová environmentálna legislatíva 

Európskej únie a Slovenskej republiky, ako aj reštrukturalizácia hospodárstva vyvoláva vznik potreby 

preukazovania environmentálnej kvality, ktorá sa pre organizácie stáva existenčnou nevyhnutnosťou. Vzdelávanie 

v oblasti ochrany prírody, životného prostredia, vzťahov medzi človekom a životným prostredím sa neustále vyvíja. 

Uvedomiť si vzácnosť prírody a ochrany je nutné v čo najrannejšom veku, preto sa neustále viac do základných i 

materských škôl implementuje environmentálna výchova. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia vedeckého projektu 

IP/41/VŠBM/2013: Identifikácia prostriedkov environmentálnej 

bezpečnosti ako súčasť výskumu bezpečnostného prostredia. 

Vedúci projektu: Ing. Lucia Kováčová, PhD. 
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PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY POLSKIEJ 

MIESZKAJĄCEJ NA WSI 
 

Halina KRÓL1 - Bożena ZBOINA2 - Grażyna NOWAK-STARZ1 - Tomasz WÓJCIK1 - Karolina KOLASA1 

 

Addiction problem of young Polish living at WSI 
 

 

Abstract : Using the youth gymnasium addictive substances such as alcohol, tobacco, or drugs is now widespread. 

The reasons for this phenomenon can be traced in many aspects of life. The use of drugs has many negative health 

effects. Also important is the prophylaxis addressed adequately . The aim of this study was to assess the problem 

of addiction among Polish youth living in rural environment. The pilot studies were conducted in 2011, which 

consisted of 91 students aged 13 years, residing in the village in Świętokrzyskie (including 52 girls 39 boys) in 

Poland. The study used a method of diagnostic survey. Addictions are a problem common among Polish teenagers. 

70 % of respondents drank "ever" alcoholic beverages, 45 % were smokers and 2 % had used drugs. It is necessary 

to the formation of early years of positive health behaviors. Young people should be made aware of the 

consequences of the use of addictive substances. Family plays an important role in shaping children appropriate 

attitudes and behaviors. Active participation is required of the school, in promoting a healthy lifestyle among 

students. 

Keywords: addiction, health, prevention 

 

 

Wstęp 

 

     Zagrożenie młodzieży substancjami uzależniającymi jest szczególnie ważnym i niepokojącym zjawiskiem i 

wymaga podejmowania środków zapobiegawczych. 

     Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „uzależnienie jest stanem psychicznym, niekiedy również 

fizycznym, wynikającym z oddziaływania między organizmem żywymi substancją chemiczną, charakteryzującym 

się zmianami w zachowaniu i innymi reakcjami, obejmującym zawsze przymus przyjmowania produktu w sposób 

ciągły lub okresowy w celu ponownego doznania jego skutków psychicznych lub uniknięcia dolegliwości 

abstynencyjnych ”[1 s. 15].  Wyróżniamy uzależnienia:  

- psychiczne - cechuje się przymusowym zażywaniem substancji uzależniającej, w sposób ciągły bądź 

okresowy, aby móc odczuć przyjemność lub pozbyć się dolegliwości spowodowanych głodem 

narkotycznym,  

- fizyczne -spowodowane jest przymusem przyjmowania substancji uzależniającej. Taki stan cechuje się 

zaburzeniami somatycznymi, które pojawiają się w parę godzin od ostatniego zażycia narkotyku,  

- społeczne - charakteryzuje się zależnością człowieka od grupy, (najczęściej jest to grupa rówieśnicza), i 

polega na dostosowaniu się do jej hierarchii, zwyczajów, a także systemów wartości [1]. 

     Do najczęściej występujących uzależnień wśród dzieci i młodzieży zalicza się alkoholizm, nikotynizm i 

narkomanię [2,3].  Alkoholizm to nałóg powodujący utratę kontroli nad ilością wypijanego alkoholu [4]. 

        Prowadzone w Polsce badania HBSC i ESPAD  wykazały, że    alkohol jest najczęściej używaną przez 

młodzież substancją psychoaktywną. Ponad 90% gimnazjalistów  i około 95% uczniów szkół  ponad 

gimnazjalnych piło alkohol.  

      Spożywanie napojów alkoholowych jest  zjawiskiem podobnym w grupie dziewcząt i chłopców. 

Najbardziej rozpowszechnionym wśród młodzieży napojem alkoholowym jest piwo. Na drugim miejscu jest 

wódka, zaś na trzecim wino. Pomimo iż w Polsce obowiązuje zakaż sprzedaży alkoholu dla osób nieletnich to 

jednak uczniowie mogą kupić piwo (56,1%), wino (45,6%) a nawet wódkę (11,2%)[2]. 

     Nikotynizm to nałóg palenia tytoniu, który powoduje przewlekłe zatrucie nikotyną [5]. Dym 

papierosowy zawiera prawie 4000 substancji chemicznych, w tym aż 40 związków rakotwórczych. Papierosy są  

jedynym produktem sprzedawanym legalnie na całym na świecie, o udowodnionym działaniu rakotwórczym [6]. 

 Badania wykazują, że kontakt z paleniem tytoniu miało 53,1% gimnazjalistów i 67,9% uczniów szkół 

ponad gimnazjalnych Doświadczeniem w wypaleniu „kiedykolwiek” w życiu ponad 40 papierosów potwierdziło 

ponad 16% gimnazjalistów i około 29% uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Każdego dnia w Polsce rozpoczyna 

palić 500 nieletnich dziewcząt i chłopców a każdego roku próbuje palenia aż 180 tyś. dzieci[2].     

                                                           
1 Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Health Sciences, Al. IX Wieków Kielc 19, Poland. 
2 University of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski Akademicka 12. 
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Narkotyk, to psychoaktywna substancja, „która wpływa na psychikę człowieka i w mniejszym lub 

większym stopniu, zmienia jego świadomość, zniekształcając odbiór otaczającej rzeczywistości i  samego siebie”[ 

7 s. 9].  

Narkomania- to nałóg, polegający na stałym zażywaniu narkotyków w coraz większych dawkach, 

powodujący zmiany  chorobowe, szczególnie w układzie nerwowym.   

Prowadzone wieloletnie badania wśród młodzieży ujawniają, że co najmniej 16% uczniów próbowało pochodnych 

konopi a 6% przyznało się do jednorazowego spożycia substancji wziewnych. Do jednorazowego spożycia 

amfetaminy i ecstasy przyznało się 4% badanych, zaś do spożycia innych substancji przyznało się 2% [2]. 

Wyróżniamy trzy grupy środków uzależniających: 

1. Środki odurzające i uspokajające, ( opium, morfina, heroina, haszysz, marihuana,  benzodiazepiny i 

barbiturany,    

2. Środki pobudzające, ( kokaina, amfetamina), 

3. Środki halucynogenne, ( LSD, psylocybina , meskalina). 

 

Według B. Woynarowskiej wpływ na rozwój uzależnień mają czynniki psychologiczne, społeczne i duchowe. 

Ważną rzeczą jest też fakt, iż na czas powstawania uzależnienia, bardzo ważny wpływ  ma dojrzałość 

organizmu, głównie układu ośrodkowego. Wyróżniamy: 

1. Czynniki genetyczne- dziedziczenie predyspozycji do rozwoju uzależnień jest możliwe, potwierdziły ten 

fakt badania, które były przeprowadzone na dzieciach osób nadużywających alkohol. 

2. Czynniki społeczne: 

 - rodzina jest środowiskiem życia człowieka. To tu on wzrasta, rozwija się i usamodzielnia. To rodzina 

ukazuje człowiekowi drogę postępowania i wartościowania. Dysfunkcyjna rodzina może być przyczyną 

sięgania przez młodzież   po używki.  

- grupa rówieśnicza – może tworzyć środowisko,   które przyczynia się do szerzenia uzależnień.   

Zachowania, które wiążą się z naganą rodziców, są aprobatą w grupie rówieśników.  

- Wzorce społeczne - Środki masowego przekazu, takie jak programy telewizyjne, czasopisma, wirtualny 

świat stworzony dla ludzi młodych kształtuje postawę dzieci i młodzieży wobec środków 

uzależniających.  

3. Czynniki psychologiczne: niedojrzałość emocjonalna, nieprzystosowanie społeczne, 

ucieczka od problemów zewnętrznych, ucieczka od problemów wewnętrznych. 

4.Czynniki duchowe - wychowanie w  wewnętrznej  przejrzystości, sumienie człowieka jest swego rodzaju 

zaporą, która sprawia, że osoba młoda strać się będzie nie używać  substancji uzależniających do 

rozwiązywania problemów [8, 15]. 

 

          Badania Przeprowadzone nad uzależnieniami w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat cechują się coraz 

silniejszą tendencją wielokierunkowego, wieloaspektowego podejścia. Naukowcy poszukują biologicznych, 

psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań uzależnień. Osoby pracujące z młodzieżą powinny dążyć do 

tego, by młodzi ludzie poznawali swoje możliwości, żeby walczyli z nieśmiałością, uczyli się opanowywać 

stres[13]. 

 Skutecznymi programami leczenia uzależnień są programy wpływające na poziom somatyczny, 

psychologiczny i duchowy człowieka. Pierwszy etap polega na odtruciu, detoksykacji organizmu. Drugi oparty 

jest na terapii psychologicznej mający pomóc w utrzymaniu abstynencji i zdrowego stylu życia. Trzeci etap 

cechuje się działaniami, które mają pomóc w wyborze i praktykowaniu wartości gwarantujących trwałą zmianę 

stylu życia bez powrotu choroby [8,7,6,9,10,11,12]. 

 

 Cel pracy 

     Celem pracy była ocena  problemu uzależnień wśród młodzieży polskiej zamieszkującej    

    środowisko wiejskie.  

 

Materiał i metodyka 

     Badania pilotażowe przeprowadzono w 2011 roku, którymi objęto 91 uczniów w wieku 13 lat, zamieszkujących 

na wsi w województwie świętokrzyskim ( w tym 52 dziewcząt i 39 chłopców) w Polsce. W pracy zastosowano 

metodę sondażu diagnostycznego.  

 

 

Wyniki 

 

 Grupę badanych stanowiło 91 uczniów w wieku 13 lat, w tym 57% dziewcząt  i 43% chłopców, 

mieszkający na wsi. 

 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 93 - 
 

 

 
 

 

Wykres 1. Picie „kiedykolwiek” przez badanych napojów alkoholowych. 

 

 

    

70% uczniów potwierdziło, że piło „kiedykolwiek” napoje alkoholowe, natomiast pozostali (30%) udzielili 

przeczącej odpowiedzi. 

 
 

Wykres 2. Miejsce picia alkoholu „po raz pierwszy” przez badanych. 

 

 

   Zdecydowany odsetek badanych (54%)  piło alkohol „po raz pierwszy” u kolegi, 27%   

w domu a 14% na dyskotece. Pozostali badani spożywali alkohol w innych miejscach. 

 

 
 

Wykres 3. Rodzaj alkoholu, po który najczęściej sięgają badani. 

   

 

   Najczęściej badani piją piwo (62%), następnie wino (22%) i wódkę (16%).  Po  raz pierwszy badanych 

poczęstował alkoholem kolega (66%), następnie inni członkowie rodziny (22%), inni (9%) oraz rodzice (3%).  
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Wykres 4. Najłatwiejszy do zdobycia rodzaj alkoholu według badanych 

    

        

  Zdecydowany odsetek badanych uważa, że alkoholem najłatwiejszym do zdobycia jest piwo (73%) i wino (20%) 

a 5% wskazało na wódkę. 

 

 
 

Wykres 5.  Używanie przez badanych innych środków uzależniających. 

 

 

 Zdecydowany odsetek badanej młodzieży zanegowała używanie innych substancji uzależniających(53%). 45%  

potwierdziło palenie papierosów a 2% zażywanie narkotyków. 

 

 
 

Wykres 6. Częstość z jaką badani sięgają po papierosy 

 

 

      51% badanych nigdy nie paliło papierosów, w przeciwieństwie do 9% palących codziennie. 22% paliło dwa-

trzy razy.  Do wielokrotnego palenia przyznało się 18% badanych.  

 Zdecydowany odsetek ankietowanych po raz pierwszy papierosem poczęstował kolega (73%), lub starsze 

rodzeństwo (18%).  

27%  młodzieży pali więcej niż 5 sztuk papierosów dziennie, natomiast 5%  pali powyżej 15 sztuk. Pozostali 

uczniowie(68%), wypalają poniżej 5 papierosów w ciągu dnia. 
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Wykres 7. Zdobywanie pieniędzy na używki przez badanych. 

    

       

86% uczniów kupuje środki uzależniające za otrzymane od rodziców kieszonkowe, a 9%  jest częstowanych przez 

kolegów.  

     Niepokojącym faktem jest, że 3% badanych bierze od rodziców pieniądze  na zakup środków uzależniających 

bez ich wiedzy („podkrada”).  

      87% ankietowanych nigdy nie brało narkotyków. 11% otrzymało narkotyki od kolegi lub kupiło od dealera 

(2%). 71% badanych twierdzi, że narkotyki są trudno dostępne, pozostali mają odmienne zdanie. 

 

 
 

 

Wykres 8. Częstość sięgania przez badanych po substancje uzależniające. 

   

   33% badanych nie używa wcale substancji uzależniających, 24%  robi to dość często,  

a  41% sporadycznie. Jednak 2% badanych bierze substancje uzależniające codziennie. 

 

 
 

Wykres 9. Używanie substancji uzależniających przez badanych w ostatnim czasie. 

 

        4% badanych używa substancji uzależniających codziennie a 21%) używało ostatnio substancje uzależniające 

dwa dni temu. Pozostali przyjmowali takie substancje tydzień temu (35%).  40% uczniów nie używało ich wcale. 

 Tylko 12% badanych próbowało zerwać z nałogiem. Pozostali takiej próby nie podejmowali.   
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Wykres 10. Znaczenie słowa „uzależnienie” w opinii badanych. 

 

     25% badanych poprawnie rozumie znaczenie słowa „ uzależnienie”. Pozostali udzielili negatywnej 

odpowiedzi. 89% badanych zna wpływ substancji uzależniających na organizm człowieka. Pozostali nie mają 

takiej wiedzy.  

 

 
  

 

Wykres 11. Sposób zapobiegania uzależnieniom według badanych. 

 

  

     Stwierdzono, że badani wiedzą, w jaki sposób można zapobiegać uzależnieniom. 47%  

z nich uważa, że zapobiegać uzależnieniom można poprzez uświadamianie ludzi o negatywnych skutkach ich 

używania, a 30% sadzi, że poprzez zmniejszenie dostępności środków uzależniających. 21% uważa, że poprzez 

mas media.  

 

 

Dyskusja 

 

      Celem pracy była ocena  problemu uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej zamieszkującej  w Polsce na 

wsi. 

      W przeprowadzonych badaniach uczestniczyło 91 uczniów gimnazjum (w tym 52 dziewcząt i 39 chłopców)  

w wieku 13 lat, zamieszkujących na wsi w województwie świętokrzyskim w Polsce. 

Używanie środków uzależniających przez osoby młode jest obecnie bardzo rozpowszechnione. Coraz to młodsi 

ludzie zaczynają po nie sięgać[2,3,7,8]. 

Stwierdzono, że wśród młodzieży gimnazjalnej zamieszkującej środowisko wiejskie występuje problem 

uzależnień. 70% ankietowanych piło „kiedykolwiek” napoje alkoholowe. 45% paliło papierosy i 2% brało 

narkotyki.  

     Stwierdzono, że alkoholem, po który najczęściej sięgają badani jest piwo 62%. Trunek ten, także według 

badanych jest najłatwiejszy do zdobycia (73%). 54% badanych przyznało, że po raz pierwszy alkohol spożywali 

u kolegi.  Również kolega po raz pierwszy poczęstował badanego alkoholem (66%).  

     9% badanych pali papierosy „codziennie”. 22% przyznaje, że paliło „dwa – trzy razy”, a 18% paliło 

„wielokrotnie”.  Po raz pierwszy badanych poczęstował papierosem kolega (73%). Niestety aż 5% badanych 

przyznaje, że  wypala powyżej 15 sztuk papierosów dziennie. 68% badanych pali mniej niż 5 sztuk papierosów 

dziennie, a powyżej 5 sztuk 27%. 
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29% badanych uważa, że narkotyki są łatwo dostępne. 11% przyznaje, że otrzymało je od kolegi. Dokonana 

analiza wykazała, że próbę zerwania z nałogiem podjęło tylko 12% badanych. 89% badanych zna w jaki sposób 

substancje uzależniające wpływają na organizm człowieka. 

     Badani wiedzą, w jaki sposób można zapobiegać uzależnieniom [6,7,8,9,10].  

47% badanych uważa, że zapobiegać uzależnieniom można poprzez uświadamianie  ludzi o negatywnych skutkach 

ich używania. 30% twierdzi, że poprzez zmniejszenie dostępności środków uzależniających. 21% sądzi że poprzez 

środki masowego przekazu. 

     Młodzi ludzie używają środków uzależniających co raz częściej i w co raz to młodszych grupach wiekowych 

pomimo tego,  iż zdają sobie oni sprawę z negatywnego wpływu na organizm. Dlatego ważne jest, aby kształtować 

u młodzieży odpowiednie zachowania zdrowotne, które będą zapobiegać powstawaniu uzależnień. [14].  

 

 

 Wnioski 

 

1. Uzależnienia są problemem występującym wśród nastolatków. Konieczne jest kształtowanie od 

najmłodszych lat pozytywnych zachowań zdrowotnych.  

2. Należy  uświadamiać młodych ludzi, o konsekwencjach używania środków uzależniających. 

       3.   Rodzina odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się u dzieci odpowiednich postaw i  zachowań 

4.   Niezbędny jest aktywny udział szkoły, w promowaniu zdrowego stylu życia  wśród uczniów. 
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SPÔSOBY NAPADNUTIA SMARTFÓNOV 
 

Peter LOŠONCZI1 

 

The kind of attack smartphones 
 
Abstrakt: Súčasné trendy vývoja mobilných telefónov jednoznačne ovládli chytré telefóny tzv. smartfóny. Od 

roku 1992, kedy bol svetu predstavený prvý smartfón, prešli neuveriteľným vývojom nie len ich operačné systémy, 

ale aj dizajn. Ruka v ruke s ich prudkým rozvojom idú aj množiace sa útoky, ktoré sú rok čo rok sofistikovanejšie 

a ťažšie odhaliteľné. S tým úzko súvisia aj otázky bezpečnosti smartfónov. Táto štúdia podáva úvodný náhľad do 

tejto aktuálnej témy. 

Kľúčové slová : smartfón, vírus, zabezpečenie smartfónu, operačný systém. 

 

Abstract: Current trends in mobile phones clearly dominated the the so-called smart phones. smartphones. Since 

1992, when it was introduced world first smartphone, have undergone an incredible evolution not only their 

operating systems, but also design. Hand in hand with the rapid development going and increasing number of 

attacks, which are every year more sophisticated and harder detectable. This is closely related to the security issues 

of smartphones. This study gives an introductory insight into the current theme. 

Key words: smartphone, virus, antivirus software, operating system 

 

 

 

1 Škodlivý softvér a fázy jeho útoku  
 

Pojem malvér, teda škodlivý softvér, pochádza z anglického názvu „malicious softver“, čo v preklade znamená 

škodlivý program. Cieľom škodlivého softvéru je poškodiť systém, v ktorom je umiestnený. „Aj keď mobilné a 

počítačove vírusy sú vytvárané s účelom škodiť, kradnúť informácie a znemožniť používanie zariadenia, líšia sa 

v mnohých aspektoch týkajúcich sa slabín a naopak silných stránok ku ktorým patria:  

 Mobilné zariadenia sú takmer stále pripojené k sieti, kde sa neustále mení susedné zariadenie v závislosti 

na presúvaní, pričom počítače sa vo väčšine prípadov nachádzajú v sieti, kde sa susedné zariadeni mení 

len zriedka  

 Slabiny odhalené u počítačov môžu byť opravené aktualizáciami, ale pri mobilných zariadeniach sa 

nepočíta s tým, že každý užívateľ sa pripája so svojím zariadením k internetu, a preto je zložité vydávať 

aktualizácie, ktoré by tieto slabiny opravovali“ (Štefanik, 2013, s. 15).  

 

 

História  

 

Prvý mobilný malvér sa v smartfónoch objavil v roku 2000 a od vtedy jeho výskyt neustále narastá. Avšak najväčší 

rozmach mobilných malvérov bol zaznamenaný v roku 2004, kedy skupina profesionálnych autorov vírusov 

označovaná ako 29A vytvorila vírus s názvom „Caribe“, ktorý bol napísaný pre operačný systém Symbian a šíril 

sa cez Bluetooth. V spoločnosti Kaspersky Lab je evidovaný ako Worm.SymbOS.Cabir. Vírus Cabir využíval 

bezpečnostné slabiny v rozhraní bluetooth. V spomínanom roku 2004 zaregistrovali svetové antivírové (AV) 

spoločnosti výskyt nového červa, šíriaceho sa medzi mobilnými zariadeniami prostredníctvom technológie 

Bluetooth. Dovtedy nebola zaznamenaná žiadna infiltrácia čiže nakazenie, jednalo sa teda len o červa typu proof-

of-concept - jednoducho preložené, ukážku možností a schopností programátora. Červ Cabir sa šíril na telefónoch 

s bázou na operačnom systéme Symbian. Navonok sa jeho súbor typu SIS s veľkosťou 15 092 alebo 15 104 bajtov 

tváril ako "inštalačka" aplikácie Caribe Security Manager. Avšak po jeho aktivácii sa na displeji zobrazila správa 

"Caribe" alebo "Caribe - VZ/29a". Ak bol teda smartfón napadnutý, červ neustále vyhľadával ďalšie zariadenia vo 

svojom okolí, čiže bolo pomerne ľahké podľa výdrže akumulátora zistiť jeho prítomnosť. V prípade jeho aktivácie 

sa na displeji mobilného telefónu zobrazovala textová správa: "Caribe" alebo "Caribe - VZ/29a". Následne po 

aktivácií dôšlo k vytvoreniu niekoľkých nových súborov v rámci mobilného zariadenia, ktoré tvorili jednotlivé 

časti samotného červa Symbian.Cabir. Konkrétne išlo o nasledujúce súbory:  

?:\SYSTEM\APPS\CARIBE\CARIBE.APP  

?:\SYSTEM\APPS\CARIBE\CARIBE.RSC  

?:\SYSTEM\APPS\CARIBE\FLO.MDL  

?:\SYSTEM\SYMBIANSECUREDATA\CARIBESECURITYMANAGER\CARIBE.APP  

                                                           
1 Ing. Peter Lošonczi, PhD. – Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 
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?:\SYSTEM\SYMBIANSECUREDATA\CARIBESECURITYMANAGER\CARIBE.RSC  

?:\SYSTEM\SYMBIANSECUREDATA\CARIBESECURITYMANAGER\CARIBE.SIS  

?:\SYSTEM\RECOGS\FLO.MDL  

?:\SYSTEM\INSTALLS\CARIBE.SIS  

 

„Samotný červ vo svojom kóde neobsahoval integrované žiadne deštruktívne rutiny. V infikovanom systéme sa 

počas celej aktivity nachádza umiestnený v operačnej pamäti, pričom pri každom zapnutí mobilného zariadenia 

zobrazí správu: "Caribe" alebo "Caribe - VZ/29a". Jediným rizikom, ktoré "v sebe skrýva" tento červ v 

prepojenosti na infikované mobilné zariadenia je jeho snaha vyhľadávať okolité mobilné zariadenia pomocou 

technológie Bluetooth, čo môže viesť k rýchlejšiemu vybitiu batérii. Elimináciu tohto škodlivého kódu dokážu 

toho času vykonať vybrané AV-systémy určené pre mobilné zariadenia“ (Lepiš, 2004).  

Mesiac po prvej zmienke o mobliných vírusoch sa objavil Virus.WinCE.Duts, ktorý predstavuje prvý známy vírus 

pre platformu Windows Mobile. Duts napáda spustiteľné súbory koreňového adresáta, pričom vyžaduje povolenie 

od užívateľa. V roku 2004 sa objavil Backdoor.WinCE.Brador, ktorý, ako už názov naznačuje, je „backdoor“ 

nástroj. Brador po spustení vytvorí súbor, čím získa plnú kotrolu nad zariadením a bude čakať na nadviazanie 

spojenia so vzdialeným používateľom infikovaného smartfónu. 

V roku 2004 sa po víruse Cabir objavili ďalšie malvéry, ktoré útočili na operačný systém Symbian. Napr.:  

 Trojan.SymbOS.Dampig, ktorý prepisoval systémové aplikácie  

 Trojan.SymbOS.Drever, ktorý bránil automatickému spusteniu niektorých antivírusových aplikácií  

 Trojan.SymbOS.Fontal, ktorý nahrádzal systémové súbory písma inými, ktoré boli síce platné, ale 

nezodpovedali príslušnej jazykovej verzii.  

 

V roku 2005 sa objavil malvér CommWarrior. Pokračoval tam, kde skončil Cabir, šíril sa nielen prostredníctvom 

bluetooth ale aj prostredníctvom MMS správ. Rovnako ako Cabir, aj tento malvér napádal platformu Symbian. 

Infikovaný telefón začal automaticky vyhľadávať telefóny s aktivovaným bluetooth a bez vedomia majiteľa na ne 

posielal inštalačný súbor SIS s vlastným telom. Taktiež začal automaticky rozosielať multimediálne správy s 

náhodne vybraným textom, obrázkami alebo videom na všetky kontakty uložené v adresári. Okrem zvýšenia 

spotreby elektrickej energie z batérie telefónu, spôsobuje tento malvér aj priamu finančnú stratu, a to tým, že 

rozosiela MMS správy.  

 

Po Cabir a CommWarrior sa v roku 2006 objavil trójsky kôň RedBrowser, ktorý sa líšil od svojich predchodcov. 

Bol to prvý mobilný malvér, ktorý bol navrhnutý tak, aby infikoval telefóny pomocou J2ME (Java 2 Micro Edition) 

platformy. Tento trójsky kôň bol prezentovaný ako aplikácia, ktorá mala zjednodušiť prehliadanie WAP stránok. 

Zameraním sa na platformu Java, teda nie operačný systém zariadenia, je trójsky kôň schopný zamerať sa na oveľa 

väčší počet užívateľov, bez ohľadu na to, kto je výrobcom telefónu a operačného systému. Ďalším významným 

rozdielom je, že tento malvér bol navrhnutý tak, aby prémiové SMS služby, a náklady vyplývajúce z týchto správ 

sa zvyčajne pohybovali okolo 5 dolárov. RedBrowser bol zlom, pretože až do príchodu tohto malvéru odborníci 

neverili, že malvér môže infikovať mobilné telefóny od rôznych výrobcov s rôznymi operačnými systémami.  

 

V roku 2009 sa objavili tzv. mobilné botnety. Išlo o prvý vírus, ktorý dokázal pracovať s dátami zo vzdialeného 

hostiteľského servera. Sexy Space, ako sa nový druh hrozby označuje, je súčasťou malvéru Sexy View, ktorý sa 

ako prvý začal šíriť medzi smartfónmi s operačným systémom Symbian S60 prostredníctvom SMS správ najskôr 

v Číne. Pôvodná verzia tohto malvéru umožňovala zo stránky, ktorej odkaz sa k používateľovi dostal pomocou 

SMS správy, stiahnuť do telefónu na základe používateľského povolenia program, ktorý potom sprostredkúval 

nevhodný obsah, neskôr inovovaný variant sa však už tváril ako aplikácia schválená a podpísaná samotným 

Symbianom, čo jej dovolilo získať prístup k ďalším aplikáciám Symbianu, hoci aj k systému krátkych textových 

správ.  

 

Novokoncipovaný červ Sexy Space je takisto fiktívne schválený Symbianom, ale jeho alarmujúce zlepšenie 

spočíva v tom, že je schopný stiahnuť si zo vzdialeného servera tzv. SMS templates, čo otvára širokú a relatívne 

jednoduchú cestu k rozsiahlemu odosielaniu SMS spamu z prístrojov nič netušiacich používateľov (itnews.sk, 

2009).  

 

Rok 2010 bol medzníkom v histórii malvéru, kedy sa mobilný malvér, na ktorom do tej doby pracovali jednotlivci 

alebo malé skupiny z rôznych oblastí sveta, stal oblasťou podnikania organizovaných kyber-zločineckých skupín 

pôsobiacich po celom svete. V roku 2010 sa objavil malvér Zitmo (Zeus in the mobile). „Tento malvér sa bez 

vedomia používateľa dostane do jeho mobilného zariadenia, ktoré postupne nenápadne odovzdá do rúk 

kyberzločinca. Kyberzločincovi to umožní ukradnúť prístupové heslá do internetového bankovníctva a vybieliť 

používateľov účet. Do kariet hrá podvodníkom i to, že internetové bankovníctvo zaznamenáva neustály nárast na 

mobilných zariadeniach, a to hlavne na platforme Android.Zitmo napáda dvojstupňový autentizačný proces, ktorý 
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banky zaviedli na ochranu svojich zákazníkov. Proces zahŕňa tradičné overenie pomocou používateľského hesla a 

tiež autentizačného čísla transakcie (TAN), ktoré zákazník dostane od banky na mobil v textovej správe. Zitmo 

vie narušiť túto textovú komunikáciu medzi používateľom a bankou, pozbiera prístupové údaje a môže sa nerušene 

dostať na používateľov bankový účet“ (avg.com, 2012). Medzi ďalší malvér, ktorý sa objavil v roku 2010 je 

Geinimi. Ide o jeden z prvých malvérov, ktorý bol určený na útoky pre platformu Android, ktorý je používaný u 

infikovaného mobilného telefónu ako súčasť botnetu. Pri inštalácii na telefón, dokáže komunikovať so vzdialeným 

serverom, a reagovať na príkazy zo servera, napríklad nainštalovať alebo odinštalovať aplikácie, ktoré mu umožnia 

ovládať smartfón.  

 

V roku 2011 útoky na platformu Android zosilneli a objavil sa malvér DroidKungFu. Malvér do smartfónu 

nainštaluje tzv. zadné dvierka, ktoré umožniaútočníkovi získať plnú kontrolu nad telefónom. Touto cestou sú 

všetky dáta nakazeného smartfónu vystavené nebezpečenstvu. Hackeri môžu z infikovaného telefónu vykonávať 

akékoľvek operácie – posielať SMS, volať, vymazať kontakty a iné. Jeho zdrojom sú najmä markety tretích strán 

a čínske stránky. Malvér Plankton sa tiež sa objavil v roku 2011 a v súčasnosti je tento malvér jedným z 

najrozšírenejších pre platformu Android. Vyskytuje sa ako agresívny adware, ktorý stiahne nežiadúce reklamy, 

mení domovskú stránku v mobilnom prehliadači a pridáva nové klávesové skratky.  

V roku 2013 sa objavuje FakeDefend. Maskuje sa ako antivírus. Zamkne telefón a žiada užívateľa zariadenia, aby 

zaplatil platbu, aby bol telefón opätovne odomknutý. Avšak ani táto platba nepomôže na odomknutie smartfónu. 

Minulý rok sa taktiež objavil Chul, malvér, ktorý je považovaný za prvý, ktorý bol použitý na cielené útoky na 

platformu Android. Úlohou malvéru Chula je zbierať údaje ako prichádzajúce SMS správy, údaje zo SIM karty, 

telefónne čísla, informácie o polohe, rovnako ako zaznamenať telefonický rozhovor obete. Všetky informácie takto 

získané, malvér poslal na vzdialený server.  

 

Rozmach malvérov poznačil aj rok 2013. Terčom heckerov boli jednak mobilné zariadenia a jednak online služby. 

Smartfóny a tablety, ktoré dominujú na svetovom trhu sa stali terčom mnohých útokov. Vo všeobecnosti možno 

konštatovať, že čím je platforma mobilného zariadenia otvorenejšia a čím vyšší počet aktívnych užívateľov má, 

tým je pre útočníkov atraktívnejšia. Operačný systém Android bol spočiatku považovaný za relatívny bezpečný 

systém, no neskôr doplatil na svoju otvorenosť a nedokonalú infraštruktúru. Android sa stal číslom jeden v počte 

malvéru, ktorý je v súčasnej dobe vytváraný oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie než kedykoľvek predtým. „Podľa 

analýz spoločnosti IDC zaznamenal operačný systém od Google medziročný rast 145 % čo do počtu predaných 

zariadení ako aj podielu na trhu. Spoločnosť Juniper Research predpokladá, že počet ľudí, ktorí sa k svojim 

bankovým službám prihlasujú cez svoj smartfón vzrastie v roku 2013 na 530 miliónov. Tá istá štúdia hovorí, že v 

roku 2011 to bolo len 300 miliónov ľudí. Bezpečnostná spoločnosť Eset na margo vývoja situácie na trhu 

predpokladá exponenciálny nárast počtu mobilného malvéru v roku 2013“ (vat.pravda.sk, 2012).  

 

Vyskytuje sa viacero rozličných skupín malvéru pre Android, ktoré sa zameriavajú jednak na krádež informácií, 

posielanie smsiek na prémiové čísla, a jednak na premenu zariadení na tzv. „zombie zariadenia“, teda zariadenia, 

na základe ktorých kyberzločinci získavajú nové zariadenia pre ďalšie šírenie malvéru. Vďaka takto infikovaným 

zariadeniam môžu útočníci na diaľku ovládať zariadenie, inštalovať doň škodlivý kód, kradnúť osobné údaje či 

meniť nastavenia. V roku 2013 vstúpila do popredia infikácia zariadení, ktorá sa šíri cez tzv. medzičlánok. 

Medzičlánkom môže byť internetová stránka, ktorú útočníci napadli s cieľom použiť ju na šírenie počítačových 

hrozieb. Po tom, čo útočníci napadnú server, rozposielajú užívateľom mobilných hyperlinky, ktoré ich navedú k 

infikovanému softvéru. V tom istom čase sú ukradnuté údaje ukladané na napadnutých serveroch. Ak by sa 

ukradnuté dáta ukladali do počítačov obetí, ktoré môžu byť proti útokom lepšie chránené, mohli by útočníci po 

nájdení a odstránení malvéru o tieto ukradnuté údaje prísť. Služby poskytované internetom sú čím ďalej tým viac 

úzko prepojené s mobilnými zariadeniami.  

 

Takzvaný cloud sa stal ďalším fenoménom modernej doby, kedy vzdialené ukladanie dát priamo súvisí s prístupom 

k internetu a dostupnosťou prakticky akékohoľvek typu dát. Podľa spoločnosti Gartner, má rastúce používanie 

zariadení s kamerami, akými sú tablety alebo smartfóny, priamy vplyv na zvýšenú potrebu užívateľov ukladať 

viac údajov do cloudu. Tvorcovia malvéru sú si priamo vedomí toho, ako ľahko sa môžu dopracovať k súkromným 

dátam tisícov ľudí, ktoré pracne získavali v minulosti. V roku 2012 hlásili únik dát sociálne siete či mnohé veľké 

spoločnosti, medzi inými napríklad LinkedIn, Yahoo či Formspring. Problémy s hackermi mal aj platobný portál 

PayPal, ktorý patrí aukčnému serveru eBay, spoločnosti Visa či MasterCard (vat.pravda.sk, 2012).  

 

Fázy útoku škodlivého softvéra  

Každý typický malvérový útok na smartfón prebieha v 3 fázach:  

 infikácia hostiteľa,  

 splnenie cieľa,  

 šírenie škodlivého kódu k iným systémom  
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Infikovanie smartfónu môže nastať tak, že malvér využije bluetooth, infračervený port, adresár hostiteľa alebo e-

mailovú schránku, alebo zneužije dôverčivosť užívateľa smartfónu. Infekcie je možné rozdeliť do štyroch skupín 

podľa miery ich interakcie s užívateľom:  

1. Explicitné povolenie: ide o výslovné povolenie užívateľa infikovať zariadenie, hoci užívateľ si toho nie je 

vedomý. Tento typ interakcie je najcharakteristickejším pre malvéry.  

2. Implicitný súhlas: táto interakcia je založená na zvádzaní užívateľa zariadenia inštalovať softvér. Na tomto 

princípe sú založené napríklad trójske kone, ktorých snahou je zvádzať na inštaláciu atraktívnej aplikácie, ktorá v 

skutočnosti obsahuje malvér.  

3. Časté interakcie: častým príkladom je otvorenie SMS, MMS alebo e-mailu.  

4. Žiadne interakcie: ide o najnebezpečnejší typ interakcie. Malvér, ktorý by dokázal infikovať zariadenie bez 

akéhokoľvek zásahu v súčasnosti neexistuje.  

 

Splnenie cieľa  

Hneď ako malvér napadne smartfón, bude sa následne usilovať o dosiahnutie svojho cieľa, ktorým obvykle sú:  

 peňažné škody – najčastejším príkladom sú malvéry, ktoré po infikácií smartfónu zasielajú SMS 

alebo MMS na prémiové čísla.  

 strata dát alebo poškodenie prístroja – malvér môže buď upraviť, alebo úplne odstrániť dáta zo 

zariadenia, poprípade poškodiť zariadenie.  

 skryté poškodenie – malvér si po nakazení zariadenia môže ponechať akési „zadné vrátka“ pre 

budúce útoky, alebo vykonávať odpočúvanie zariadenia.  

 

Šírenie do iných systémov  

Po napadnutí zariadenia malvérom, je jeho cieľom šírenie do iných zariadení a to buď prostredníctvom Wi-Fi, 

Bluetooth alebo infračerveného portu, alebo pomocou diaľkových sietí, ako sú telefónne hovory, SMS, MMS 

alebo e-maily. 

 

Typy malvérov  

Ako bolo už v úvode spomenuté, pod pojmom malvér rozumieme škodlivý softvér, ktorý je navrhnutý tak, aby 

poškodil počítačový systém alebo v ňom vykonával nežiaduce akcie. Rozlišujeme viacero typov malvérov, a to 

napríklad:  

 Vírusy  

 Červy  

 Trójske kone  

 Spyware  

 Adware  

 Spammer  

 Hoaxy  

 Phishing  

 Pharming  

 Iné  

 

Typ malvéru  Charakteristika  

Vírus  

Program, ktorý dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním svojho kódu do iných 

programov. Do zariadenia sa dostane spustením nainfikovaného programu. Spolu so 

spustením sa aktivuje vírus v operačnej pamäti, ktorý neskôr napadne i ďalšie súbory 

v zariadení.  

Červ  

Časť vírusu, ktorá je zodpovedná za jeho šírenie. Zatiaľ čo vírusu trvá mesiace kým 

sa rozšíri, červom na to stačí niekoľko minút. Na rozdiel od vírusu sa červ dokáže 

rozšíriť i sám pomocou počítačovej siete. Funguje tak, že sa skúša pripojiť na každý 

možný počítač v počítačovej sieti a na svoj prenos využiť slabé miesto zle 

zabezpečeného zariadenia. 
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Trójsky kôň  

Škodlivý kód pribalený k zdanlivo neškodnému softvéru. Vyskytuje sa predovšetkým 

v pochybnejších programoch ako sú napr. programy na výmenu dát cez tzv. peer-to-

peer siete. Najzákernejším druhom trójskych koňov sú však droppery. Tie v 

pravidelných intervaloch do systému vypúšťajú najrôznejšie malvéry. Odhalenie 

trójskeho koňa sťažujú i tzv. rootkits. Touto technikou trójsky kôň dokáže poprieť 

svoju existenciu v systéme. Ďalšou nebezpečnou akciou, ktorú trójske kone 

vykonávajú, je otvorenie tzv. zadných vrátok - backdoor. Cez tie sa vie útočník 

dostať do systému bez toho, aby poznal prístupové meno a heslo do systému.  

Spyware  

Programy, ktoré zisťujú informácie o zariadení a jeho užívateľovi a bez jeho súhlasu 

odosielajú tieto informácie cudzej osobe. Najnebezpečnejším druhom spywaru sú tzv. 

keyloggery. Prostredníctvom takýchto programov sa dajú získať prístupové heslá do 

počítačového systému, čísla kreditných kariet, registračné kľúče k programom a 

ďalšie informácie.  

Adware  

Programy, ktoré zobrazujú reklamu. Ide o skratku z anglického advertising supported 

software. Najčastejšie sú súčasťou iného programu, ktorý nie je škodlivý. Je to cesta, 

akou sa snažia programátori získať peniaze za svoj program. 

Spammer  

Softvér, ktorý rozosiela tzv. spam – nevyžiadanú poštu, ktorá obsahuje reklamu. 

Každý napadnutý systém sa automaticky stáva odosielateľom spamu. Na 

koordinovanie takýchto napadnutých počítačov sa používa tzv. botnet.  

Hoaxy  
Poplašné správy, ktoré varujú napr. pred počítačovými vírusmi, nebezpečenstvom 

zneužitia mobilných telefónov, e-mailové petície a iné.  

Phishing  

Správy, ktoré sú písané s cieľom podvodu. Príkladom sú e-maily, ktoré vyzývajú na 

zmenu kódu k bankovému účtu. V takomto e-maile je umiestnený odkaz, na ktorom 

si heslo máte zmeniť. Pri každej takejto správe treba spozornieť, keďže banky nikdy 

nevyzývajú na podobné operácie e-mailom.  

Pharming  

Malvér, ktorý spočíva v presmerovaní názvu www stránky na inú adresu. Každej 

mennej adrese prislúcha číselná adresa. Pomerne jednoduchým spôsobom sa dá toto 

nastavenie zmeniť. Ide o najzákernejší spôsob, ktorým hackery dokážu pripraviť ľudí 

o úspory.  

 

Tab.: Typy malvérov a ich charakteristika 

 

 

Práve predposledný spomínaný malvér je v súčasnosti výsostne aktuálny, keďže viaceré banky zaznamenali v 

poslednom období túto formu útokov na internetbanking. Z dôvodu nedostatočného zabezpečenia počítačov a 

mobilných zariadení dochádza k útokom na užívateľov internetbankingu. Podľa odborníkov na informačnú 

bezpečnosť je útok rafinovanejší ako väčšina predchádzajúcich útokov, nakoľko sa snaží obísť štandardne 

používanú dvojfaktorovú autorizáciu ovládnutím počítača, ale aj mobilného telefónu. Škodlivý kód, ktorý sa 

dostane do počítača užívateľa, navedie klienta na webstránku, tváriacu sa ako stránka elektronického 

bankovníctva, prípadne upraví spôsob, akým prehliadač nainštalovaný na počítači užívateľa zobrazí legitímnu 

stránky internetbankingu. Následne pod zámienkou zvýšenia bezpečnosti si útočníci vyžiadajú od klienta 

nainštalovanie mobilnej aplikácie a zadanie vlastného mobilného telefónneho čísla, ktoré je po potvrdení zrejme 

odoslané neznámemu príjemcovi. Účelom aplikácie je zachytávať, resp. presmerovať SMS správy, ktoré klientovi 

zasiela banka. Tento postup páchateľovi umožňuje následne zneužiť autentifikačný mechanizmus na neoprávnené 

prihlásenie sa do internetbankingu v mene klienta a realizovanie neoprávnených transakcií.  

Z operačných systémov, je najčastejšie infikovaným operačný systém Android. 
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Graf: Porovnanie útokov malvéru na Android za roky 2010, 2011 a 1012 

Zdroj: ESET, 2013. 

 

 

 

2 Napadnutia založené na komunikácií  
 

Medzi útoky založené na komunikácií možno zaradiť napadnutia na základe SMS a MMS a útoky na báze 

komunikačných sietí, kde možno zaradiť napadnutia založené na GSM sieťach, na báze Wi-Fi a Bluetooth útoky.  

 

Napadnutia cez SMS a MMS  

Infikácia mobilného zariadenia malvérom cez SMS spočíva v tom, že kyberzločinci sfalšujú SMS správu tak, že 

vyzerá že je odoslaná z dôveryhodného zdroja a odošlú ju príjemcovi. Takáto SMS správa zväčša obsahuje odkaz 

na infikovanú webovú stránku. Na podobnom princípe funguje aj infikácia cez MMS. Útočníci odošlú MMS s 

prílohou, ktorá v sebe obsahuje vírus. Po otvorení tejto prílohy užívateľom je telefón infikovaný. Ako príklad tu 

možno uviesť už vyššie spomínaný malvér CommWarrior, ktorý sa šíril odosielaním MMS správ všetkým 

kontaktom uloženým v mobilnom zariadení. V súčasnosti sú jednou z najväčších hrozieb pre smartfóny s 

Androidom SMS Trójske kone.  

 

Užívateľ mobilného zariadenia si nechtiac stiahne SMS trójskeho koňa škodlivý kód odošle v tichosti SMS na 

spoplatnené číslo poskytovateľ spoplatnenej služby odošle užívateľovi potvrdzujúcu SMS malvér zablokuje SMS 

s potvrdením, teda užívateľ nevie, že bol infikovaný obeť je okrádaná o peniaze kyberútočník zarába.  

 

Najčastejšie sa vyskytujúcim SMS Trojanom bol v roku 2013 tzv. Boxer. „Boxer je SMS trójan, ktorého hlavným 

cieľom je prihlásiť obeť k viacerým spoplatneným SMS službám tak, aby to kyberkriminálnikom generovalo 

nezákonný zisk. Táto hrozba má dve vlastnosti, ktoré ju odlišujú od iných podobných škodlivých programov. 

Prvou je, že dokáže zasiahnuť 63 krajín. Druhou je fakt, že bola nájdená v 22 aplikáciách na Google Play. Ak si 

užívateľ nedá pozor a jeho prístroj sa touto hrozbou infikuje, malware z telefónu zistí, v ktorej krajine sa nachádza 

a služby ktorého mobilného operátora využíva. Následne odošle tri SMS správy na spoplatnené čísla v danej 

krajine“ (eset, 2013).  

 

Útoky cez GSM sieť  

Vzhľadom na to, že bol šifrovací algoritmus GSM siete zverejnení, je možné ho prelomiť. GSM sieť, ktorú pri 

telefonovaní využívajú miliardy ľudí po celom svete, obsahuje bezpečnostnú chybu. Ak kyberzločinci prelomia 

šifrovanie siete, dokážu prevziať kontrolu nad mobilným zariadením a uskutočniť tak hovory, odpočúvať obeť 

alebo odosielať textové správy na prémiové telefónne čísla. Užívateľ mobilného zariadenia zistí problém obvykle 

až vtedy, čo mu je doručená vysoká faktúra. Ako uviedol nemecký bezpečnostný expert Karsten Nohl na berlínskej 
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konferencii, útok môže byť zrealizovaný na stovkách tisíc zariadení vo veľmi krátkom čase. Na internete bola v 

súvislosti so zabezpečením mobilných sietí spustená aj stránka GSM security map, na ktorej analytici publikovali 

výsledky testov 32 operátorov z 11 krajín.  

 

Napadnutia prostredníctvom Wi-Fi  

Riziko napadnutia bezdrôtových pripojení, či už wi-fi alebo bluetooth, spočíva v možnosti ich zachytenia hocikým, 

kto je v dosahu. Práve preto je potrebné prijatievhodného systému autentizácie a autorizácie jednotlivých bodov. 

Vďaka tomu je možné zabrániť falošným identifikáciám neoprávnených používateľov. Je potrebné mať na zreteli, 

že bezdrôtové technické prostriedky sú nastavené metódou „všetko je povolené“. Budú teda fungovať po nastavení 

základných parametrov (ako je IP adresa a názov siete), ale žiadna bezpečnosť nie je zaistená. O bezpešnosť sa 

užívatelia musia postarať sami svojimi nastaveniami. Medzi základné prvky bezpečnosti siete Wi-Fi patrí názov 

siete, šifrovanie komunikácie a heslovaný prístup, a fyzická adresa zariadenia.  

 

Názov siete  

Každá Wi-Fi sieť používa na svoju identifikáciu názov. Pri konfigurácii bezdrôtového smerovača sa tento názov 

označuje ako SSID. Vo väčšine prípadov názov siete vystihuje jej podstatu. Určitou možnosťou ochrany je 

možnosť skrytia SSID, čo znamená, že sa zabráni vysielaniu názvu siete do okolia bezdrôtového smerovača, čím 

sa sťaží jej identifikácia.  

 

Šifrovanie komunikácie a heslovaný prístup  

„Šifrovanie komunikácie zaisťuje šifrovanie rámcov prechádzajúcich medzi klientskym počítačom a bezdrôtovým 

smerovačom. Je to najúčinnejší prvok bezpečnosti siete. Šif-rovanie je proces, ktorým dáta jednoznačne 

zašifrujeme pomocou kľúča, pričom zo za-šifrovaných dát dostaneme pôvodné dáta len v prípade, že poznáme pri 

dešifrovaní použitý kľúč. Šifrovanie prešlo značným vývojom – od najjednoduchšieho, ktoré dokáže prelomiť aj 

lepšie znalý laik, po zložitejšie, kde zlomenie šifry môže trvať roky“ (Oravec, 2011). Najznámejšie a najčastejšie 

používané šifrovacie metódy sú:  

 WEP  

 WPA  

 WPA2  

 

WEP (Wired Equivalent Privacy) - je najstaršia metóda riešenia bezpečnosti v bezdrô-tových sieťach. Vznikla v 

roku 1999 a je súčasťou normy IEEE 802.11. Jej podstatou je šifrovanie pomocou statického kľúča s rôznymi 

dĺžkami (64 – 256 bitov), tzv. prúdovou šifrou RC4. Tento systém zabezpečenia je dnes už prekonaný, a tak nie je 

veľký prob-lém šifru prelomiť. Stačí pomocou paketového analyzátora nachytať väčšie množstvo paketov a spustiť 

crackovací nástroj. Za použitia vhodného nástroja prelomenie šifry trvá 2 sekundy. WPA (Wi-Fi Protected Access) 

využíva vopred zdieľané hesloa šifrovanie dát pomocou TKIP (Temporary Key Integrity Protocol). Tento protokol 

je založený na dynamickej zmene šifrovacieho kľúča, meniaceho sa približne po každých 10 000 paketoch. 

Používa 128-bitový kľúč na enkrypciu a 64-bitový na autentizáciu. Je tu však určité bezpečnostné riziko, pretože 

na tento druh zabezpečenia možno zaútočiť počas inicializácie spojenia pri prenose inicializačného hesla a 

vhodnými nástrojmi ho prelomiť. Najnovšia metóda WPA2, ktorá je súčasťou normy 802.11i, implementuje do 

riešenia nové bezpečnostné prvky, najmä šifrovací algoritmus založený na AES (Advanced Encryption Standard).  

 

Filtrovanie fyzických adries  

V prípade, že neplánujeme často meniť v sieti klientske adaptéry alebo priamo počíta-če, môžeme na bezdrôtovom 

smerovači povoliť filtrovanie adries MAC klientskych adaptérov. „Touto funkcionalitou povolíme prístup k 

zariadeniu, resp. k sieti len fyzickým adresám, ktoré máme povolené, ostatné počítače budú mať prístup 

zamietnutý. Avšak pre znalého človeka nie je problém zmeniť adresu MAC daného zariadenia a vy-dávať sa za 

nášho používateľa. Ale chce to už určité znalosti, nástroje a hlavne metódy, ktoré nie sú dostupné každému“ 

(Oravec, 2011).  

 

Následky zneužitia Wi-Fi siete  

 krádež prístupových údajov  

 krádež citlivých dát  

 zneužitie identity siete na vykonávanie útokov na iné siete, kde ako útočník bude vystupovať naša sieť  

 zahltenie siete Wi-Fi zámerne zbytočnými paketmi, čím dôjde k znefunkčneniu  

 zvýšenie premávky na sieti, čo môže spôsobiť zvýšené náklady (za prenesené dáta a pod.)  

 napadnutie ostatnej (drôtovej) siete, keďže tieto siete bývajú najčastejšie navzájom prepojené (Oravec, 

2011).  
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V minulom roku vytvorili vedci v Liverpoole nový vírus, ktorý sa nazýva Chameleon. Tento malvér je jednak 

nezistiteľný, a taktiež dokáže rozpoznať, nakoľko je Wi-Fi sieť zabezpečená. Chameleon si vyberá najslabšie 

zabezpečené Wi-Fi siete, pričom prelomí ich ochranu a pokračuje k prístupovému bodu ďalšej sieti. Tento vírus 

je nebezpečný predovšetkým v osídleniach s vysokou koncentráciou obyvateľstva, pretože práve tie sú 

charakteristické preplnenosťou bezdrôtovými sieťami. Chameleon síce neovplyvňuje správanie napadnutých 

zariadení, avšak dokáže získavať dáta o používateľoch, ktorí sú aktuálne pripojení k sieti. Antivírusové softvéry 

nedokážu Chameleona odhaliť, pretože ten nie je ani v počítači a ani na internete. Wi-Fi siete sa stávajú stále 

častejším terčom kyberzločincov. Hoci existoval predpoklad, že malvér, ktorý dokáže zneužiť nedokonalosti 

zabezpečenia Wi-Fi sa nedá vytvoriť, rok 2013 ukázal, že opak je pravdou.  

 

Útoky na báze Bluetooth  

Bluetooth možno charakterizovať ako bezdrôtovú komunikačnú technológiu, ktorá slúži na nadviazanie spojenia 

medzi dvoma zariadeniami, napríklad medzi mobilom a počítačom. Ako príklad malvéru, ktorý sa šíril cez 

Bluetooth možno uviesť Trojan Skulls.B. Ide o červa, ktorý sa dokáže sám dostať do druhého mobilného zariadenia 

prostredníctvom Bluetooth. Využíva na to už vyššie spomínaný starší vírus Cabir. Ten se ale nedokázal aktivovať 

sám, bolo potrebné ho spustiť. Pre jeho aktiváciu bolo potrebné potvrdiť jeho prijatie cez Bluetooth. Po potvrdení 

bolo naviac nutné danú aplikáciu nainštalovať. Určitou ochranou proti tomuto spôsobu šírenia červa bolo vypnutie 

viditeľnosti mobilného zariadenia voči ostatným zariadeniam, v nastaveniach Bluetooth.  

V prípade Skulls.B, ktorý sa skrýval v súbore s názvom Icons.SIS, to bolo omnoho zákernejšie. Program pri 

spustení – inštalácií – blokoval obvyklé varovné dialógy, objavilo se len jedno upozornenie. Trójsky kôň Skulls.B 

už nemenil ikony na lebky, využíval štandardtné ikony „puzzle“, opäť ale zneprístupnil všetky aplikácie. S 

mobilom bolo potom možné telefonovať, nedalo sa však pracovať s textovými správami.  

 

 

Záver  
 

Používanie smartfónov nie len na mobilnú komunikáciu je fenoménom 21 storočia. Tak ako nesmierne rýchlo 

napredujú mobilné technológie, tak rýchlo sa vyvíjajú aj trendy v zabezpečovacích prvkoch. Užívatelia chytrých 

telefónov ich častokrát využívajú nie len na telefonovanie, či surfovanie po internete, ale aj na zhromažďovanie a 

uchovávanie citlivých a osobných údajov. S tým sú úzko späté útoky na smartfóny, ako napríklad phishing alebo 

pharming. Výrobcovia smartfónov, vývojári operačných systémov, či antivírusové spoločnosti pravidelne na 

internete poskytujú a aktualizujú rady, ako čo najlepšie zabezpečiť smartfón pred neželanými útokmi. 

Táto štúdia je základným východiskom pre hľadanie riešení v oblasti ochrany v súčasnosti najpoužívanejších 

komunikačných zariadení.  
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EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA S JEDNOTLIVCAMI 

V TOXICKEJ PSYCHÓZE  

(ETICKÝ POHĽAD NA PROCES DEESKALÁCIE) 
 

Juraj MADEJ1 

 

Effective communication with individuals in toxic psychosis  

(ethical view of the process of de-escalation) 
 

ABSTRAKT: Štúdia je príspevkom do teórie nástrojov mäkkej bezpečnosti. Konkrétne sa venuje komunikácii 

(jazyku). Štúdia je zameraná na spôsob komunikácie s osobami v stave toxickej psychózy.  Toxické psychózy sú 

spôsobené dlhodobým užívaním psychotropných drog. S jednotlivcami v stave toxickej psychózy komunikujú 

nielen lekári, ale aj napríklad manažéri a pedagógovia. Ponúkame etický spôsob komunikácie. Ten je založený na 

rešpektovaní dôstojnosti postihnutého, je nenásilný, vyžaduje zvýšenú mieru sebaovládania voči postihnutému.  

Kľúčové slová: deeskalácia, etická komunikácia, etika, mäkká bezpečnosť, toxická psychóza.  

 

ABSTRACT: The study is a contribution to the theory of soft security instruments. Specifically dedicated to 

communication (language). The study is focused on how to communicate with people in a state of toxic psychosis. 

Toxic psychosis caused by long-term use of psychotropic drugs. With such individuals communicate not only 

doctors, but also, for example, managers and educators. We offer ethical way of communication. This is based on 

respect for the dignity of the victim. It is non-violent, requires an increased degree of self-restraint against 

handicapped.  

Key words: de-escalation, ethical communication, ethics, soft security, toxic psychosis. 

 

 

ÚVOD 

 

Častou príčinou psychóz je zneužívanie psychoaktívnych látok. Môže ísť o intoxikáciu s psychotickými 

príznakmi, ktorá vzniká akútne, napríklad po požití halucinogénov. Psychotické symptómy rýchle ustupujú podľa 

toho, ako rýchlo sa látka z tela vylučuje.  

V prípade toxickej psychózy dochádza k rozvoji psychotických príznakov pri dlhodobejšom požívaní 

návykovej látky. Toxická psychóza pretrváva aj po vylúčení vyvolávajúcej látky z tela. Pretrváva niekoľko dní 

až týždňov. Medzi príznaky toxickej psychózy patria: nepokoj, ktorý sa môže prejavovať stereotypnými 

činnosťami (opakované a nutkavé pohyby, hryzenie pier, škrabanie), výstredné až agresívne správanie (človek 

verí, že je prenasledovaný, že iní mu chcú ublížiť), poruchy vnímania, halucinácie,2 strata kontaktu s realitou, pocit 

prenasledovania.  

Do komunikačného kontaktu s osobami v toxickej psychóze prichádzame v dnešnej dobe častejšie než v 

minulosti. Viac ako jednogeneračný  odstup od transformácie hospodárskeho a politického systému ukazuje, že 

oproti koncu osemdesiatych rokov minulého storočia sa zvýšil výskyt sociálno-patologického správania aj 

v súvislosti s problematikou konzumácie drog a vzniku drogových závislostí. Môžeme to pripísať ľahšej 

dostupnosti psychotropných drog, ale napríklad aj spôsobu života, predovšetkým mladých ľudí, keď droga sa stáva 

módnou, podobne ako kedysi napríklad cigareta.   

 

 

1. Komunikačná taktika 

 

K interakcii s osobami v toxickej psychóze nedochádza len na pôde zdravotníckych zariadená, ale tiež 

v školách, či na pracoviskách.  Preto považujeme za potrebné, aby manažéri, zdravotníci, pedagógovia a ďalší 

ovládali špecifické zásady vedenia rozhovoru i neverbálneho dorozumievania s takýmito osobami. Pokúsime sa 

ponúknuť jeden zo spôsobov komunikácie s postihnutými jedincami. Pôjde o komunikáciu etickú, pričom pojem 

etická komunikácia v našom ponímaní  zastrešuje aj ďalšie komunikačné prístupy, napríklad empatický, 

prosociálny a podobne.    

                                                           
1 PaedDr. Ing. Mgr. Juraj Madej, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: 

juraj.madej@vsbm.sk 
2 Halucinácia je mylný zmyslový vnem, ktorý vyvoláva pocit skutočnosti, hoci nie je prítomný vonkajší podnet, alebo činnosť zmyslového 

orgánu. Človek je pri vedomí, je presvedčený o skutočnom jestvovaní vnímaného pocitu, alebo javu. Halucinácie mávajú silné afektívne 
zafarbenie.  
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Je potrebné zdôrazniť, že komunikácia s človekom v stave toxickej psychózy3 je sťažená a komplikujú ju 

viaceré poruchy a prekážky, vymyká sa pravidlám bežnej komunikácie a je oproti normálnej komunikácii 

náročnejšia. Niektorí autori uvádzajú viaceré faktory, ktoré sťažujú dorozumievanie s človekom, nachádzajúcim 

sa v stave toxickej psychózy. Medzi takéto faktory patria: 

 nepredvídateľnosť prejavov a správania, 

 nelogickosť konania,  

 zvýšená miera agresivity voči okoliu, 

 prejavy hystérie, 

 agresia voči sebe,  

 samovražedné tendencie. (Matoušková 2013, s. 36) 

 

Komunikátor by mal poznať tieto faktory a uvedomiť si ich silu a relevanciu. Mal by voliť taký 

momentálny  komunikačný postup, resp. komunikačnú taktiku, ktorá by ich udržiavala v latentnej fáze, prípadne 

oslabovala ich pôsobenie.   

 

Komunikačnou taktikou budene rozumieť taký spôsob vedenia komunikácie, ktorého cieľom je 

upokojenie postihnutého, rešpektovanie jeho dôstojnosti, poskytnutie nevyhnutnej pomoci postihnutému 

a navodenie pocitu jeho bezpečia. Zdôrazňujeme, že atribúty osobnej dôstojnosti a bezpečnosti sa netýkajú len 

osoby v toxickej psychóze, ale prináležia všetkým komunikačným aktérom.  

 

Platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého sa treba vyhýbať komunikácii s intoxikovaným jednotlivcom.4 

V súčasnom živote sa však interakcii a komunikácii s človekom v toxickej psychóze nevyvarujeme. K tomu treba 

pripočítať akútne životné  situácie, v ktorých ide doslova o život, zdravie a bezpečnosť intoxikovaného i jeho 

sociálneho okolia. V práci rozvíjame tézu, že vhodnou komunikačnou taktikou (v našom prípade eticky 

zafarbenou) docielime zmiernenie psychotických prejavov a v istých prípadoch ich môžeme úplne potlačiť, resp. 

zabrzdiť ich iniciovanie.  

 

Pre zvýšenie efektívnosti komunikácie s človekom v toxickej psychóze („intoxikovaným“) vychádzame 

z opatrení a prístupov, ktoré navrhuje I. Matoušková. Konkrétne je potrebné:   

 uvedomiť si a zvládať vlastné negatívne emócie, ktoré vznikajú v interakcii s neprimerane 

reagujúcim jednotlivcom, 

 pokúsiť sa nadviazať kontakt s človekom v toxickej psychóze, 

 s takýmto jednotlivcom komunikovať jasne a zrozumiteľne, 

 pokiaľ je to možné, zabezpečiť prítomnosť človeka, ktorému intoxikovaný dôveruje, 

 pokúsiť sa zistiť, či intoxikovaný je v nejakom kontakte s odborníkom, 

 pozorne registrovať správanie intoxikovaného a primerane a včas naň reagovať. (Matoušková 2013, 

s. 37)   

 

K intoxikovanému je potrebné správať sa trpezlivo, pokojne a pozitívne a to aj napriek jeho možným 

lživým výrokom, skresľovaniu situácie a rôznym formám manipulácie, ku ktorým sa môže uchýliť. Pri 

komunikácii však musí komunikátor neustále dbať na vlastnú bezpečnosť a zdravie. Spomedzi vhodných opatrení 

možno menovať:  

 dodržiavanie maximálnej miery opatrnosti,  

 komunikátor má byť pripravený na opustenie komunikačného priestoru, ak sa u intoxikovaného 

prejavia známky neadekvátnych reakcií, 

 z dosahu intoxikovaného je potrebné odstrániť nebezpečné predmety (podľa konkrétnej situácie to 

môže byť napríklad príbor, nožnice, zrkadlo, popolník, varná kanvica, váza, či rôzne veci, ktoré môžu 

ľahko spôsobiť zranenie). 

 

Proces komunikácie s človekom v toxickej psychóze sa vyznačuje vysokou mierou náhodnosti 

a nepredvídateľnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť je komunikácia s intoxikovaným značne špecifická a mala by 

sa riadiť napríklad takýmito prístupmi:  

 komunikácia sa musí skracovať na nevyhnutne dlhú dobu,  

 je potrebné dbať na jej maximálnu jednoduchosť, 

 komunikácia má byť formálne i obsahovo jednoznačná, zrozumiteľná a primeraná, 

                                                           
3 V tejto práci budeme na označenie osoby v stave toxickej psychózy rovnocenne používať pojmy „intoxikovaný“, „postihnutý“.  
4 Komunikácia v intoxikácii je náročnejšia,  menej efektívna a niekedy aj vyložene nebezpečná.  
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 v komunikácii je potrebné dodržiavať pravidlo optimálnej komunikácie. Podľa tohto pravidla majú 

byť v súlade: verbálna komunikácia (obsah slov a správ), reč tela a paralingvistická (paraverbálna) 

komunikácia.  

 

Reč tela (neverbálna, resp. neslovná komunikácia) sa obyčajne delí podľa toho, ktorá časť tela informáciu 

oznamuje, sprevádza a ilustruje. Delenie neverbálnej komunikácie môže byť takéto: mimika – je zameraná na 

výrazy tváre; gestika – je zameraná na pohyby a postavenie prstov, rúk, nôh a hlavy; posturológia – je zameraná 

na postoje celého tela; proxemika – zameraná na význam vzdialeností; vizika – je zameraná na pohyby očí, viečok, 

obočia, súvisiacich svalov a očný kontakt; haptika – zameraná na význam dotykov; kinezika – zameraná na pohyby 

celého tela. Človek znalý reči tela dokáže vypozorovať aj nepatrné prejavy nasledujúcej neadekvátnej reakcie a je 

spôsobilý ju verbálnym spôsobom eliminovať, alebo aspoň minimalizovať jej následky. Kvôli možnosti 

komunikovania s človekom nachádzajúcim sa v stave toxickej psychózy je nielen dôležité, ale priam nevyhnutné 

poznať reč tela. To sa v zvýšenej miere týka už spomínaných sociálno-pracovných skupín, akými sú lekári, 

manažéri i pedagógovia.  

 

Paraverbálna komunikáciu odkazuje na sprievodné rysy verbálnej komunikácie, ktoré podstatne 

ovplyvňujú význam a zmysel komunikovania. Medzi prvky paraverbálnej komunikácie patria: intenzita hlasu; 

kvalita reči, vecnosť prejavu; výška tónu hlasu; objem reči; farba hlasu, intonácia; emocionálne zafarbenie prejavu; 

pomlky; plynulosť reči; frázovanie, členenie reči; slovná vata; rýchlosť hovorenia; chyby v slovnom prejave 

a podobne. (Vymětal 2008, s. 56) Aj v prípade paraverbality platí, že jej poznanie môže byť účinnou prevenciou 

nepredvídaného správania intoxikovaných.   

 

 

1.1 Agresia a agresivita 

 

Už sme uviedli, že agresivita patrí medzi podstatné faktory, ktoré robia komunikáciu s intoxikovaným 

zložitejšou a náročnejšou. V spojitosti s agresivitou sa spomína aj pojem agresia. Pristavíme sa pri týchto pojmoch 

a ukážeme, ako ich vnímame. Rozlišovanie v chápaní spomenutých pojmov je dôležité pre objasnenie procesu 

deeskalácie, ktorý budeme reflektovať v ďalšom texte.   

 

Agresivitu možno charakterizovať  ako psychickú dispozíciu jedinca konať agresívne. Je to relatívne 

trvalá dispozícia, alebo vlastnosť osobnosti, správať sa agresívne. Agresivitu podmieňujú: 

 vrodené faktory, 

 biologické faktory (telesná stavba, temperament, biochemické faktory v centrálnej nervovej sústave), 

 učenie (sociálne, najmä imitačnú učenie).  

 

Agresivita predstavuje potenciu konať tak, že výsledkom býva poškodenie, alebo zničenie nejakej 

hodnoty.  

 

V sociologickom a sociálno-psychologickom zmysle je agresiou také správanie, ktoré vedome 

a úmyselne poškodzuje druhého, ubližuje mu, spôsobuje mu utrpenie, obmedzuje ho a násilím mu bráni vo 

činnostiach, ktoré chce vykonávať. Agresia vystupuje ako aktivovaná agresivita. Dajú sa  popísať rôzne stupne 

agresie: 

 agresia ideatórna (myšlienková), 

 agresia verbálna, 

 agresia voči predmetom (rozbíjanie vecí, kopanie do dverí a pod.), 

 fyzická agresia (násilie) voči ľuďom. 

 

Vidíme, že agresívne prežívanie a správanie postupuje od myšlienok, cez poškodzovanie vecí,  až 

k fyzickému násiliu voči človeku. V rozpätí týchto stupňov rozoznávame niekoľko typov agresie: 

 afektívna (horúca, hostilná) agresia – príkladom je zlostné, impulzívne, expresívne správanie, 

 inštrumentálna (chladná) agresia – je vedľajším produktom pri dosahovaní iných, neagresívnych 

cieľov, 

 tyranizovanie (šikanovanie) – vystupuje ako sociálno-patologický jav, ktorý sa vyskytuje takmer vo 

všetkých oblastiach života. Častejšie sa s ním stretávame napríklad v školskom prostredí, 

v zamestnaní, vo výkonných zložkách bezpečnostného systému štátu (polícia, armáda), ale aj 

v rodinách.  

 

Zdôrazňujeme, že primerané slovné pôsobenie (istá forma slovnej terapie) môže byť účinné na 

zmierňovanie psychotických prejavov.  



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 109 - 
 

  

1.2 Deeskalácia ako súčasť komunikačnej taktiky 
 

Konkrétne stupne, alebo druhy agresie, ktoré vystupujú ako sprievodné a  neželané prejavy toxickej 

psychózy, bývajú zdrojom mnohých konfliktných situácií. Tie sa môžu zmierňovať v procese deeskalácie. 

Deeskalácia, alebo tiež upokojenie jedinca, pozostáva z týchto troch zložiek: 

 vyhodnotenie situácie (agresívneho incidentu), 

 komunikácia (verbálna, neverbálna), 

 taktika vyjednávania. (Vevera 2011, s. 384) 

 

Vyhodnotenie situácie. 

V tejto etape deeskalácie sa snažíme získať dostatočný čas a vhodný priestor na poskytnutie pomoci 

intoxikovanému. Tiež vyhodnocujeme možnosti úniku z problémovej situácie. Pri nadviazaní verbálneho kontaktu 

sa snažíme nájsť príčiny agresívneho správania intoxikovaného, čo nám pomôže asertívne zvládnuť komunikačnú 

situáciu. V rámci vyhodnocovania realizujeme sebapercepciu, pri ktorej identifikujeme svoje pocity a snažíme sa 

uvedomiť si vlastné konanie. Usilujeme sa vyvarovať neprimeraných reakcií. Základným pravidlom je nesprávať 

sa impulzívne, resp. nedávať impulzívne odpovede. (Vevera 2011, s. 385) 

 

Súčasťou vyhodnotenia situácie (agresívneho incidentu) je proces dekódovania, teda adekvátneho 

pochopenia a interpretácie  informácií, ktoré dostaneme od postihnutého. Podľa J. Vymětala (Vymětal 2008, s. 34-

35) môže byť proces dekódovania úspešný, ak sa splnia niektoré podmienky. Podľa spomínaného autora sú 

nevyhnutnými podmienkami: 

 aktívne načúvanie hovoriaceho (problematike sa komplexnejšie budeme venovať neskôr), 

 prejavenie záujmu o hovoriaceho – záujem môžeme prejaviť prostredníctvom foriem neverbálnej 

komunikácie (napr. očný kontakt, pritakanie, kývnutie hlavou a podobne), 

 akceptovanie hovoriaceho – znamená prijatie a rešpektovanie hovoriaceho, znamená vytvorenie 

priestoru pre vedenie komunikácie; pri akceptovaní platí, že komunikant sa nemusí stotožňovať 

s názormi a postojmi (s obsahom komunikovanej informácie) komunikátora, 

  empatia – vcítenie sa do prežívania komunikačného partnera, 

 Verifikácia informácie – overovanie správnosti a presnosti získanej informácie.  

 

Neverbálna komunikácia.  

 Pri neverbálnej komunikácii nesmieme voliť konfrontačný postoj tela, nepoužívame autoritatívne 

gestá (napr. ruky v bok).  

 Z hľadiska postoja (fyzického držania tela) uprednostňujeme tzv. otvorený postoj. Pri otvorenom 

postoji má komunikujúci ruky vystreté, nespojené, dlane sú natočené smerom k druhému človeku. 

Otvorený postoj ukazuje ochotu komunikovať a záujem o obsah komunikácie. Neodporúča sa tzv. 

uzavretý postoj. Pri ňom má komunikujúci ruky skrížené na prsiach, nohy sú prekrížené. Uzavretým 

postojom sa človek akoby bráni pred druhým a ukazuje ním na  uzatváranie sa pred komunikáciou.   

 Nepoužívame defenzívne gestá (ruky skrížené na prsiach). 

 Dodržiavame bezpečnú vzdialenosť (má byť väčšia, než dĺžka predpaženej ruky). Upozorňujeme na 

fakt, podľa ktorého je pri verbálnej agresivite  potrebné túto vzdialenosť zväčšiť až trikrát.   

 S postihnutým rozprávame v rovnakej výške očí. Ak je to potrebné, postavíme sa, alebo si sadneme. 

Platí však zásada, že v procese deeskalácie prednostne sedíme.  Vyvoláva to pocit bezpečia 

a neohrozovania. Tento postoj ale zvyšuje riziko napadnutia. Neodporúča sa, aby komunikátor 

a komunikant sedeli oproti sebe. Vhodné je nastaviť stoličky do uhla približne 135 stupňov. Takéto 

postavenie umožňuje komunikujúcim vzájomný kontakt a zároveň sa takémuto kontaktu kedykoľvek 

vyhnúť, resp. z neho uniknúť.  

 Sedíme alebo stojíme pokojne a uvoľnene. 

 Neverbálne prejavy musia byť v súlade s komunikovaným obsahom. 

 Postihnutého sa nedotýkame (potľapkanie po pleciach, uchopenie za ruku).  

 Nerobíme prudké gestá.  

 Nepristupujeme  náhle smerom k postihnutému, pokiaľ ho nechceme upokojiť fyzicky. Platí zásada, 

podľa ktorej fyzická konfrontácia nie je vhodným, ani správnym riešením.  

 Udržiavame primeraný očný kontakt, vyhýbame sa výhražným pohľadom. Očný kontakt nakrátko 

prerušujeme napríklad pohľadmi po miestnosti, čím signalizujeme dobrú vôľu k pokojnej dohode, 

resp. pokojnému riešeniu vecného problému.   
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Verbálna komunikácia. 

 Volíme pokojný a jasný tón hlasu, lebo intoxikovaný intenzívne vníma skôr paraverbálne zložky 

rozprávania,5 než komunikovaný obsah.  

 Nechajme intoxikovaného „vyrozprávať sa“. Často sa po niekoľkých afektovaných vetách sám 

upokojí.  

 Nepresviedčajme postihnutého, že to, čo cíti nie je pravda (už sme povedali, že postiznutý môže 

trpieť halucináciami).  

 Ak postihnutý hovorí veľmi rýchlo, snažme sa po chvíli prerušiť jeho monológ a vecne ho veďme 

k riešeniu jeho problému.  

 Ak postihnutý sám nerozpráva, môžeme mu položiť napríklad otázku vo forme: „Vidím, že ste 

nahnevaný, čo sa vám stalo?“ 

 Odporúča sa  postihnutého oslovovať priezviskom (nie menom). Býva to vnímané ako prejav 

rešpektu a vážnosti.  

 Udržiavame plynulú komunikáciu. 

 Osobnej konfrontácii sa vyhýbame tak, že prehliadame slovné útoky a urážky, zaoberáme sa vecnými 

problémami. Pritom sa snažíme pochopiť dôvody a zdroje prípadného hnevu a zlosti postihnutého. 

Pomáha to zaujať voči nemu chápavý postoj a zvoliť optimálny spôsob ďalšej komunikácie. Od 

začiatku komunikácie sa snažíme riešiť hlavný problém. 

 Postihnutej osobe neodporujeme, pri riešení vecného problému vystupujeme suverénne (nie však 

arogantne), čím vyvolávame pocit odbornosti a spôsobilosti problém vyriešiť.   

 Vo verbálnej komunikácii sa vyhýbame žargónu.  

 Treba rešpektovať fakt, že dôvodom agresie postihnutého môže byť snaha prekonať vlastnú úzkosť. 

Spúšťačom agresívneho správania môže byť aj obhajoba  cti a ľudskej dôstojnosti.  

 Je potrebné akceptovať postihnutého. Fakt akceptácie znamená prijať druhého s jeho momentálnym 

prežívaním a správaním. Akceptácia je súčasťou všeobecného (teda nie iba terapeutického) prístupu 

k človeku, ktorý sa nazýva rogeriánsky, alebo aj prístup zameraný na človeka.6 Tvorcom tohto 

prístupu je predstaviteľ humanistickej psychológie Carl R. Rogers (1902-1987). Sám autor vníma 

fakt akceptácie ako pomoc druhému stať sa človekom.  Rogers píše: „Prišiel som teda na to, že keď 

dokážem akceptovať druhého človeka, čo znamená prijať jeho pocity, postoje a presvedčenia, ktoré 

sú skutočnou a dôležitou časťou jeho samého, vtedy mu pomáham stať sa človekom – a v tom je 

podľa mňa veľká hodnota.“  (Rogers 1995, s. 29) 

 Je vhodné komunikovať a správať sa k postihnutému empaticky. Empatia znamená schopnosť vcítiť 

sa do druhých. Nevyznačuje sa len pasívnou účasťou s postihnutými, ale aj túžbou a pripravenosťou 

pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. V Linhartová hovorí o štyroch základných krokoch empatického 

správania. Prispôsobené nášmu problému môžu vyzerať takto: 

1. Pozorovanie intoxikovaného – z reči jeho tela môžeme poznať aktuálny duševný stav. 

2. Uvedomenie si jeho pocitov – napríklad prežívanie strachu, pocitu osamotenia, úzkosti, hanby 

a podobne. Emocionálne problémy intoxikovaného verbalizujeme, teda rozprávame sa o nich. To 

postihnutý vníma ako záujem a pozornosť o svoju osobu.  

3. Z vlastnej skúsenosti určitého citového prežitku zistíme, čo by sme sami potrebovali, pokiaľ by 

sme sa cítili ako intoxikovaný.  

4. Sformulujeme uspokojenie potreby – čo si prajeme, aby intoxikovaný urobil, čo sami môžeme pre 

neho urobiť, aby sme uspokojili jeho potrebu. (Linhartová 2011, s. 73-74) 

 Vyhýbame sa pasívnemu i agresívnemu správaniu.7 Komunikujeme asertívne. Asertívna 

komunikácia je otvorená a nezahmlená komunikácia, zameraná proti manipulácii. Niektorí autori 

upozorňujú na fakt, ktorý je pre náš problém dôležitý, že asertívna komunikácia sa nachádza  

v pomyselnom strede medzi pasívnou a agresívnou formou komunikácie. (Bedrnová a Nový 2007, s. 

195) 

 Žiada sa legitimizovať, resp. hľadať oprávnenie pre neprimerané reakcie postihnutého.  

                                                           
5 Medzi paraverbálne zložky reči patria: intenzita hlasu, tón hlasu, farba hlasu, dĺžka rozprávania, rýchlosť reči, chyby reči (prerieknutia, 

zakoktania, vatové slová), plynulosť reči a podobne.  
6 Súčasťou prístupu zameraného na človeka je nenásilná komunikácia a komunikácia zameraná na človeka. Princípy nenásilnej komunikácie 
opísal M. B. Rosenberg. Koncept komunikácie zameranej na človeka rozvíjajú napríklad R. Motschnig a L. Nykl. K uvedeniu do problematiky 

pozri napr.: MOTSCHNIG, R., NYKL, L. 2011. Komunikace zaměřená na člověka. Praha : Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-

3612-9; ROSENBERG, MARSHALL, B. 2008. Nenásilná komunikace. Praha : Portál, 2008. 224 s. ISBN 978-80-736-7447-2.  
7 Pasívne správanie je reprezentované nedostatkom asertivity, agresívne správanie je charakteristické nadbytkom asertivity. Pri pasívnom 

správaní sa vzdávame svojich práv, v komunikácii prevláda zahmlené a nejasné vyjadrovanie. To všetko umožňuje iným, aby nás znevážili 

a popreli. Pasívne správanie býva dôsledkom zníženého sebavedomia, sebaúcty i túžby vyhnúť sa konfliktom. Agresívne správanie je 
namierené voči právam iných, tieto ich práva znevažuje a devalvuje. Agresívne správanie smeruje k ovládaniu druhých.    
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 Neváhajme sa ospravedlniť, ak bude príčina hnevu postihnutého oprávnená. Naša úprimnosť môže 

hnev zmierniť. 

 Postihnutého neodsudzujeme.   

 

Vyjednávanie. 

V tejto etape deeskalácie sa snažíme, ako zdôrazňuje J. Vevera,  (Vevera 2011, s. 386) konfrontačné a 

agresívne správanie intoxikovaného pretransformovať na diskusiu. Je nutné vyhýbať sa kladeniu ultimát, 

nevyhrážame sa. Pri vyjednávaní sa správame a komunikujeme slušne a zdvorilo.8  

Slušnosť pritom chápeme ako spôsob správania (vrátane komunikácie),  ktorým človek druhému 

neubližuje. Slušnosť je morálna vlastnosť (kvalita), ktorá obsahuje elementy návykov a zvykov.  Slušnosť 

vystupuje ako: 

 súhrn rešpektovaných a uplatňovaných zásad a pravidiel správania, udávaných etiketou, 

 komplex pozitívnych mravných vlastností, v ktorých sa odzrkadľuje kvalita poznania sveta, stupeň 

mravného presvedčenia, vzťahy k ďalším ľuďom, disciplinovanosť, humánnosť, ušľachtilosť, úcta 

k iným a podobne.  

 

Vyšším stupňom slušnosti je zdvorilosť. Zdvorilosť charakterizuje človeka, pre ktorého sa úcta k ľuďom 

stala bežnou normou správania a štandardným spôsobom kontaktu s okolitým prostredím. Zdvorilosť je základnou 

požiadavkou kultúry správania. (Madej 2005, s. 54) Súhlasíme tiež s J. Vymětalom, podľa ktorého konať 

zdvorilo, znamená vážiť si samého seba a rešpektovať pravidlá, ktorými sa riadia naše vzťahy k ostatným ľuďom. 

(Vymětal 2008, s. 94) Zdvorilosť je spôsob vyjadrovania slušnosti a predstavuje zručnosť. Zdvorilosť, podobne 

ako každá zručnosť, je naučiteľná. Pri komunikácii s osobou v toxickej psychóze môžeme využívať také prejavy 

zdvorilosti, akými sú: 

 pozornosť,  

 ochota,  

 náklonnosť k priazni voči ostatným ľuďom,  

 pripravenosť preukázať službu tomu, kto ju potrebuje, 

 vďačnosť, 

 jemnosť, 

 takt.  

 

Protikladom zdvorilosti je hrubosť, grobianstvo, rôzne prejavy povýšenectva a pohŕdavého vzťahu 

k ľuďom. Pri interakcii s jedincom v toxickej psychóze je potrebné sa takýmto prejavom vyhýbať.  

 

 

1.3 Načúvanie v komunikačnom procese s človekom v toxickej psychóze 

 

Ako sme uviedli, deeskaláciu vnímame ako súčasť taktiky vedenia komunikácie s osobami v stave 

toxickej psychózy. V rámci vyhodnotenia situácie, čo je prvá z troch zložiek  v štruktúre deeskalácie, zohráva 

aktívne, mohli by sme povedať primerané, načúvanie dôležitú úlohu. Aj preto sa  problematike  načúvania  budeme 

venovať v širších kontúrach.  

 

Treba si uvedomiť, že v bežnej komunikácii nepoužívame len pojem  načúvanie, ale stretnúť sa môžeme 

napríklad s takými pojmami, ako počutie, počúvanie,  Ukážeme ich význam.  

 

Počutie je fyziologický jav, ktorý sa dá charakterizovať ako schopnosť zachytávať rôzne zvuky uchom. 

Každý deň človek počuje množstvo rôznych zvukov, množstvo rôznych správ. Veľa z nich si vôbec neuvedomuje, 

lebo sa uplatňuje selektívny filter, ktorý chráni ľudskú psychiku pred preťažením.   

 

Počúvanie nadväzuje na počutie a je záležitosťou psychiky.  V procese počúvania ide o porozumenie 

(dekódovanie) počutého a teda nie iba o registráciu zvuku, ako je to pri počutí.  

Načúvanie je pritom vyšší stupeň počúvania.  

 

Uvádzajú sa viaceré spôsoby počúvania (načúvania). Niektorí autori (Mikuláštík 2010, s. 101-108; 

Vymětal 2008, s. 46-48) sa prikláňajú k takémuto členeniu: 

 aktívne počúvanie (načúvanie), 

                                                           
8 Pri stretnutí komunikátora s intoxikovaným jednotlivcom dochádza k sociálnej interakcii, teda k vzájomnému ovplyvňovaniu. Toto 

ovplyvňovanie má tri úrovne, komunikačnú, sociálno-percepčnú a konatívnu. Platí, že komunikátor má preukazovať slušnosť a zdvorilosť vo 
všetkých zložkách sociálnej interakcie.  



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 112 - 
 

 reflektívne a empatické načúvanie, 

 počúvanie pre informácie, 

 kritické počúvanie, 

 počúvanie pre zábavu. 

 

Aktívne načúvanie. Aktívne načúva ten, kto dokáže pozorne vnímať informácie, vo svojich predstavách 

podržať základnú tému, o ktorej sa hovorí, vytvoriť si obraz (obrysovú štruktúru) celej problematiky. Aktívny 

poslucháč sa pripravuje na dotazy, kriticky hodnotí, aktívne vyhľadáva to, čo je zaujímavé, vylučuje to, čo nesúvisí 

s hlavným problémom. Aktívny poslucháč poskytuje komunikačnému partnerovi na jeho komunikačný obsah 

odozvu, v ktorej dáva najavo, že partnera sústredene vníma, že mu rozumie, že načúva jeho pocitom.  Platí: kto 

zdieľa pocity s iným, pomáha mu zdolávať aj samotné problémové situácie.  

 

Reflektívne a empatické načúvanie. Je to najlepší spôsob, ako načúvať pocitom, ako porozumieť druhému 

človeku, ako dávať spätnú väzbu, ako reagovať. Načúvajúci by mal zabudnúť na vlastné pocity a vcítiť sa do 

pocitov zdôverujúceho človeka. Možno povedať, že reflektívno-empatické načúvanie je celostným načúvaním – 

ušami (počujeme), očami (vidíme), srdcom (cítime a veríme), rozumom (reflektujeme).  

 

Reflektívno-empatické načúvanie prebieha v týchto fázach: 

 identifikácia emócií – zverujúci dáva najavo svoje pocity; načúvajúci by mal zareagovať tak, aby 

vo  zverujúcom vyvolal potrebu rozprávať ďalej (napr. „vyzeráš naozaj utrápene“), 

 vypočutie všetkých faktov a snaha porozumieť súvislostiam – je potrebné, aby sa zverujúci 

vyrozprával; načúvajúci mu v tejto fáze vyjadruje sympatie, 

 ponechanie človeka vyriešiť svoj problém – v tejto fáze je dôležité vedieť, že nesmieme sami riešiť 

problém druhého človeka; ak človek svoj problém rieši samostatne, pomáha mu to rásť, nadobúdať 

sebaistotu i zvládať zložité životné situácie. 

 

Môže sa stať, že načúvajúci neprimerane zareaguje voči človeku, ktorý potrebuje pomoc, alebo sa chce 

aspoň vyrozprávať. Uvedieme niektoré spôsoby reagovania, ktoré považujeme pri komunikácii s človekom 

v toxickej psychóze  za nevhodné:  

 popieranie citov – patrí sem reakcia typu: „nesmieš to tak brať“; zverujúci má pocit, že mu 

nerozumieme, 

 hodnotiaca reakcia – „prečo si s tými látkami začal?“; je to typ reakcie smerujúcej k tomu, aby sa 

zverujúci problému vyhol a nie ho riešil, 

 zovšeobecnejúca reakcia – „s tebou sú stále problémy“; je to reakcia formou zovšeobecnenia, ktorým 

sa ignoruje konkrétny problém, 

 zadávanie otázok – je to dobrý spôsob, ale nevhodný v dobe silnej emocionálnej angažovanosti, 

 vyjadrenie súcitu – ak niekomu vyjadríme spoluúčasť napríklad formou: „je mi ťa skutočne ľúto, že 

musíš žiť takýmto spôsobom“; môže to v postihnutom vyvolať ešte ťaživejšie pocity, 

 predsudky a odhadovanie – je to tendencia vytvárať si vlastné názory ešte predtým, než si 

vypočujeme hovoriaceho; patria sem aj predsudky, kvôli ktorým sa rozhodneme neveriť ničomu, čo 

postihnutý hovorí, 

 radiť druhému, ako problém vyriešiť – lepšie ako radiť je doviesť postihnutého k vlastnému hľadaniu 

riešenia problému, 

 obraňovanie oponenta zverujúceho sa – „mal by si sa jej snažiť porozumieť, ona to s tebou nemyslela 

zle“; aj keď sa snažíme ukázať postihnutému aj iné videnie problému, predsa len zverujúci je 

presvedčený, že nestojíme na jeho strane; môže to tiež viesť k strate dôvery voči nám, 

 nevhodné neverbálne prejavy – niektoré neverbálne prejavy pôsobia nedôveryhodne (napr. 

sledovanie hodiniek, neposednosť, zívanie, uhýbanie pohľadom, mračenie sa a podobne).  

 

Keďže cieľom oboch naposledy menovaných spôsobov načúvania je lepšie poznanie iného človeka, 

vystupuje otázka, v čom sa líšia aktívne a reflektívno-empatické načúvanie? Podstatný rozdiel je v tom, že pri 

aktívnom načúvaní sa nepoužíva empatické stotožnenie. Pri aktívnom načúvaní sa človek snaží druhému 

porozumieť, ale zachováva si pri tom určitý nadhľad a racionálne spracovanie.  

 

Dá sa povedať, že aktívne načúvanie je z praktického hľadiska vhodné skôr pre: 

 obchodné rokovania, 

 pracovné diskusie. 

Reflektívne a empatické načúvanie sa viac týka: 

 medziľudských vzťahov, 
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 riešenia psychických problémov.  

 

Počúvanie pre informácie. Človek potrebuje informácie, aby mohol vykonávať svoju prácu, aby mohol 

fungovať v rámci nejakého spoločenského celku. Ak má byť počúvanie kvôli získavaniu informácií efektívne, 

musí byť dodržaný určitý postup, pri ktorom je dôležité: 

 identifikovať hlavnú myšlienku – hlavná myšlienka pomáha zapamätať si všetko dôležité, čo s ňou 

súvisí, 

 sledovať dôležité fixačné (oporné) body – fixačné body sa vždy určitým spôsobom vzťahujú 

k hlavnej myšlienke; ich zmyslom je stavať kostru výpovede o hlavnej myšlienke; fixačné body sa 

často skladajú z ozrejmovania, vysvetľovania a vzorov, ktoré pomáhajú objasňovať hlavnú 

myšlienku, 

 používať príklady – príklady slúžia k osvetleniu hlavnej myšlienky i jednotlivých fixačných bodov; 

príklady majú za úlohu zvýšiť pravdepodobnosť, že človek si zapamätá predovšetkým fixačné body; 

ak si človek zapamätá iba príklady, potom je zrejmé, že sa zaoberal nepodstatnými vecami, ktoré 

samé o sebe nemajú zmysel a spôsob počúvania bol neefektívny.  

 

Kritické počúvanie. Nadväzuje na počúvanie pre získavanie informácií. Kritické počúvanie je však   

rozšírené o tieto prvky: 

 zhodnocovanie počutého, 

 pochybovanie o počutom, 

 možnosť namietať voči počutému, 

 možnosť argumentačne vyvracať počuté, 

 možnosť nesúhlasiť s počutým.  

 

Pri kritickom počúvaní je dôležité pátrať po motívoch hovoriaceho. Súčasťou kritického počúvania je 

tvorivé premýšľanie a vyhodnocovania vierohodnosti zdrojov, z ktorých hovoriaci vychádza. Zároveň počúvajúci 

skúma, či poskytované informácie zodpovedajú celkovej situácii, či nie sú vytrhnuté z kontextu. V kritickom 

počúvaní má svoje miesto etický rozmer ponúkaných informácií v zmysle ich pravdivosti, resp. či poskytované 

informácie sú pravdivé, alebo nie. Za pravdivé považujeme také oznámenie, ktoré je v súlade s myslením autora 

tohto oznámenia a korešponduje so skutočnosťou sveta.  

Kritický spôsob počúvania je hodnotiacim prístupom. Je tiež premýšľaním nad tým, čo sme už počuli. 

Myšlienky, aj keď sa zdajú dobré, by sme mali prijať za východiskové predpoklady korektného argumentovania 

až vtedy, keď sme mali čas dostatočne nad nimi premýšľať.  Pri dôležitých myšlienkach je nevyhnutné, aby sme 

nad nimi premýšľali skôr, než sa stanú súčasťou našich postojov 

Počúvanie pre zábavu. Cieľom tohto typu počúvania je odpočinúť si a pobaviť sa. Nároční ľudia si aj pri 

počúvaní pre zábavu vyberajú témy s ohľadom na umelecké, filozofické a iné hodnoty. Počúvanie pre zábavu je 

vždy príjemnejšie a človek je pri ňom vždy citovo zaangažovanejší, ak sa vnímaný materiál nejakým spôsobom 

vzťahuje k vlastným životným skúsenostiam.  

Pre úplnosť treba dodať, že v komunikácii s človekom v toxickej psychóze odporúčame  aktívne, no 

predovšetkým  reflektívno-empatické načúvanie. Vhodné je, ak sa oba spôsoby vhodne dopĺňajú.  

 

 

1.4 Asertívna komunikácia s človekom v toxickej psychóze 

 

Spomínali sme, aká dôležitá je  pri komunikácii s osobami, nachádzajúcimi sa v stave toxickej psychózy, 

asertivita. Asertivita  (z lat. assere – priradzovať, privlastňovať) znamená sebauplatňovanie a presadzovanie 

samého seba takým spôsobom, aby neboli narušované práva iných ľudí, ani práva vlastné. Na sebapresadzovanie 

sa uplatňujú predovšetkým formy primeraného a úprimného vyjadrovania vlastných myšlienok, citov a názorov, 

či už pozitívnych, alebo aj negatívnych. Pojem asertivita ako prvý použil v 50. rokoch 20. storočia americký 

psychológ A. Salter (1914-1996).  

 

Asertívne správanie sa využíva v exponovaných  spoločenských situáciách a pri sporoch. Treba si 

uvedomiť, že v kontakte s postihnutým by naša asertivita nemala byť absolútna, skôr sa odporúča jej ľahká, 

umiernená podoba. Teória pozná niekoľko druhov asertivity, je na zváženie, ktorý z uvedených druhov (základná 

asertivita, empatická asertivita, stupňovaná asertivita, konfrontačná asertivita) v komunikácii uplatníme.  

 Základná asertivita. Je schopnosť jednoducho vyjadrovať názory, myšlienky, emócie.  

 Empatická asertivita. Obsahuje schopnosť vcítiť sa aj do prežívania a situácie iných ľudí. 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 114 - 
 

 Stupňovaná asertivita. Je postavená na uplatňovaní dôrazu a na jeho zosilňovaní, ak druhá strana 

ignoruje naše názory, myšlienky, emócie, ak partner sociálnej interakcie agresívne porušuje naše 

práva.9  

 Konfrontačná asertivita. Zameriava sa na fakt nesúladu medzi slovami a činmi. Pri konfrontačnej 

asertivite popisujeme konkrétne rozpory medzi slovami a činmi. Na partnera však neútočíme, ale 

primeraným spôsobom ho žiadame o doplňujúce informácie, ktoré môžu problém rozporu medzi 

slovami a skutkami objasniť.  

 

V literatúre sa uvádza desať asertívnych práv. Závisí od slobodnej vôle komunikujúceho, ktoré asertívne 

pravidlá, resp. asertívne práva uplatní a do akej miery ich využije. K dispozícii máme tieto asertívne práva:  

 Máme právo sami posudzovať svoje správanie, myšlienky a emócie a niesť za ne a za ich dôsledky 

zodpovednosť. 

 Máme právo neospravedlňovať naše správanie, resp.  nevysvetľovať dôvody nášho správania 

a činnosti. 

 Máme právo posudzovať, či sme a akou mierou sme zodpovední za problémy druhých ľudí. 

 Máme právo zmeniť svoj názor. 

 Máme právo robiť chyby a byť za ne zodpovední. 

 Máme právo povedať ja neviem. 

 Máme právo byť nezávislí na dobrej vôli ostatných. 

 Máme právo robiť nelogické rozhodnutia. 

 Máme právo podať ja ti nerozumiem. 

 Máme právo povedať je mi to jedno, resp. máme právo byť nedokonalí a iní, ako druhí ľudia. 

 

Podľa nášho názoru je možné k vymenovaným asertívnym právam priradiť ešte ďalšie dve:  

 Máme právo správať sa neasertívne. 

 Máme právo ponúknuť druhým svoje názory a hodnoty. (Madej 2008, s. 88) 

 

Asertívne práva sú vo svojej podstate liberálne, sú produktom slobodných vzťahov v dnešnej spoločnosti. 

Zdôrazniť treba, že skutočne slobodné vzťahy sú zároveň zodpovedné vzťahy. Preto je určitým komplementom 

asertívnych práv aj individuálna zodpovednosť človeka, na základe ktorej každý nesie dôsledky za svoje počínanie 

i za to, že asertívne práva nebudú zneužité voči slabším jedincom.  

 

Mali by sme dbať, ako na to upozorňuje napríklad Z. Vybíral, aby sme neprekročili hranicu medzi správne 

aplikovanou asertivitou a neprimerane tvrdou až bezohľadnou (nemorálnou) asertivitou. Etika a morálka majú 

jednoznačne vyčnievať a stáť nad asertivitou. (Vybíral 2005, s. 239) Tento prístup platí o to dôslednejšie 

v interakcii s človekom v stave toxickej psychózy. Vyvyšovať sa nad slabším nepatrí k výbave kultúrneho človeka.  

 

V asertívnej komunikácii rozoznávajú niektorí autori viaceré zručnosti. Napríklad J. Porvazník 

(Porvazník 1999, s. 312-313) uvádza tieto základné zručnosti asertívnej komunikácie: 

 pokazená gramofónová platňa, 

 otvorené dvere, 

 sebaotvorenie, 

 prijímanie negatívnych tvrdení   

 voľné informácie 

 kladenie negatívnych otázok, 

 selektívne ignorovanie, 

 prijateľný kompromis.  

 

Pokazená gramofónová platňa. Podľa tejto techniky je žiaduce pokojne opakovať to, čo chceme 

v komunikácii dosiahnuť. Máme byť vytrvalí v presadzovaní nášho záujmu, nie je nutné mať pripravené 

argumenty, treba sa odosobniť od pocitov zlosti. Technika umožňuje ignorovať manipulačné a argumentačné fauly 

a trvať na pôvodných výpovediach.   

 

                                                           
9 Asertívne správanie predstavuje strednú cestu medzi agresivitou a pasivitou. Pri stupňovanej asertivite je potrebné vyvarovať sa správaniu, 

ktoré je už agresívne. Dôležitú úlohu zohráva čas. Než vyriekneme svoje konečné stanovisko je potrebné nechať druhej strane, ktorá má iný 
názor, resp. ktorá sa správa agresívne,  dostatočný časový priestor  na to, aby  zmenila svoje správanie.  
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Otvorené dvere. Podľa tejto techniky je potrebné akceptovať manipulačnú kritiku. Pritom svojmu 

partnerovi pokojne priznáme, že v tom, čo hovorí, je kus pravdy. Technika nám umožňuje prijímať kritiku pokojne, 

bez úzkosti a kritikovi neposkytuje nijaké argumentačné posilnenie. 

 

Sebaotvorenie. Táto zručnosť uľahčuje komunikáciu a redukuje manipuláciu prostredníctvom 

oznamovania kladných, ale i záporných vlastností a osobitostí nášho správania. Umožňuje nám pokojne vypovedať 

skutočnosti, ktoré v nás vyvolávajú nepriaznivé emócie.  

 

Prijímanie negatívnych tvrdení. Je to zručnosť prijímať vytýkané vlastné chyby a omyly tak, že 

jednoznačne súhlasíme s konštruktívnou, ale i agresívnou kritikou. Spôsobilosť umožňuje, aby sme posúdili 

vlastné správanie a neuchýlili sa k neopodstatnenej obrane, či neopodstatnenému popieraniu svojich chýb. Táto 

technika znižuje zlosť a agresivitu nášho kritika.  

 

Voľné informácie. Technika asertivity, ktorá nás učí poskytovať komunikačnému partnerovi voľné, to 

znamená nevyžiadané informácie. Jej aplikáciou sa odstraňujú bariéry pri rozvíjaní rozhovoru. Technika uľahčuje 

priebeh rozhovoru komunikátorovi i komunikantovi.  

 

Kladenie negatívnych otázok. Asertívma technika, ktorá vedie k aktívnej podpore kritiky našej osoby. 

Týmto spôsobom získame informácie, ktoré môžeme neskôr použiť vo vlastnej argumentácii, alebo ktorými 

môžeme otupiť razanciu kritiky.  

 

Selektívne ignorovanie. Zručnosť, ktorá nám pomáha vyrovnať sa s kritikou. Podstata spočíva v tom, že 

nereagujeme na kritiku, ktorá je priveľmi všeobecná, ktorá je manipulačná a ktorá nie je vecná. Dáme však najavo, 

že kritiku sme počuli.  

 

Prijateľný kompromis. Ak v komunikácii nejde o pocit, resp. fakt našej vlastnej hodnoty, je vhodné 

protistrane ponúknuť prijateľný kompromis. Cieľom navrhnutého kompromisu je presadenie aspoň časti vlastných 

myšlienok. Má sa za to, že pri hrozbe zníženia vlastnej sebahodnoty sa kompromisy pri asertívnom konaní nerobia.  

 

Čo je to sebahodnota? Budeme vychádzať z faktu, že pocit vlastnej hodnoty sa vytvára prostredníctvom 

viacerých prvkov. Medzi ne patria:  súlad so svedomím, pracovné (komunikačné) úspechy, eroticko-sexuálne 

uspokojenie, prispôsobená agresivita (rešpektovanie sociálneho tlaku skupiny, tlaku komunikačného partnera), 

úcta zo strany okolia, resp. zo strany komunikačného partnera (v tejto úcte by sa mala odzrkadľovať spoločenská 

prestíž a status), optimálny pomer medzi ideálnym a skutočným obrazom o sebe. Možno povedať, že prvky pocitu 

vlastnej hodnoty sú zároveň základnými elementmi, ktoré bezprostredne ovplyvňujú komunikačný proces.   

 

Možno povedať, že znalosť a uplatňovanie týchto asertívnych zručností považujeme za jeden z dôležitých 

predpokladov úspešnej komunikácie s človekom v toxickej psychóze.  

 

 

1.5 Prosociálnosť a hostilita v komunikácii s človekom v toxickej psychóze 

 

V komunikácii s človekom v toxickej psychóze by sa mala zrkadliť prosociálnosť. Prosociálne správanie 

berie do úvahy situáciu druhého človeka, jeho potreby, núdzu, ťažkosti, záťaže, choroby a podobne.  Prihliada tiež 

na želania, túžby a očakávanie druhého. Prosociálne konajúci človek sa snaží vlastným konaním zlepšiť situáciu 

druhej osoby, pričom toto konanie je nezištné. (Kollárik 2014, s. 150) 

Neodporúča sa hostilné správanie (pojem hostilita pochádza z lat. hostis, čo znamená protivník, 

nepriateľ).  Hostilitu možno charakterizovať ako nepriateľské, agresívne, útočné správanie. Hostilita vyjadruje 

odmietanie spolupráce a sociálnych kontaktov. Je zameraná na ublíženie a dokonca až na zničenie druhého 

človeka. (Kollárik 2014, s. 148-149) Prejavom hostility môže byť vo verbálnej rovine napríklad posmech, 

zhadzovanie, psychické zraňovanie a podobne. Deti, vyrastajúce bez matky, trpia citovou depriváciou a v jej 

dôsledku aj syndrómom hostility. Ten sa prejavuje zvýšenou agresivitou, emočnou labilitou, hostilnými postojmi, 

oneskoreným vývojom intelektu a predovšetkým reči. V neskoršom veku býva pitie a požívanie drog prejavom 

ťažkej hostility.  

Človek disponuje nielen rozumom, vôľou, ale aj citmi. Emócie sa neustále premietajú do komunikácie 

a ovplyvňujú jej kvalitu a efektívnosť. Americká profesorka psychológie Barbara. L. Fredrickson rozvíja teóriu 

„rozšíriť a budovať“ (broaden-and-build theory), ktorej nosnou ideou je fakt, že rozvíjanie pozitívnych emócií 

(spokojnosť, radosť, šťastie a možno záujem a predvídavosť) vedie k rozšíreniu, resp. budovaniu kvalitnejších  

kognitívnych schopností človeka. Autori K. J. Johnson a ďalší v zaujímavej práci predkladajú dôkazy, že rozvoj 

poznávacích schopností človeka môže byť spôsobený pozitívnymi emóciami, ktoré sú vyvolávané výrazmi tváre, 
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typickými, pre tieto emócie. (Johnson a ďalší 2010, s. 299-321) Pozitívne emócie vytvárajú platformu nielen 

širšieho a lepšieho vnímania sveta, ale aj jeho estetickejšieho a morálnejšieho pretvárania.  

Je dôležité, aby v priebehu komunikačného procesu s človekom v toxickej psychóze boli podnecované 

city, ktoré komunikáciu uľahčujú. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o stenických a astenických citoch. 

 Medzi astenické (zoslabujúce) city môžeme zaradiť smútok, znechutenie, apatiu, úzkosť, pesimizmus, 

skepsu, nevieru, clivotu. Spomenuté city pôsobia na psychiku človeka skôr utlmujúco, sťažujú riešenie životných 

situácií, pracovných povinností a iných úloh, vedú človeka k nečinnosti, bezradnosti a defetizmu. Zvyšujú ďalej 

nesamostatnosť človeka, jeho závislosť a nepriebojnosť.  Astenické city  komunikáciu jednoznačne sťažujú.  

Stenické (zosilňujúce) city vyvolávajú radosť, optimizmus, chuť do života i práce. V zložitých životných 

situáciách dávajú človeku nádej. V bežných životných situáciách, ale napríklad aj v  pracovnom procese, pomáhajú 

dosahovať stanovené ciele a želateľné účinky. Zjednodušujú a uľahčujú komunikáciu.  

Vhodné slovo sa v procese komunikácie stáva účinným nástrojom riešenia problémových situácií. 

Môžeme povedať, že slovo má v komunikačnom procese značnú silu. Pekné myšlienky, podporujúce tézu o sile 

slova, nájdeme napríklad u E. Jaššovej: „Slovo môže byť katalyzátorom, ale i pacifikujúcim činiteľom 

nedorozumení, konfliktov, kriminality, agresivity, šikanovania, vraždy i ďalších sociálno-patologických javov, 

z ktorých najnebezpečnejšie svojím dosahom sú vojna a terorizmus.“ Na inom mieste autorka uvádza: „Najväčším 

víťazstvom je nepoužiť zbraň, ale využiť arzenál poznatkov z oblasti sociálnej komunikácie, empatie, persuázie. 

Je to zbraň hodná človeka 20. storočia a jeho ideálu, ktorý sme nazvali homo dilectionis, človek lásky.“ (Cigánik 

a Jaššová 2006, s. 22-23) I keď autorka hovorila skôr o význame reči v patológii medzinárodných vzťahov 

a v oblasti vnútornej bezpečnosti, platnosť jej slov presahuje aj do komunikácie s psychotickými jedincami.  

 

 

1.6  Devalvácia a evalvácia v komunikácii 

 

Ukázali sme, aké dôležité sú pre človeka v toxickej psychóze pozitívne city. Tie môžeme vyvolávať 

a rozvíjať aj v procese samotnej komunikácie. Naopak, nesprávnym spôsobom komunikácie, resp. negatívnou 

a problémovou komunikáciou môžeme iniciovať nežiaduce emócie, ktoré následnú interakciu ešte viac 

problematizujú.  

Pozitívne môžeme človeka naladiť  prostredníctvom komunikačnej evalvácie, naopak, negatívne človek 

vníma komunikačnú devalváciu).10 Kvôli interpretačným i praktickým súvislostiam pristúpime k všeobecnejšej 

charakteristike komunikačnej evalvácie a devalvácie.  

Evalvácia je vyjadrovanie úcty a vážnosti v interpersonálnych vzťahoch.11 Veľmi pozitívne sú hodnotené 

napríklad takéto situácie:  

 niekto sa človeka zastane tam, kde bol neprávom osočený a dotknutá osoba nie je osobne prítomná, 

 niekto sa osobne zasadil o to, aby sa človeku dostalo to, čo mu patrí (a to v situácii, keď on sám 

z toho môže mať nepríjemnosti), 

 niekto sa za človeka postaví a obhajuje ho, keď je v jeho prítomnosti neprávom obviňovaný, 

 niekto s človekom jedná otvorene bez zamlčiavania a maskovania, 

 niekto človeku dokáže veľkoryso odpustiť a prepáčiť a svoju veľkomyseľnosť mu nepripomína.  

 

Človeku s prevažujúcim evalvačným konaním sa pripisujú napríklad takéto vlastnosti: priateľský, 

láskavý, zdvorilý, taktný, úctivý, slušný, všímavý, uznanlivý, citlivý, ochotný k spolupráci, ochotný pomôcť, 

veľkorysý a podobne.  

 

Komunikačná evalvácia je vecou komunikačného prístupu, v ktorom sa: 

 vytvorí pozitívny vzťah medzi komunikujúcimi, 

 vytvorí atmosféra pohody, v ktorej sa partneri cítia pohodovo a majú príjemný pocit, 

 komunikační partneri vzájomne rešpektujú, 

 komunikácia zakladá na prieniku komunikačných obsahov.  

 

Devalvácia je deklarovanie a vyjadrovanie neúcty, nevážnosti, znižovanie ľudskej dôstojnosti, 

ponižovanie druhého v interpersonálnych vzťahoch. Devalvačné správanie vyvoláva v dotknutých osobách pocit 

zahanbenia. Za maximálne negatívne sa považuje takého devalvačné správanie: 

 krivé obvinenie z krivého svedectva, 

                                                           
10 Pojmy evalvácia a devalvácia sú odvodené  z lat. valeo, valere, čo znamená mať cenu. Predpona „e“ označuje jej zvyšovanie, predpona „de“ 

označuje jej znižovanie.  
11 Interpersonálne vzťahy sú pravidelne sa opakujúce, do istej miery trvalé, priame (nesprostredkované) kontakty medzi dvomi a viacerými 

ľuďmi. Interpersonálne vzťahy sú spojené s emocionálnym prežitkom, ktorý môže byť pozitívny, ale aj negatívny. Interpersonálne vzťahy 

vznikajú v dyádach a malých sociálnych skupinách, ktoré sú na interpersonálnych vzťahoch založené. Interpersonálne vzťahy sa pohybujú na 
škále od lásky a priateľstva až po skrytú, alebo otvorenú nenávisť.  
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 obvinenie bez možnosti brániť sa, 

 zneužitie dôvery,  

 neopodstatnené osočenie pred druhými ľuďmi, 

 šikanovanie, 

 urážanie, 

 hrubé správanie, 

 necitlivý prístup, 

 výsmech 

 nedodržanie dohodnutých pravidiel, 

 nedodržanie dohodnutých zásad.  

 

Devalvačné prejavy sú často výsledkom správania nezrelej osobnosti. Človeku s prevažujúcimi 

devalvačnými prejavmi sa pripisujú takéto vlastnosti: hrubý, nadradený, nepriateľský, urážajúci, nadutý, 

namyslený, pyšný, necitlivý, netaktný, nevšímavý, neuznanlivý, neláskavý, ľahostajný, nevďačný a podobne. 

Devalvačné správanie i devalvačná komunikácia vzbudzuje u dotknutých osôb potrebu správať sa voči 

devalvujúcim osobám podobným spôsobom. Devalvácia znižuje sebavedomie jedného z partnerov a vo svojom 

súhrne problematizuje celý komunikačný proces. To všetko v konečnom dôsledku prináša  ďalšie vynútené 

materiálne, finančné, no predovšetkým ľudské škody.  

Devalvačná komunikácia môže vyvolať napríklad takéto negatívne dôsledky: 

 výrazné narušenie interpersonálnych vzťahov, 

 psychosomatické ochorenia (krvného obehu, dýchacej sústavy, zažívacieho traktu), 

 aktivovanie a zhoršovanie prejavov rôznych psychických porúch a ochorení, 

 zníženie kvality práce a pracovného výkonu. 

 

 

1.7 Negatívne a problémové druhy komunikácie 

 

Pri interakcii a vedení rozhovoru s indivíduom v stave toxickej psychózy, by sme sa mali vystríhať  

negatívnych a problémových druhov komunikácie. Za negatívnu komunikáciu považujeme v prvom rade 

komunikáciu devalvačnú. O jej prejavoch sme už hovorili.   

Pojem problémová komunikácia odvodzujeme od ťažkostí (problémov), ktoré sa v komunikačnom 

procese vyskytujú, resp. ktoré komunikačný proces sťažujú. Podľa J. Vymětala problémy v komunikácii nastávajú 

napríklad v takýchto situáciách: 

 pri nesúlade medzi informáciou a jej dekódovaním,  

 pri aktivácii psychologických aspektov komunikačného šumu, 

 pri individuálnych komunikačných bariérach (emocionálne bloky, nezhody, neporozumenie 

a podobne), 

 pri snahe o klamstvo, 

 pri intrigovaní, 

 pri manipulácii s druhými. 

 

Vyššou fázou problémovej komunikácie je komunikácia konfliktná a krízová. Pre ilustráciu uvádzame 

niektoré konkrétne druhy problémovej komunikácie.  Patria sem napríklad:  

 kritika, 

 konflikty, 

 agresivita, 

 manipulácia, 

 fámy a ohováranie, 

 klamstvo, 

 skreslenie prenosom správy (vrátame dezinformácií), 

 diskriminácia, 

 mobbing, 

 zneužívanie moci, 

 harassment, 

 rasizmus, 

 komunikačná pasivita, 

 komunikačný pesimizmus, 
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 nezdravá (patogénna) komunikácia – patrí sem aj komunikácia s ľuďmi, ktorí nie sú duševne zdraví, 

sú psychicky, psychopaticky a neuroticky  postihnutí. 

 mimobežná komunikácia, 

 neprimeraná komunikácia. 

 

Našou ambíciou nie je podrobnejšie sa venovať uvedeným druhom problémovej komunikácie. Skôr ide 

o to, aby si dotknuté osoby uvedomili fakt, že komunikácia s psychotickým jedincom je špecifická a len neustála 

sebakontrola a dištancovanie sa od problémových komunikačných postupov môže priniesť želateľný výsledok, 

teda dorozumenie sa s postihnutým a presadenie takých riešení, ktoré neohrozujú jeho dôstojnosť, ani jeho 

duševné, či fyzické  zdravie.  

 

 

ZÁVER 

 

Komunikácia s človekom v toxickej psychóze je náročná a špecifická. Poukázali sme na fakt, že vhodné 

je použiť eticky zafarbenú komunikačnú, ktorá je podporujúca, nenásilná, zameraná na človeka, je vhodne 

asertívna. K ďalším atribútom nami navrhovanej komunikácie patrí  prosociálnosť, komunikačná evalvácia, 

vyvarovanie sa negatívnych a problémových druhov komunikácie. Podstatou etickej komunikácie s človekom 

v toxickej psychóze je zmiernenie napätia a vedenie dialógu, pričom sa rešpektuje dôstojnosť postihnutého. Pri 

komunikácii platí, že v kontakte  so slabším (chorým) jedincom musíme prejaviť zvýšenú mieru sebaovládania.  

To aj vtedy, ak sme presvedčení, že sú porušované naše asertívne práva, že je ponižovaná naša vlastná dôstojnosť.  
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TWO-STAGED MODEL OF MULTI-CRITERIA SELECTION 
 

Nikola MALYAR1 - Volodimir POLISHCHUK2 - Marianna SHARKADI3 

 

Dvojúrovňový model multikriteriálneho výberu 

 

ABSTRACT : The paper proposes a new conceptual approach to the problem of multi-criteria alternatives, based 

on the use of dynamic criteria of effectiveness, considering their tendency. 

Keywords: multi-criteria selection, dynamic criteria, company lending. 

 

 

Introduction 

 

The main task for any organized activity is to make a decision to overcome problematic situations. 

Whether it's a simple solution, or a difficult organized multistage process, the decision is an act of choice on the 

set of variants (alternatives). In such cases a person (or a group of people) is exposed to the need to choose one or 

several alternative solutions (actions, plans, behavior). The necessity of selection is caused by the appearance of a 

problematic situation, which consists of real and desirable, and there is more than one variant to achieve the desired 

result. In this situation exists some kind of “freedom of choice”, i.e. there is a finite (infinite) number of alternative 

solutions, the choice of which depends on the people who make decisions. In this paper we will examine a case, 

when from a built ranked row of alternatives advantages can’t be determined clearly. Then we insert the 

consideration of dynamic criteria on the base of which we will build a new ranked row, with the use of predicted 

values. 

 

Mathematic model 

 

Let’s consider the problem of selection, which we are going to describe by the following mathematical 

model. The set of alternatives we denote by X, and suppose, that it’s finite, that acceptable alternatives can be 

counted },...,,{ 21 nxxxX  .  Let’s denote },...,,{ 21 mKKKK   as a criteria set of effectiveness, by which 

each alternative from X set is evaluated. The problem of selection can be formed as follows: select the best 

alternative from the X set, if ranks of criteria on this set are known. The model of the problem can be presented in 

the table: 

  
1x  

2x  … 
nx  

1K  
11O  12O  … 

nO1  

2K  

  

21O  22O  … 
nO2  

mK  
1mO  2mO  

… 
mnO  

 

Or in the matrix of decision:  

О = (Оij), i = 1, …, m; j = 1, …, n;                             (1) 

Where Оij – is a rating of j-th alternative by i-th criterion. Each column of the matrix  –  a vector of ratings, 

which characterizes the alternative, and every line is a criteria. 

Let using methods which are described in papers [1-3] constructed a ranked line of alternative marks 

),...,,( 21 nZZZZ   of descending values. By its’ usage we order the vector of alternatives. Without loss of 

generality, let’s consider that it’s a vector of alternatives },...,,{ 21 nxxx . Considering the case, when a number 

of built ranking line of alternatives ),...,,( 21 nZZZZ   are close to the value to each other at some value 
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jj ZZd  1 , on the first p place. Then exists the ambiguity and uncertainty about the choice of the person 

makes a decision about the best alternative. The decision maker doesn’t know, how will behave the first, second…. 

p-th alternative decision in the future. Perhaps at such ranks the p-th alternative will be better than the first one. 

Thereby, a problem appears: which of alternatives of the ranking line },...,,{ 21 nxxx , one must choose for 

making a decision. Let us build a new ranking line from chosen alternatives },...,,{ 21 pxxx  using dynamic 

criteria, which will help to predict the behavior of alternative decisions in the future.  

 Let us consider a set of criteria hKKK ,...,, 21  by which dynamic tracing of l  period is possible. Let us 

present the criteria values of all period in the table and separately by each alternative ( pi ,...,2,1 ): 

 

ix  1  2  … 
l  

1K  iQ
11

 
iQ
12

 
… i

l
Q

1
 

2K  

  

iQ
21

 
iQ22  

… i

l
Q

2
 

hK  i

h
Q

1
 

i

h
Q

2
 

… i

hl
Q  

 

Let us predict the 
i

hl
Q  ranks by all criteria for the 1l  period on the base of pair linear regression [4]: 

,bXaY                                                  (2) 

 

where the values of ba,  multiplier we will calculate by the least squares method. 

In our case it is necessary to construct ph   equations, i.e. for each alternative by every criteria. Then 

we can build a matrix of solution on the base of these equations, for example, for the 1l  period, and to construct 

a ranking like on the base of this matrix.  

 In this case the equation of linear regression will be rewritten as: 

.,1,,1,)( hgpiXbaXY i
g

i
g

i
g                             (3) 

 
i
gb , 

i
ga  multipliers are calculated according to formula [5]: 

,
2

11

2

111























l

k
k

l

k
k

l

k

i
gk

l

k
k

l

k

i
gkk

i
g

l

QQl

b





     (4) 

 

,xbya i
g

i
g

i
g       (5) 

 

where .,1,,1,
1

,
1

11

hgpi
l

xQ
l

y
l

k
k

l

k

i
gk

i
g  



  

 

 

After the withdrawal of the regressive equations, we write the vectors of formed ranks of alternatives by 

criteria of effectiveness for the 1 lX  period in tabular form:  
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1x  2x  … 

px  

1K  1

1
Y  

2

1
Y  

… pY1  

2K  

  

1

2
Y  

2

2
Y  

… pY
2

 

hK  1

h
Y  

2
hY  

… p

h
Y  

 

Or in a matrix of decision form: 

  .,1;,1, hgpiYL i

g
     (6) 

This matrix will characterize aggregated ranks of alternatives by dynamic criteria, from predicted on the 

next period. We can build a ranking line of matrix alternative (6) by analogical approaches as for the matrix (1) 

let us consider one of the cases. 

We introduce into consideration a “point of satisfaction” [6]  ,,...,, 21 htttT   i.e. an imaginary 

alternative, in which ranks by all criteria could satisfy the decision maker. 

Whereas we know the matrix of decision [6] and “the point of satisfaction” T is set, we define the set of 

values as: 

 pi,hg,
tY;Yt

Yt
z

g
i
g

i

i
g

i
g

i
gg

gi .,1;1
}maxminmax{

1 



    (7) 

Each values is a relative rank of matrix element proximity (6) for the corresponding element of the “point 

of satisfaction”.  So the defined  matrix Z = { giz }  characterizes by columns relative ranks of alternative proximity 

to the “point of satisfaction” by each concrete criterion, and removes the issue of different scales of ranking. 

Then we need to select the best alternative, for this we build a function of membership, as a convolution 

of numerical ranks. 

Let’s assume that the decision maker knows and can set weight coefficients for each criterion of 

effectiveness {p1, p2, …, ph} from the [0,a] interval. Then we can define the normalized weight coefficients for 

each criterion: 

,h, g

p

p
α

h

g
g

g

g 1

1






; ];1,0[g     (8) 

which correspond the condition 1
1




h

g
g  

Then, we take one convolution for aggregated rank construction [7]. For example, we take an average 

weighted convolution: 

.,1,)(
1

pizxA
h

g
gigi  



      (9) 

On the base of )( ixA , we build a new ranking line: 

),...,,( 21 pAAAA  .     (10) 

So, we resulted the technique, by which we can build a ranking line of alternatives on the base of dynamic 

criteria of effectiveness. 
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An example of the method 

We consider the mathematic model of the problem on the example of company selection for credit 

issuance. Let’s assume that six applications from companies enter the bank. We will consider companies as 

alternatives, between which the decision maker must select one for credit issuance. 

 

1x  2x  3x  4x  5x  6x  

0,79 0,32 0,75 0,57 0,82 0,81 

 

Then, alternatives will be ranked as follows: },,,,,{ 243165 xxxxxxX  . The 3165 ,,, xxxx  

alternatives are side by side. Let’s enter the 03,0d  distance, then the 243 ,, xxx   alternatives we separate, so 

651 ,, xxx  will remain. In such case there is uncertainty about the decision maker in deciding. 

We evaluate the 651 ,, xxx  companies and rank them on the base of next dynamic criteria of effectiveness 

between 2010-2013 years: 

 

Criterion Criterion name Weight (p) Point of satisfaction (Т) 

1K  Current liquidity coefficient 8 0,9 

2K  Coefficient of general liquidity 9 1,5 

3K  Coefficient of financial independence 7 2 

4K  Profitability of production 10 0,09 

 

Firstly we calculate criteria of effectiveness on the base of financial reporting, we will write the result in 

the table separately for companies: 

 

1x  2010 2011 2012 2013 

1K  0,4 1,1 0,6 0,7 

2K  0,8 1 1,2 1,3 

3K  0,9 2,9 4,1 1,8 

4K  0,06 0,09 0,12 0,07 

 

5x  
2010 2011 2012 2013 

1K  0,3 1,2 1,3 0,9 

2K  0,8 0,9 1,2 1 

3K  0,5 0,9 2,1 1,1 

4K  0,06 0,07 0,06 0,05 
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5x  
2010 2011 2012 2013 

1K  0,3 1,2 1,3 0,9 

2K  0,8 0,9 1,2 1 

3K  0,5 0,9 2,1 1,1 

4K  0,06 0,07 0,06 0,05 

 

In the second stage we will build regressive equations on the base of data for each alternative by each 

criterion. 

Firstly we construct a regressive equation for
1x  alternative by 1K

 
criterion. 

We calculate the
1
1b , 

1
1a  coefficients by using formula (4) and (5): 

04,0
80468046161845344

8,280464,563241
1 




b ,   .76,798046

4

1
04,08,2

4

11
1 a  

 

Then the equation of linear regression will be: 

.04,076,79)(1
1 XXY   

The predicted value of current liquidity criterion  1K  for the 2014 year by the first alternative is:  

.8,0201404,076,79)2014(1
1 Y  

The rest 11 regressive equations we construct analogically and calculate the predicted value. The result 

of the predicted value we will write in the table: 

 

 1x  5x  6x  

1K  0,8 1,4 0,75 

2K  1,5 1,2 1,4 

3K  3,4 1,9 2,55 

4K  0,1 0,05 0,035 

 

On the third stage, we calculate the value of the matrix Z = { giz } by the formula: 























0,000,270,82

0,610,930,00

0,670,001,00

0,700,000,80

Z  

We calculate the )29,0;21,0;26,0;24,0( weight coefficients on the base of formula (8). 

On the last stage we calculate aggregated ranks by formula (9): .)0,470,27;0,69;(A  we order 

the alternatives by descending: 561 ,, xxx . We conclude, what is the best company for 2010-2013 years. 
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Conclusion 

 

The paper presents an approach to the problem of multi criteria selection of alternatives the peculiarity is 

that this mathematical model uses dynamic criteria of effectiveness. The mathematical model can be used as a 

basic instrument of the multi criteria selection or as an auxiliary to enhance the degree validity of decision-making 

in a built ranking line of alternatives. As an example of the model application on economic problem of choosing 

the company to provide a bank loan. 
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BEZPEČNOSTNÉ TRENDY A RIZIKÁ MALÝCH 

STACIONÁRNYCH ZDROJOV VYKUROVANIA 
 

Jana MÜLLEROVÁ1 

 

Abstrakt : Štúdia sa zameriava na požiarno-bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú zo špecifických biologicko-

fyzikálnych vlastností rôznych typov biomasy. Biologická aktivita biopaliva nesie riziko samovznietenia. Biomasa 

je taktiež nositeľom obzvlášť závažných zdravotných rizík, ktoré viedli v dokumentovaných prípadoch k náhlemu 

úmrtiu osôb, ktoré sa dostali do kontaktu s prostredím s nadpriemerným podielom CO vo vzduchu. Biomasa je 

živnou pôdou  biologicky aktívnych organizmov ako sú plesne a huby. Aspergilóza je typickým prejavom 

oslabeného ľudského organizmu, ktorý bol zasiahnutý spórami tejto globálne rozšírenej huby. Spôsobuje vážne 

choroby dýchacích ciest, dýchavičnosť, zhoršuje astmatické prejavy, alergické reakcie apod. Skladovanie vlhkej 

štiepky predstavuje väčšie riziko ako skladovanie drevných peletiek.  

Kľúčové slová: Požiarno-bezpečnostné riziká, samovznietenie, biomasa, aspergilóza.  

 

Abstract :This study deals with fire-safety risk related to special bio-physical properties of various biomass sorts. 

Bioactive bio-fuel is a source of self-ignition risk. Biomass is also a source of very serious illnesses which have 

caused fatal injuries in documented cases. The people affected by enormous amount of CO in the air. Biomass is 

a living environment for bio-active organism like stains and fungi. Aspergillosis is a typical disease – effect of 

weak human immunity attacked by spores of this common global fungi. It causes serious respiratory illnesses, 

asthma, allergic reaction etc. Storage of wet wood chips is source of higher risk than storage of wood pellets. 

Key words:.  Fire-safety risk, self-ignition, biomass, aspergillosis. 

 

 

1 Charakteristika biomasy 

 

Energia z biomasy je energia, ktorá je obsiahnutá vo vnútri rastlín a živočíchov. Môže zahŕňať organické látky 

všetkých druhov: rastliny, živočíchy, alebo odpadky z organických zdrojov. Tieto druhy zdrojov energie, sú známe 

ako biopalivá a typicky zahŕňa drevnú štiepku, zhnité stromy, hnoj, odpadové vody, kompost a zložky stromov. 

Chlorofyl prítomný v rastlinách absorbuje oxid uhličitý z atmosféry a vody zo zeme prostredníctvom procesu 

fotosyntézy. Rovnaká energia je odovzdaná zvieratám pri kŕmení. Má sa za to, že ide o obnoviteľný zdroj energie, 

pretože oxid uhličitý a voda obsiahnutá v rastlinách a zvieratách sa uvoľňujú späť do ovzdušia, keď sa spaľujú, 

a tak možno pestovať viac rastlín a plodín na výrobu energie z biomasy.  

 

V mnohých ohľadoch je biomasa novým zdrojom energie. Kým drevo vždy slúžilo ako zdroj paliva pre krby a 

rúry a konvenčnými metódami vykurovania, energia z biomasy je pokrokom. V súčasnosti sú pohonné hmoty z 

biomasy výnosným produktom pestovaným a masovo vyrábaným. Používa sa vo všetkom, od motorov až po 

elektrárne. 

 

Rastúca popularita palív z biomasy v Európe sa spája s označením zelenej a lacnej energie z obnoviteľných 

zdrojov. Obzvlášť, drevené pelety sú veľmi žiadané a počas zimných mesiacov mnohokrát nedostupné vzhľadom 

na nadmerný dopyt.  Na druhej strane existuje niekoľko závažných rizík a nebezpečenstiev ohrozujúcich zdravie 

a bezpečnosť. Týkajú sa priebehu skladovania, rizika samovznietenia a rizík z inhalácie spór húb a plesní, ktoré 

sa v biomase nachádzajú a množia.. Ignorácia bezpečnostných aspektov a úradných predpisov môže viesť k 

fatálnym zraneniam alebo veľkej materiálnej škode. Bakteriálne alebo oveľa pravdepodobnejšie plesňové 

ochorenia a požiare biomasy majú pomerne vysokú  pravdepodobnosť, najmä v rámci veľkých zariadení na výrobu 

a spaľovanie biomasy. Štúdia poskytuje prehľad o väčšine pravdepodobných rizík, najnebezpečnejších rizík 

týkajúcich sa skladovania biomasy. Podrobne popísaný je proces spontánneho samovznietenia,  jeho podmienky 

ako aj podmienky samovýbuchu. Samovznietenie vzniká pri súbehu troch základných podmienok požiarneho 

trojuholníka, samovýbuch pri splnení piatich podmienok päťuholníka výbuchu. V tomto prípade existuje veľmi 

vysoké riziko obrovských škôd a smrteľných úrazov. Niekoľko zariadení na biomasu bolo zničených v posledných 

dekádach tak v Európe ako aj v USA.  

 

Najčastejším zdravotným rizikom podľa svetových skúseností a štatistík sa spája s nebezpečnými plesňami, ktoré 

sú prítomné v drevnej štiepke. Typickou plesňou je Aspergillus fumigatus, ktorá spôsobuje vážne zdravotné 

komplikácie ako je aspergilóza, alebo rôzne dýchacie ťažkosti, pľúcne a srdcové infekcie, astmatické ťažkosti atď. 
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Aspergilóza je považovaná za pomerne vzácnu chorobu. Avšak v minulosti už bolo zaznamenaných niekoľko 

smrteľných prípadov spôsobených spórami tejto huby, a takisto bolo preukázaných niekoľko smrteľných prípadov, 

ktoré súvisia s nadmernou koncentráciou CO v uzavretých skladovacích priestoroch spôsobených nedostatočným 

vetraním.  

 

Popularita biomasy má stúpajúci trend v rámci Európy. Podiel biomasy na obnoviteľných zdrojoch energie je viac 

ako 67  % v rámci EÚ-27. Existujú rôzne druhy biomasy. Biomasa je biologický materiál získaný z živých, alebo 

nedávno živých organizmov. V súvislosti s energetickým využitím biomasy sa týmto pojmom označuje rastlinný 

materiál určený na energetické účely. Ale biomasou sa môže rovnako označovať hmota živočíšneho tak ako 

rastlinného pôvodu [1]. Široká škála rastlinne biomasy sa používa ako palivo. Z pohľadu domácností existujú dva 

najčastejšie používané typy pevných palív rastlinného pôvodu. Drevené pelety a drevná štiepka. Existuje mnoho 

výhod používania peliet napr. vyššia energetická účinnosť (moderné kotle na pelety dosahujú viac ako 90 %), 

vysoká výhrevnosť 17 MJ/kg a nízky obsah popola (okolo 1 %), nízky obsah vody (8 % - 10 %), malý objem t.j. 

nízke nároky na skladovací priestor (650 kg/m3), plne automatická prevádzka a ovládanie spaľovania, veľmi nízke 

emisie znečisťujúcich látok, prijateľná cena za jednotku tepla, plnohodnotná náhrada za iné typy paliva z 

obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie [2], [3]. 

 

Drevná štiepka sa používa v obrovských množstvách pri výrobe tepla v teplárňach, ktoré zásobujú teplom a teplou 

vodou obytné bloky v mnohých mestách. Drevná štiepka predstavuje nerovnorodú hmotu, zmes drevených triesok, 

kôry, a zelených častí, častokrát s obsahom hliny. Vyznačuje sa nízkou hustotou a vysokým obsahom vody, 

používa sa predovšetkým v tepelných elektrárňach, kotolniach stredne veľkého charakteru. 1. žiadne škodlivé 

emisie:. Energetické biomasy, pre najviac sa rozdeliť, nevytvára žiadne škodlivé emisie oxidu uhličitého. Veľa 

zdrojov energie používané dnes sa snaží ovládať svoje emisie oxidu uhličitého, pretože môžu poškodiť ozónovú 

vrstvu a zvyšuje účinky skleníkových plynov, potenciálne otepľovanie planéty. Je úplne prirodzené, nemá také 

vedľajšie účinky, oxid uhličitý pri jeho použití. 

 

 Vzhľadom k relatívne čistému využitiu energie z biomasy pri použití v komerčných podnikoch, ako sú letecké 

spoločnosti, dostávajú tieto firmy daňové úľavy napr. v USA.  

 

Bohaté a obnoviteľné zdroje 

 Výrobky z biomasy sú hojné a obnoviteľné zdroje. Vzhľadom k tomu, že pochádzajú z živých zdrojov, a život je 

cyklický, tieto produkty potenciálne nikdy vyčerpať, tak dlho ako tam je niečo, čo žije na Zemi, a je tu niekto tam 

zase, že živé zložky a odpadové produkty na energiu. V Spojenom kráľovstve, palivá z biomasy sú vyrobené z 

recyklovaných kuracieho trusu. V Spojených štátoch a Rusku, sú bohaté lesy pre drevo, ktoré majú byť použité 

pri výrobe energie z biomasy. 

- Viac na: http://www.conserve-energy-future.com 

 

2 Spontánne samovznietenie 

Existujú tri základné podmienky, ktoré musia byť súbežne splnené aby došlo k samovznieteniu. Musí byť prítomný 

zdroj zapaľovania, kyslík a horľavý prach. Ide o tzv. požiarny trojuholník (obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Základné podmienky samovznietenia a samovýbuchu 
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Samovznietenia na základe biochemických procesov patrí medzi najčastejšie príčiny samovoľného vznietenia. 

Podstatou biologického samovznietenia je postupné zvýšenie teploty v dôsledku činnosti mikroorganizmov 

(baktérií), ktoré vedie k ohrevu. Najmä vlhké rastlinné materiály majú veľký sklon k tomuto typu samozahrievania, 

ktoré vedie k následnému samovznieteniu. Z množstva poľnohospodárskych produktov, sú najnebezpečnejšie 

rastlinné materiály s celulózových charakteru, ako je seno, slama, kukurica, chmeľ, bavlna, piliny, krmivo, tabak, 

atď. Tieto ľahko podliehajú oxidácii a tleniu. Po fáze tlenia nasleduje vznietenie materiálu, ku ktorému môže dôjsť 

za určitých podmienok, vhodných pre pyrolýzu [4], [5]. 

 

Existujú tri typy samovznietenia sa môžu vyskytnúť v rastlinných produktov, ktoré popisuje Balog [4]. Prvým 

typom je samovznietenie vplyvom technologického spracovania výrobkov z biomasy (sušenie, mletie, granulácia, 

atď,), kde môže dôjsť k samovznieteniu vďaka uvoľňovanému teplu na horúcom povrchu. Druhým typom je 

chemické samovznietenie, ku ktorému môže dôjsť napríklad, ak sú tieto výrobky ošetrené farbou alebo iným 

chemickým náterom so sklonom k samovznieteniu. Tretí typ je najčastejšou príčinou požiarov v biologickom 

poľnohospodárstve - spontánne samovznietenie rastlinných materiálov, ku ktorým dochádza najmä pri ukladaní 

objemného krmiva a iných rastlinných produktov. Pri teplote asi 70 °C začínajú baktérie umierať. Teplota je už 

dostačujúca pre rozpad niektorých jednoduchších rastlinných látok, ktoré umožňujú uvoľňovanie uhlíka. 

Uvoľnený uhlík funguje ako uhlie. Začína sa oxidácia a tým aj ďalšie uvoľňovanie množstvo uhlíka, teplota látky 

sa zvyšuje a pri teplote 250 až 300 °C sa zapáli rastlinná hmota [4]. 

 

 

 

 3 Samový buch 

 

Explózia  nastane, keď sú prítomné súčasne všetky základné prvky: horľavý prach, kyslík vo vzduchu, 

zapaľovanie, prachu častice disperzie a pôrod rozvíreného prachu (Obr.1). Pokiaľ sa stretne týchto päť podmienok 

súčasne, môžu nastať veľmi vážne a to aj smrteľné následky.  

Veľmi vážne explózie drevných peliet nastali vo výrobnej spoločnosti Inferno Wood Pellets Co. Rhode Island, 

USA. Výbuch s následným mohutným požiarom nastal 20. augusta 2013. Jeden pracovník bol vymrštený 7 m 

ďaleko a utrpel pritom početné poranenia [6]. Ďalšie incidenty sa stali vo Švédsku. Vo firme Laxa pellets v roku 

2010  obrovský výbuch zničil silá v Esbjergu, kde 85 m vysoké silo sa zrútilo po tom, čo pelety podľahli požiaru 

v roku 1998 [7]. Viaceré nehody boli hlásené v súvislosti s drevenými peletami a samovznietením s následným 

požiarom. V továrni na výrobu peliet Pinnacle pellet došlo k mohutnej explózii v nočných hodinách. K požiaru 

s následným výbuchom došlo v januári 2011 v Tolko Soda Creek pri meste Vancouver na západe Kanady (obr. 2). 

 

 

 
 

Obr.2 Požiar v Pinnacle pellet [15] 
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Rozdiel medzi explóziou a samotným požiarom je daný len prítomnosťou 2 prvkov výbuchu pentagramu (obr. 1). 

Rozptyl prachových častíc a oblak prachu, musí byť prítomný spolu s tromi podmienkami požiarneho trojuholníka. 

Potom môže dôjsť k výbuchu s vysokou pravdepodobnosťou. 

 

 

 

4 Oxidy uhlíka 

 

Oxid uhoľnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2) sú plyny s fatálnymi účinkami v dôsledku svojej prirodzenej tendencie 

viazať molekuly kyslíka v krvi, čo spôsobuje nedostatok kyslíka a telo bez kyslíka, je ohrozené smrteľným 

nebezpečenstvom.  CO ako aj CO2 a tiež metán (CH4) sú produktom spaľovania biomasy. Z tohto dôvodu musí 

byť zabezpečená cirkulácia vzduchu všade kde je biomasa  uložená. Viac ako 10 smrteľných incidentov bolo 

hlásených za posledných 10 rokov v súvislosti s peletami a ich prepravou z Kanady do Európy. 8 úmrtí bolo 

spôsobených otravou CO od roku 2002 do roku 2011. Typický priebeh nastáva, keď obeť vstúpi do skladovacej 

miestnosti po niekoľkých dňoch bez cirkulácie vzduchu. Jedna osoba vstúpila do skladu peliet s 10 tonami v 

prístave Vasa, Fínsko, 2008. Zvyčajne hlavnou skupinou obetí sú námorníci.  

 

Experimentálne merania koncentrácie plynu CO v kanadských laboratóriách preukázali silnú koncentráciu CO. 

Biele pelety s priemerom 6 až 6,2 mm, obsahu vlhkosti 8/2-1/8%, objemovej hustote 704 až 739 kg/m3 a hustotou 

častíc 1,08 až 1,32 g/m3 boli použité v experimente [13]. 

 

 Hodnoty CO a CO2 boli zvýšené až na niekoľko tisíc násobok za minútu. Koncentrácie CO2 sa od 2000 ppm (pri 

izbovej teplote). Až 60000 ppm (55 ° C) po 2-3 dňoch bez čerstvého vzduchu. Podobne, koncentrácia CO dosiahla 

veľmi rýchlo 1000 ppm (izbová teplota) a viac ako 12500 ppm (55 °C). Aj krátky kontakt - jedným dychom s 

týmito koncentráciami mohlo viesť k smrteľným následkom pre náhodne vstupujúce osoby [13]. Maximálna 

prijateľná úroveň hygieny je 25 ppm CO v práci a 9ppm v rezidenčnej štvrti. Z hľadiska trvania prepravy peliet 

námornou cestou z Kanady do Európy (4 - 6 týždňov), nie je divu, že uhlíkové plyny dosiahli extrémne hodnoty 

v suterénoch nákladných lodí, obzvlášť po tak dlhú dobu bez ventilácie. 

 

 

 

5 Skladovanie biomasy 

 

Podľa nariadenia 258/2007 Ministerstva vnútra [14], technické a protipožiarne bezpečnostné požiadavky na 

skladovanie dreva, štiepky sú nasledujúce: Hobliny a piliny môžu byť uložené max. 60 dní vonku bez 

preskladnenia. Max. výška stohu je 30 m, max. priemer základne je 150 metrov. Teplota musí byť meraná na 

dennej báze, v hĺbke 1,5 m do 10 m horizontálne vzdialeností. Ak v priebehu prvého týždňa skladovacia teplota 

neprekročí 35 ° C, interval merania môže byť predĺžený na tri dni. Pri dosiahnutí 50 ° C alebo pri absolútnom 

náraste o 3 ° C v priebehu 24 hodín, hromada musí byť preskladnená. 

 

Pelety by mali byť skladované oddelene od kotla a to buď v pivnici alebo v podzemí, kde sú automaticky dodávané 

podľa potreby na dopravníku. Zo silo alebo skladu, môžu byť prepravované priamo fúkaním z tanku. Výhodou 

peliet sú menšie požiadavky na veľkosť skladovacích priestorov. Ďalším spôsobom, ako zaistiť prísun paliva do 

kotla na pelety zásobníka je palivová nádrž pripojená priamo ku kotlu. Palivo je potrebné dodávať priamo z vriec. 

Spotreba peliet za vykurovaciu sezónu typického rodinného domu je cca 7-8 m3. 

 

Skladovanie veľkokapacitného charakteru sa uskutočňuje v silách. Avšak vždy tu existuje zvýšené riziko 

samovznietenia (obr.3) 
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Obr.3 Sklad peliet vo forme sila. Dublin, Írsko [17] 

 

Aspergilóza 

 

Aspergilóza je skupina ochorení spôsobených hubou Aspergillus (obr.4). Aspergilóza je skupina chorôb, ktoré 

spôsobuje určitý typ húb. Tieto ochorenia zvyčajne majú vplyv na dýchací systém. Huba, ktorá spúšťa ochorenie, 

Aspergillus, sa vyskytuje hojne v interiéri aj exteriéri. Väčšina kmeňov tejto huby je neškodných. Ale niektoré z 

nich môžu spôsobiť vážne ochorenie, kedy sú ich spory pri vdýchnutiu ľuďmi s oslabeným imunitným systémom, 

nebezpečné a spôsobujú vážne ochorenia pľúc alebo astmu. U niektorých ľudí môžu spóry vyvolať alergickú 

reakciu. Ďalší ľudia sú náchylní na mierne až závažné pľúcne infekcie. Najzávažnejšie forma aspergilózy - 

invazívnej aspergilózy - nastane, keď sa infekcia šíri do krvných ciev a mimo nej [13]. 

 

V závislosti od typu aspergilózy, liečba môže zahŕňať pozorovanie, protiplesňové lieky alebo, vo vzácnych 

prípadoch, chirurgický zákrok. Aspergillus  je rod ktorý pozostáva z niekoľkých stoviek druhov plesní, ktoré sa 

nachádzajú v rôznych klimatických podmienkach po celom svete. Aspergillus bola prvýkrát katalogizovaný v roku 

1729 taliansky kňaz a biológ Pier Antonio Michelim. V súčasnej dobe "aspergillum" je tiež názov pre štruktúry 

spoločné pre všetky Aspergillusy; asi jedna tretina druhov je tiež známe, že majú akési sexuálne štádium. Členovia 

rodu Aspergillus majú schopnosť rásť tam, kde je vysoká koncentrácia cukru, soli apod. Aspergillus sú vysoko 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 130 - 
 

aeróbne a sú prítomné v takmer všetkých na kyslík bohatých prostrediach, kde sa bežne vyskytujú vo forme plesní 

na povrchu substrátu, napríklad v dôsledku vysokého napätia kyslíka. Obyčajne, huby rastú na substrátoch 

bohatých na uhlík, ako sú monosacharidy (napr. glukóza) a polysacharidy (napr. amylóza). Aspergillus patrí medzi 

bežné kontaminanty škrobnatých potravín (napr. pečiva a zemiakov), a rastie na mnohých rastlinách a stromoch.  

 

Okrem rastu na zdrojoch uhlíka, sa veľa druhov Aspergillus prejavuje oligotrofne, keď sú schopné rásť v prostredí 

kde sú živiny vyčerpané, alebo v prostredí, v ktorom je absolútny nedostatok kľúčových živín. A. niger je 

ukážkovým príkladom toho, že možno nájsť rastúce spóry na vlhkých stenách, kde tvoria hlavnú zložku plesní.  

 

Najbežnejší podtyp u infekcií nosových dutín spojených s aspergilózy je Asperigllus fumigatus (obr.4). Medzi 

príznaky patrí horúčka, kašeľ, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, alebo môže tiež dôjsť k mnohým iným chorobám, 

takže diagnóza môže byť náročná. Zvyčajne sa prejavuje u pacientov s už oslabeným imunitným systémom alebo 

u tých, ktorí trpia na iné pľúcne ochorenia. 

 

U ľudí, hlavné formy choroby sú:  

 Alergická bronchopulmonálna aspergilóza, ktorá postihuje pacientov s respiračnými chorobami, ako je 

astma, cystická fibróza, a zápal prínosových dutín 

 Akútna invazívna aspergilóza, forma, ktorá rastie do okolitého tkaniva, častejšie u pacientov s oslabeným 

imunitným systémom, ako je AIDS alebo u pacientov s chemoterapiou 

 Infekčná invazívna aspergilóza, infekcia sa šíri po celom tele 

 Aspergilom, "hubové zhluky", ktoré sa môžu tvoriť v dutinách, ako sú pľúca 

 

Aspergilóza dýchacích ciest sa tiež často prejavuje u vtákov, a niektoré druhy Aspergillus  infikujú hmyz [9], [12]. 

 

 

 
 

Obr. 4 Aspergillus fumigatus [16] 

 

 

Spóry rodu aspergillus sú natoľko bežné a rozšírené po všetkých kontinentoch, že kontakt s nimi je každodennou 

záležitosťou. Ich príliš vysoká koncentrácia súbežne s dlhodobým kontaktom môže spôsobiť ťažké zdravotné 

komplikácie s následkom smrti. Keďže príznaky napadnutia organizmu sú väčšinou všeobecné, lekári príliš 

neskoro prídu na príčinu problémov. V tom spočíva jedno z najväčších nebezpečenstiev pôsobenia tejto huby na 

ľudský organizmus.   
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Záver 

 

Biomasa, najmä drevné pelety sa stali veľmi populárne paliva vďaka svojej nízkej cene a pomerne vysokému 

užívateľskému komfortu. Pri skladovaní musia byť splnené niektoré legislatívne štandardy a kritériá, aby sa 

zabránilo smrteľné zranenia. Existujú tri hlavné riziká spojené so skladovaním drevených peliet a biomasy 

všeobecne. Nebezpečenstvo samovznietenia a samo-výbuchu je vysoké, keď sú prítomné (Obr.1) prvky 

požiarneho trojuholníka alebo päťuholníka výbuchu. Jednou zo základných vlastností biomasy je 

samozohrievanie, čo môže viesť k postupnému samovznieteniu. Druhá hlavné riziko sa vzťahuje na biomasu a jej 

biologickú aktivitu. Baktérie a zvyčajne Aspergillus fumigatus - huby sú prítomné vždy, keď je dosiahnutá 20% 

vlhkosť a aspoň 3 °C teplota okolia. Aspergillus spôsobuje vzácne pľúcne choroby a ochorenia dýchacích ciest 

vrátane astmatických reakcií, rovnako ako infekcie pľúc. Ďalším rizikom v uzavretých priestoroch je zvýšená 

koncentrácia CO a CO2 uvoľneného pri preprave v uzavretej miestnosti bez vetrania. Bolo niekoľko obetí, ktoré 

pri vstupe do priestorov s jedovatými plynmi náhle zomrelo. Tento druh rizika platí aj pre skladovanie peliet v 

bytoch. 

 

Oficiálne predpisy a normy pre skladovanie musia byť dodržiavané, aby sa zabránilo vzniku rizikových situácií s 

fatálnymi následkami. Všetky tri typy rizika mali za následok smrteľné zranenia v minulosti. Ďalšie meranie je 

potrebné vykonávať s novým druhom biomasy s odlišnou vlhkosťou a potenciálom samovznietenia. S najväčšou 

pravdepodobnosťou bol preukázaný istý vzťah medzi vlhkosťou, hustotou, biologickou aktivitou 

a samozohrievaním  biomasy. 
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EKOLOGICKÉ DOPADY MALÝCH ZDROJOV 

VYKUROVANIA 
 

Jana MÜLLEROVÁ1 

 

Abstrakt : Štúdia sa zameriava na ekologické riziká spojené so spaľovaním dreva a biomasy v malých 

stacionárnych zdrojoch vykurovania. požiarno-bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú zo špecifických biologicko-

fyzikálnych vlastností rôznych typov biomasy. Biologická aktivita biopaliva nesie riziko samovznietenia. Biomasa 

je taktiež nositeľom obzvlášť závažných zdravotných rizík, ktoré viedli v dokumentovaných prípadoch k náhlemu 

úmrtiu osôb, ktoré sa dostali do kontaktu s prostredím s nadpriemerným podielom CO vo vzduchu. Biomasa je 

živnou pôdou  biologicky aktívnych organizmov ako sú plesne a huby. Aspergilóza je typickým prejavom 

oslabeného ľudského organizmu, ktorý bol zasiahnutý spórami tejto globálne rozšírenej huby. Spôsobuje vážne 

choroby dýchacích ciest, dýchavičnosť, zhoršuje astmatické prejavy, alergické reakcie apod. Skladovanie vlhkej 

štiepky predstavuje väčšie riziko ako skladovanie drevných peletiek.  

Kľúčové slová: Emisie, spaľovanie biomasy, CO.  

 

 

1 Úvod 

 

Zvyšujúci sa počet malých zdrojov vykurovania v domácnostiach znamená zvyšujúci sa počet tuhých 

znečisťujúcich látok paliva. Mnoho európskych domácností zase z plynu na menej zelená - spaľovanie dreva. Ich 

vplyv na celkovú kvalitu ovzdušia má vzrastajúci trend na slovenské, aj keď ostatné priemyselné odvetvia sú 

znižovanie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Malé zdroje vykurovania má asi 15% podiel na znečistení 

ovzdušia konkrétnych záležitostiach. Tam sú obrovské znečisťujúce látky s oveľa väčší dopad na kvalitu ovzdušia. 

Najväčší z nich je US Steel, ktorá produkuje viac ako 50% všetkých znečisťujúcich látok v celej krajine. Túto 

skutočnosť možno len ťažko zmeniť. Menšie zdroje vykurovania môžu byť vymenené oveľa jednoduchšie. 

Príspevok sa zameriava na záležitosti CO, NOx a PM10 namerané v rade testov. Vykonané merania v Štátnej 

skúšobni (TÚV) ukazujú, že je dôležité správne spaľovanie dreva na drevo zplyňovacie kotly s cieľom 

maximalizovať ich účinnosť a znížiť emisie znečisťujúcich látok v ovzduší. Existuje sto tisíc kotly inštalované, 

väčšinou tie staré s vysokými emisiami na slovenské. Najzložitejšie pre výrobcu kotlov je znížiť emisie CO na 

minimum, aby boli splnené aktuálne požiadavky EN. Tam sú drahé technické riešenia alebo paliva musí byť 

zmenený na vysoko kvalitnej biomasy - drevených peliet. Teplovodné kotly klasické oceľové alebo liatinové nie 

sú schopné splniť kritériá emisnej bez zmeny ich konštrukcie. Splyňovacie kotly môžu spĺňať kritériá pre CO a 

PM najmä v laboratórnych podmienkach.  

 

Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA), viac ako 90% populácie v európskych mestách je 

vystavený látok znečisťujúcich ovzdušie [2]. Medzi hlavné odvetvia, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia sú 

spotreba energie a napájanie cestná doprava, priemyselné procesy, poľnohospodárstvo, ostatné dopravné a odpady. 

Štatistické údaje naznačujú, klesajúci trend znečistenia ovzdušia vo všetkých oblastiach, avšak niektoré krajiny 

EÚ vrátane Slovenska majú problémy na vyplnenie kritériá uvedené v národnom smernice emisných stropoch. To 

ustanovujú emisné limity pre štyri hlavné látky znečisťujúce ovzdušie (oxidy dusíka, oxid siričitý, iných ako metán 

prchavých organických zlúčenín a amoniaku) s najvyšším nebezpečenstvom pre ľudské zdravie.  

 

Napriek tomu, že v posledných desaťročiach sa zníženou emisií a zníženie produkcie určitých znečisťujúcich látok, 

problém je ďaleko od vyriešený. Jedná sa najmä dve látky - častíc a prízemného ozónu, ktoré spôsobujú dýchacie 

ťažkosti, kardiovaskulárne ochorenia a znížiť priemernú dĺžku života.  

 

Revízia Göteborgu protokolu (1999), k zníženiu kyslosti, eutrophy a prízemného ozónu dochádza a pevných častíc 

(PM) môže byť riešená v rámci protokolu o ťažkých kovoch alebo revidované v Göteborgu protokolu. Medzi 

rokmi 2009 až 2011 viac ako 96% mestského obyvateľstva bolo vystavených koncentráciám častíc a viac ako 98% 

z prízemného ozónu (O3) hodnoty odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou [1].  

1 určitým záležitostiam bezproblémové znečisťujúcich látok vo STREDNEJ EURÓPE  

Podrobné vymedzenie jednotlivých záležitosťou uvádza: "PM je zmes aerosólových častíc (pevné a kvapalné), 

ktoré pokrývajú širokú škálu veľkostí a chemickým zložením. PM10 (PM2.5) sa vzťahuje na častice s priemerom 

10 (2,5) mikrometrov alebo menej. PM je buď priamo emitované ako primárnych častíc a tvorí v atmosfére z 

emisií SO2, NOx, NH3 a NMVOC (bezmetánových prchavých organických zlúčenín). PM je vyžarované z 
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mnohých antropogénnych zdrojov, vrátane oboch spaľovacích a nespaľovacích zdrojov. Významné prírodné 

zdroje PM sú morskej soli a prírodné re-suspendovaný prach [2]. "Najväčším problémom kvality ovzdušia na 

slovenskom, rovnako ako vo väčšine európskych krajín je v súčasnej dobe emisie znečistenia PM10. Odbornej 

literatúry so zameraním na zdravotné dôsledky PM10. Boman et al. zistil priamy vzťah medzi príznaky astmy, 

dýchacích problémov a dennej úmrtnosti pripojený na všetky vekové skupiny [3].  

 

Tiež najlepšie Zvláštne záleží PM2, 5 spôsobiť respiračné a vynútené problémy s dýchaním. Podľa výskytu PM2, 

5, Slovensko bol nájdený na treťom mieste od konca za Bulharska a Poľska. PM2, 5 príčiny respiračné problémy 

a zvýšenie jeho koncentrácia je spôsobené hlavne tým, dopravy a vykurovania na tuhé palivá.  

 

V roku 2011, 24h-limit pre PM2, 5 referenčná hodnota bola prekročená na 27 z 38 automatických staníc pre 

monitorovanie znečistenia ovzdušia na slovenské. Avšak, expozícia emisií mestskej populácie Rumunska a Českej 

republiky mala podobné hodnoty ako na Slovensku. Na druhej strane vo Fínsku je vystavených 0% mestského 

obyvateľstva   nadlimitným emisiám, zatiaľ čo Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia vystavuje až 18% 

obyvateľov prekročením emisií znečisťujúcich látok v mestských oblastiach (obr. 1). Slovensko je tiež lídrom 

emisií O3v mestských oblastiach.  

 

 

 
Obr.1 Podiel obyvateľstva vystavený nadmerným emisiám vo vybraných štátoch. 

 

 

 

2 TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY NA SLOVENSKÚ 

 

2.1 Emisie veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania 

 

Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú definované ako "technologických celkov s spaľovacích 

stacionárnych palivových zariadení s celkovým tepelným príkonom 50 MW a iných výrobných liniek s výrobnou 

kapacitou presahujúcou prahovú hodnotu." [3] Existuje 703 veľkých znečisťovateľov v prevádzke. Štatistiky 

hovoria, že dominuje podiel top 20 zdrojov znečisťovania ovzdušia na Slovensku. Podiel týchto znečisťovateľov 

na celkových emisiách na slovenské je z 73,27% na 96,91% [3].  

 

Najväčším znečisťovateľom na slovenskom je US Steel Košice, tradičný výrobca ocele a najväčšie priemyselné 

zariadenia na slovenské. V roku 2010, sa zvýšili emisie (zhruba na úrovni roku 2002) pre zvýšenie produkcie 

železa a ocele v prevádzke US Steel s.r.o., Košice, čo je zďaleka najväčším znečisťovateľom ovzdušia na 

slovenské. Táto spoločnosť mala nasledujúce podiel na celkových emisiách PM 42.84%, SO2 12,68%, NOx 

19,39%, CO 67.37% (2010), čo znamená vedenie v troch kategóriách a druhé miesto v emisiách SO2, kde sú 

najväčšími znečisťovateľmi sú SE, as, Bratislava, s teplom elektrárne v Zemianske Kostoľany. Podiel emisií SO2 

je 55.47%.  
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Okrem stacionárnych zdrojov sem patria mobilné zdroje t.j. dopravné prostriedky s dominantným podielom 

osobných a nákladných automobilov.  

 

 

2.2 Malé a stredné stacionárne zdroje emisií 

 

Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria stacionárne zariadenia - domáce pece pre spaľovanie pevných 

palív a zemného plynu s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW. Malý podiel zdrojov na znečistení ovzdušia aj 

napriek ich obrovskému množstvo, je  síce relatívne nízky, ale zďaleka nie nezanedbateľný. Analogicky stredné a 

veľké zdroje znečistenia sú definované ako stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Ich tepelný príkon sa 

pohybuje v rozmedzí 0,3 až 50 MW. Ich celkový podiel na emisiách je oveľa menší než podiel malých 

stacionárnych zdrojov.  

Okrem stacionárnych zdrojov tu sú mobilné zdroje, t.j. vozidlá s dominantným podielom osobných a nákladných 

automobilov. Nasledujúce grafy ukazujú, PM a emisie CO podľa zdroja pôvodu (obr.2). Zahŕňa veľké, stredné a 

malé stacionárne zdroje, cesty a ďalšie komunikácie. Graf v troch zo štyroch hlavných typov sledovaných emisií 

dominujú veľkých stacionárnych zdrojov, podiel, ktorý v prípade SO2 takmer absolútna. Na druhom mieste sú 

striedavo malých stacionárne zdroje a cestná doprava, ktorá v prípade NOx podkopáva nadvládu veľkých 

stacionárnych zdrojov znečistenia.  

  

 
Obr. 2 Podiel stacionárnych a mobilných zdrojov na znečistení ovzdušia 2010 (podľa [1]) 

 

 

2.3 Malé tepelné zdroje na Slovensku 

 

Trend emisií rôznych priemyselných odvetví na Slovensku, ako v celej EÚ rastie v poslednom desaťročí. Existujú 

dve výnimky na Slovensku spojené s využívaním a výrobou a domácim vykurovaním s mierne rastúcim trendom. 

Domáce zdroje vykurovania sú teplovodné kotly a kachle sa stal č.2 NMVOC znečisťujúcich látok. Dominantný 

podiel na celkovom znečistení má sedem segmentov hospodárskej činnosti. Okrem technológie a dopravy, najmä 

používanie rozpúšťadiel a lakov v ťažkom a ľahkom priemysle, ktorý sa v poslednom desaťročí došlo k nárastu 
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emisií. Najväčší podiel má na použitie rozpúšťadiel, na druhom mieste pred cestná doprava prišiel domov 

vykurovanie. Rastúci trend má spaľovanie dreva a iných tuhých palív v domácich vykurovacích zariadení. Je 

zrejmé, že iba domáce kúrenie je jediným segmentom so stúpajúcim trendom, pričom vplyv cestnej dopravy 

výrazne klesá s rastúcou životný štandard. Nové vozidlá použiť štandardné trojcestné katalyzátory.  

 

Mnohé domácnosti vymenili hlavný zdroj vykurovania z drahšieho zemného plynu na lacnejšie zdroje 

vykurovania a ohrev vody. Dominantné dôvody pre to sú čisto ekonomické. Podľa posledného sčítania ľudu 2011u 

nás bolo asi 621 tisíc domácností s ohrevom na tuhé palivá. V porovnaní s výsledkami sčítania ľudu z roku 2001 

jasne ukazuje, že za posledných 10 rokov sa zvýšila popularita spaľovania palív na báze dreva (nárast o 88%, od 

152 tisíc až 285 tisíc domácností), zatiaľ čo klesajú podiely spaľovania fosílnych palív v malých zariadeniach 

(pokles o 47%, od 570 tisíc do 336 tisíc domácností).  

 

 

2.4 Kotly 

 

Teplovodné kotly patria do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale počet užívateľov kotlov na drevo rastie v 

celej Európe. Najpočetnejšie sú zastúpené drevo-zplyňovacie kotly alebo kotly na drevo, druhá veľká skupina sú 

kotly na pelety. Platné limity a ďalšie kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, limity tolerancie, horné 

a dolné limity, atď.) sú definované v smernici Ministerstvo životného prostredia SR. 360/2010 o kvalite okolitého 

ovzdušia.  

 

Emisie závisia na technických parametroch kotla, tj stavebné materiály, prívod paliva a prevádzku, kvalita paliva, 

tj obsah vody, frakcia kyslíka, menovitý tepelný výkon kotla, prívod paliva a prevádzku (efektívny dopyt teplo, 

správne zaobchádzanie, atď ). Konštrukcia a spôsob činnosti týchto kotlov ovplyvní nielen ich bezpečnosti, ale aj 

výkon a emisné parametre [4], [5], [6]. 

 

 

 
 

Obr. 3 Emisie pri spaľovaní biomasy v teplovodnom kotli namerané v TÚV Piešťany (2013) 
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Na príklade laboratórneho testovanie malého kotla na biomasu Maga P20 bolo poukázané na meranie emisií počas 

certifikačného procesu (tab. 1). Tento kotol spĺňa limity podľa normy EN STN 303-5:2012 [12] CO10% O2 (3000 

mg/m3), a THC10% O2 (40 mg/m3). NOx10% O2 hranica nie je definovaná v nových štandardov.  

 

Všeobecne platí, že kotly na pelety spĺňajú aj tie najprísnejšie emisné kritériá platia pre prístroje zakúpené po 1. 

januára 2014 prísnejšie perspektívy v roku 2018. Na druhej strane Neodehrané normatívne smernice týkajúce sa 

malých zdrojov vykurovania bude striktne popierajú nákup dreva non-zplyňovacie kotly bez catalysator pretože 

konštrukcia nie je schopná splniť prísne limity CO platné od roku 2018. Oceľový kotol na drevo klasickej 

konštrukcie D28 bola meraná počas počiatočnej skúšky v Slovenskom národnom skúšobňou v Piešťanoch [7]. 

Priemerné emisie CO pri menovitom výkone je 6514 mg/m3. Podľa platných noriem je 115% nad limit. Bolo 

todostačujúce pre bývalé triedy 2 v EN 303/5: 2009. Tiež 298 mg/m3 SO2 bol meraný. Nakoniec 1006 mg/m3 

THC bol meraný čo je 8-krát viac, než súčasné limity. Kotly na pelety majú takmer nulové emisie SO2. Tento typ 

kotla patrí k najviac chceli na slovenské.  Existujú tiež liatinové kotly s oveľa horšími výsledkami emisií s vysokým 

dopytom vo východnej Európe. Ich predaj bude prísne zakázané v krajinách EÚ v priebehu jedného roka.  

Našťastie, drevo zplyňovacie kotly schopné splniť prísne emisné normy sú k dispozícii. Napr. MA 25 Premium s 

emisiami CO 1100 mg/m3 a pevných látok iba 98,2 mg/m3 merané v rovnakom laboratóriu. 

 

 

3 DOPADY OXIDOV DUSÍKA NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Z hľadiska ľudského zdravia je zrejme najvýznamnejší oxid dusičitý (NO2). Hlavným zdrojom antropogénnych 

emisií oxidov dusíka do ovzdušia je spaľovanie fosílnych palív v stacionárnych emisných zdrojoch (pri vykurovaní 

a v elektrárňach) a v motorových vozidlách (spaľovacie motory). Vo väčšine prípadov je emitovaný do ovzdušia 

oxid dusnatý (NO), ktorý je transformovaný na oxid dusičitý. Oxidácia oxidu dusnatého atmosférickými 

oxidantmi, napr. ozónom, prebieha veľmi rýchlo i pri veľmi nízkych koncentráciách oboch reakčných zložiek v 

ovzduší. 

 

Oxidy dusíka spôsobujú fotochemický smog, ktorý vzniká v mestských oblastiach vplyvom slnečných lúčov, a 

ktorého súčasťou sú prevažne vysoké koncentrácie prízemného ozónu. Podľa niektorých vedeckých a odborných 

prác, je oxidu dusnému pripisovaný podiel na tvorbe skleníkového efektu i narušovanie ozónovej vrstvy 

v atmosfére v dôsledku reakcií ozónu s NOx. Fotochemickou oxidáciou sa oxidy dusíka transformujú až na 

kyselinu dusičnú. Koncentrácia NOx je v niektorých oblastiach porovnateľná s koncentráciou SO2, alebo aj vyššia, 

a z tohto dôvodu dochádza  posledných rokoch k zmene priorít týkajúcich sa acidifikácie prostredia. Dominujúcou 

príčinou vzniku kyslých dažďov (acidifikácie) sa stávajú zlúčeniny dusíka a nie zlúčeniny síry. 

 

Oxid dusičitý má štipľavý dusivý zápach. Prahová koncentrácia pachu sa uvádza medzi 200 µg∙m-3 (0,0974 ppm) 

a 410 µg∙m-3 (0,1998 ppm). Pri postupnom zvyšovaní koncentrácie od nulovej hodnoty na hodnotu 51000 µg∙m-3 

(24,85 ppm) počas 15 minút, nie je v dôsledku adaptácie pociťovaný žiadny zápach . 

 

Oxid dusičitý existuje v životnom prostredí ako plyn, preto jedinou relevantnou cestou expozície ľudí je 

vdychovanie. Krátke expozície oxidu dusičitému v časovom rozsahu 10 až 15 minút pri koncentráciách 3000 až 

9400 µg∙m-3 (1,4616 až 4,58 ppm) vyvolávajú zmeny funkcie pľúc u zdravých jedincov aj u bronchitických 

pacientov. Astmatici uvádzali subjektívne ťažkosti pri koncentrácii 900 µg∙m-3 (0,4385 ppm), zatiaľ čo zdraví 

jedinci tieto ťažkosti uvádzali až pri koncentrácii 1880 µg∙m-3 (0,916 ppm). Malé, ale štatisticky významné vratné 

účinky boli preukázané u pacientov s miernou astmou po 30-minútových expozíciách pri koncentrácii 560 µg∙m-3 

(0,3 ppm). Následky opakovaných expozícií týchto subjektov nie sú známe. Avšak u pokusných zvierat vyvolávajú 

1 až 6 mesačné expozície oxidu dusičitému pri koncentráciách v rozsahu 190 až 940 µg∙m-3 (0,1 až 0,5 ppm) 

zmeny štruktúry i metabolizmu pľúc a znižujú ich antibaktérialnu obranyschopnosť. 

 

 

4 DOPADY ORGANICKÝCH LÁTOK NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE 

 

Polycyklické aromatické uhľovodíky sú nebezpečné pre životné prostredie aj pre zdravie človeka najmä svojou 

veľkou stabilnosťou a možnosťou šírenia sa na veľmi dlhé vzdialenosti vo forme naadsorbovanej na zrna sadzí a 

prachových častíc, najmä pri ich produkcii zo spaľovacích procesov. Sú toxické pre množstvo živých organizmov. 

Môžu spôsobovať rakovinu, poruchy reprodukcie a mutácie u zvierat .  

 

Do organizmu sa dostávajú inhaláciou kontaminovaného vzduchu. Akútna otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, 

potením a vracaním. Náhodné požitie môže spôsobiť hemolytickú anémiu, pri styku s kožou vzniká erytém a 

dermatitída. Chronická otrava sa prejavuje účinkami na dýchací systém, kožu a karcinogénnymi účinkami. U 
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exponovaných sa častejšie vyskytuje chronická bronchitída. Testy na ľuďoch potvrdili, že zmes polycyklických 

aromatických uhľovodíkov a iných chemických látok spôsobuje vznik rakoviny. 

 

Nebezpečenstvo nemetánových organických zlúčenín spočíva v ich reaktivite, ktorá však nie je u všetkých druhov 

rovnaká, čo spôsobuje rôzne zdravotné dopady a tiež rôznu dobu zotrvania v atmosfére a vplyv na rôzne vrstvy 

atmosféry. V ovzduší reagujú s ďalšími znečisťujúcimi látkami, napr. s oxidom dusnatým a produkujú prízemný 

ozón a oxid dusičitý, čím dochádza k vzniku fotochemického smogu. 

 

Dlhodobejšie vdychovanie niektorých látok môže spôsobiť podráždenie zmyslových orgánov, bolesť hlavy, stratu 

koordinácie, poškodenie pečene, ľadvín alebo centrálneho nervového systému. U niektorých látok je podozrenie 

na karcinogénne účinky, u niektorých sú karcinogénne účinky preukázané (benzén). Nebezpečné sú aj 

vzhľadom na ich schopnosť produkovať prízemný ozón, ktorý zohráva negatívnu úlohu pri respiračných 

ochoreniach (astma). 

 

Prítomnosť PCDD/PCDF v životnom prostredí, vzhľadom k vysokej toxicite niektorých predstaviteľov tejto 

skupiny látok, je považovaná za významný ekologický problém. Vzhľadom k vysokej stabilite pretrvávajú 

PCDD/PCDF v prostredí dlhý čas. Celková perzistencia vzrastá s rastúcim počtom atómov chlóru v molekule. 

Napr. polčas rozpadu 2,3,7,8-tetrachlórdiben-zodioxínov, ktorý sa pokladá za karcinogénny, je v ľudskom tele 

približne 7 rokov.  

 

K neprofesionálnej expozícií populácie môže z 90 % dochádzať požitím potravy (hlavne cez kontaminované rybie 

mäso, tuky a mlieko), nasleduje dýchanie (1 až 5 %) a prestup cez kožu. Do potravy sa PCDD/PCDF dostávajú 

predovšetkým emisiami a následnou depozíciou do pôdy a vody, kde dochádza k bioakumulácii v potravinovom 

reťazci.  

 

 

ZÁVER  

 

Aj keď sa kvalita ovzdušia v Európe má zvyšujúcu sa tendenciu. Všeobecne platí, že je nutné vynaložiť ešte veľa 

úsilia, aby sa dostalo na znečistenie pod kontrolu. Najväčšími znečisťovateľmi sú dodávatelia energie a užívatelia 

zdrojov energie, ako aj cestná doprava, poľnohospodárstvo apod. PM spôsobuje respiračné a astmatické problémy. 

Na Slovenskou sa štatisticky je každý z mestských obyvateľov ovplyvnený znečistením ovzdušia, najmä PM a 

nebezpečným prízemným ozónom. Táto skutočnosť je výnimočná v rámci Európy. Tieto zlúčeniny sú uvoľňované 

prevažne z uhlia a elektrární na biomasu, z výfukových plynov áut a z domácich kotlov na spaľovanie dreva, uhlia 

alebo biomasy. 

Niekoľko druhov domácich kotlov bolo testovaných v Národnom laboratóriu s veľmi vysokými rozdielmi vo 

výsledkoch. Absolútne najlepšie pre budúcnosť emisií sa javia peletové technológie spaľovania, kde emisné limity 

sú bezpečne dodržiavané. Na druhej strane mnoho kotlov na drevo s vysokými emisiami CO a vysoké emisie PM 

je v prevádzke a pre mnoho ľudí predstavujú stále lacné kotle optimálnu voľbu z ekonomického hľadiska. Preto 

musí byť nájdené nejaké jednoduché technologické riešenia, aby sa znížili emisie v týchto typoch kotlov. 
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POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ  RIZIKÁ 

SKLADOVANIA BIOMASY  

 
Jana MÜLLEROVÁ1 

 

 

Abstrakt : Štúdia pojednáva o technologických a prevádzkových rizikách malých zdrojov vykurovania t.j. kotlov 

a krbov. Vzhľadom na rastúci dopyt po kotloch a krboch na tuhé palivá, je žiaduce aby sa užívatelia ako aj 

predávajúci oboznámili s možnými aj menej známymi rizikami. Okrem technologických rizík vyplývajúcich 

z pretlaku v telese drevo-splyňovacích kotlov a vysokých teplôt existuje nezanedbateľné riziko, ktorého nositeľom 

sú palivá z biomasy t.j. drevné peletky a drevná štiepka. Technologické riziko bolo vyjadrené pomocou analýzy 

stromu porúch. Okrem rizika samovznietenia sú nositeľmi biologicky aktívnych organizmov, ktoré spôsobujú 

vážne choroby dýchacích ciest.  

Kľúčové slová: Malé stacionárne zdroje vykurovania, riziko, analýza stromu porúch, kotol, biopalivo, drevo 

 

Abstract :Study deals with technology and operational risks of small stationar heating devices e.g. boilers and 

stoves. With respect of growing demand for boilers and stoves the health and safety risk should be considered 

including less known risks. Except of technology risks of over-pressure and extreme temperature, there is 

a moreless significant risk of biomass fuel like wood pellets and wood chips. Technology risk was derivated by 

Fault-Tree Analysis. Despite of self-ignition risk, there are risk connected to biological active mircoorganism 

which cause the serious illnesses of respiratory system.  

Key words: Small stationar heating devices, risk, Fault-Ttree Analysis, boiler, bio-fuel, wood. 

 

 

ÚVOD 

 

Štúdia sa zaoberá malými stacionárnymi zariadeniami na spaľovanie tuhých palív a zemného plynu s 

menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW; trendmi vo vývoji a konštrukcii z hľadiska bezpečnostných rizík pre 

človeka a životné prostredie. Vzhľadom na neustále rastúce ceny plynu sa v súčasnosti čím ďalej tým viac 

domácností pripája práve na spaľovacie zariadenia na tuhé palivá. Tento trend pozorujeme prakticky v celej 

Európe, okrem Nórska, Ruska, Bieloruska a Ukrajiny, kde sú ceny plynu ešte stále veľmi nízke. Do kategórie 

malých stacionárnych spaľovacích zariadení patria kotly na tuhé palivá, kachle a pece. Z nich najzložitejšiu 

konštrukciu majú kotly.  

 

Hlavnými požiadavkami na vývoj kotlov a kachlí je bezpečnosť prevádzky a vysoká účinnosť spaľovania za 

rozumnú cenu. Pričom vyššia účinnosť spaľovania znamená nižšiu spotrebu paliva a nižšie množstvo škodlivých 

emisií. Ďalšou požiadavkou je atraktívny dizajn a nenáročná obsluha. 

 

Krbové kachle majú jednoduchú konštrukciu. Líšia sa najmä dizajnom a výkonom. Vyznačujú sa atraktívnym 

dizajnom, nízkym výkonom a relatívne nízkou účinnosťou. Kotol je spaľovacie zariadenie, v ktorom pri spaľovaní 

tuhých, plynných a kvapalných palív dochádza k premene chemicky viazanej energie v palive na teplo. 

Prostredníctvom výmenníka tepla ohrieva teplonosné médium. Spaľovací proces, ktorý prebieha v spaľovacej 

komore, je súborom chemických a fyzikálnych pochodov za prítomnosti nadstechiometrického alebo 

podstechiometrického množstva spaľovacieho vzduchu [1]. 

 

 

1 RIZIKÁ USKLADŇOVANIA A SPAĽOVANIA  

 

 V moderných kotloch je možné spaľovať fosílne palivá ako uhlie a zemný plyn, alebo biomasu. Chemické 

zloženie biomasy a fosílnych palív je odlišné. Líšia sa najmä obsahom kyslíka, síry a obsahom vody. Síra je 

obsiahnutá najmä v uhlí. V biopalive sa takmer nevyskytuje. Biomasa má veľký rozsah obsahu vody, veľký obsah 

kyslíka, nízky obsah dusíka a takmer nulový obsah síry [1].  

 

Najbežnejšími typmi biopaliva je drevo, drevná štiepka, drevné pelety a brikety z rastlín. Skladovanie biopaliva 

má svoje špecifiká. Otvorený sklad dreva, ktorého plocha je väčšia, ako 10 000 m2, sa rozdeľuje na oddelenia 

hlavnými vnútornými líniami širokými najmenej 10 m. Oddelenie otvoreného skladu dreva sa rozdeľuje 

                                                           
1 Doc. Ing. Jana Müllerová, PhD., Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, ul. 1. mája 32, 010 08 Žilina, Slovenská 

republika, e-mail: jana.mullerova@fsi.uniza.sk  
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druhotnými líniami širokými najmenej 4 m na skupiny klietok alebo na klietky. Plocha skupiny klietok alebo 

plocha klietky môže byť najviac 1 000 m2.Ložná plocha musí byť spevnená, čistá a odvodnená. V priestore je 

zakázané fajčiť a manipulovať s ohňom [5]. 

 

Pelety sú dlhodobo skladovateľné v blízkosti kotolne či už v pivnici, alebo vo vonkajšom či pod zemou zapustenom 

sile, odkiaľ sú automaticky podľa potreby dodávané do horeniska dopravníkom. Do sila, alebo skladu je ich možné 

dopravovať priamym fúkaním z cisterny. Výhodou peliet sú aj menšie požiadavky na veľkosť skladovacích 

priestorov.  

 

Voľne sypané pelety v uzavretom sklade alebo v krytom sklade sa uskladňujú bez časového obmedzenia za 

podmienky pravidelného celoplošného vyčistenia skladu v intervale raz za rok. Pelety a biomasové brikety balené 

v obaloch z plastov možno uskladňovať aj na voľnom priestranstve. Podmienky skladovania peliet a celulózových 

brikiet určuje výrobca  

 

Drevná štiepka ako aj piliny sa môžu uskladňovať najviac 60 dní bez preskladnenia na voľnej hromade. Je nutné 

merať teplotu v hĺbke 1,5 m každý deň. Existuje trvalé riziko samovznietenia, keďže vnútorná teplota na hromade 

dosahuje 50 - 70 °C . Pri teplotnom náraste o 3 °C za deň, alebo ak dosiahne 50 °C treba štiepku resp. piliny 

prehádzať alebo rozhrnúť. Takisto platí prísny zákaz manipulácie z ohňom. V sklade rastlín, sena, slamy a iných 

steblovitých, alebo stonkových suchých rastlín a do vzdialenosti 12 m od skladu rastlín je zakázané akýmkoľvek 

spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom, fajčiť alebo vykonávať činnosti, ktoré môžu spôsobiť požiar. Je tam 

zakázaný vstup nepovolaným osobám a vjazd motorových vozidiel bez lapača iskier. V skladoch rastlín nemožno 

súčasne skladovať horľavé látky a materiál, ktorý nesúvisí s prevádzkou skladu. [5] 

 

Uskladňovanie biomasy nesie zo sebou závažné zdravotné riziká. Drevná štiepka a piliny sú živnou pôdou pre 

nebezpečné huby, plesne a baktérie. Baktérie sú prítomné pri teplotách 3 - 60 °C, a vlhkosti od 20 %, tzn. vždy. 

Koncentrácia húb a spór podľa odborných zdrojov dosahuje 1,8.1012 kg-1pri skladovaní biomasy 3-6 mesiacov. Čo 

je obrovské množstvo. Mytotoxíny z húb a spór sú karcinogénne, mutagénne a teratogénne čiže vyvolávajú 

malformáciu. Veľmi nebezpečná je pleseň Aspergillus furmigatus. Vyskytuje sa u 93% štiepok drobných frakciíí 

a 73% štiepok veľkých frakcií. Bol preukázaný prípad úmrtia z cédrového prachu na chronickú granulomatózu. Je 

to chronická infekcia spôsobená Aspergillus pneumonia. Z týchto dôvodov, pri skladovaní biomasy treba 

dodžiavať všetky bezpečnostné normy. A pri práci používať osobné ochranné pomôcky [6], [7], [8]. 

 

 

 

2 TECHNOLOGICKÉ RIZIKÁ PREVÁDZKOVANIA TEPLOVODNÝCH KOTLOV 

 

U teplovodných kotlov malých výkonov, ktoré sú obsluhované ručne, sa môžu vyskytnúť nasledujúce rizikové 

situácie (obr.1): 

 vyšľahnutie plameňa pri doplňovaní paliva do zásobníka, 

 prasknutie zvarov kotlového telesa, 

 explózia v dôsledku nárastu tlaku nad maximálnu prevádzkovú hodnotu pri neodoberaní tepla, 

 poškodenie kotlového telesa v dôsledku nízkoteplotnej korózie, 

 vznietenie a vyhorenie komína v dôsledku zvýšenej tvorby sadzí a ich následného usadzovania 

na stenách komínového telesa, 

 popálenie obsluhy pri kontaktu ruky s ovládacími prvkami teplovodného kotla. 

 

 

U automatických teplovodných kotlov sa môžu vyskytnúť nasledujúce krízové situácie: 

 prasknutie zvarov kotlového telesa, 

 zapálenie paliva v zásobníku alebo v sklade s palivom v dôsledku prenesenia ohňa z kúreniska 

cez závitovkový dopravník. 

 

Pri prekročení maximálneho prevádzkového tlaku hrozí riziko explózie  

Vykurovacie médium (u teplovodných vykurovacích systémov je to voda) vplyvom zvyšovania teploty zväčšuje 

objem. Prevádzka uzatvorených systémov ústredného kúrenia je spojená s obehovým čerpadlom. Vykurovacia 

voda cirkuluje v systéme. Výpadok elektrickej energie spôsobí, že obehové čerpadlo nepracuje.  
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Obr.1 Rizikové situácie technologického charakteru z prevádzky teplovodného kotla na tuhé palivá [1]. 

 

 

Zabezpečovacie zariadenia vykurovacích sústav sú: Expanzná nádoba, Bezpečnostný výmenník a poistný 

ventil. Tieto majú za úlohu regulovať teplotu, tlak a objem vody v systéme. Schéma (Obr.2) zobrazuje bezpečné 

zapojenie kotolne. Pokiaľ je zapojenie funkčné v prípade nebezpečenstva sa dodávka paliva sa automatiky zastaví, 

pokiaľ ide o automatický kotol. V prípade kotla s ručným dávkovaním, spaľovanie pokračuje až do vyhorenia 

paliva v zásobníku. Základným princípom vykurovacieho systému je premena energie viazanej v palive na tepelnú 

energiu. Ohriata voda o teplote 85 °C je obehovým čerpadlom dopravovaná do vykurovacieho telesa, kde odovzdá 

teplo okolitému vzduchu v miestnosti, čím zabezpečuje tepelnú pohodu vo vykurovanej miestnosti. Teplota vody 

v spiatočke je 65 °C. 

 

 
 

Obr.2 Zapojenie teplovodného kotla s bezpečnostnými prvkami [1] 
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Do kotla priteká studená voda s teplotou 10°C. Kotol ju zohreje na 85 °C. Dochádza k expanzii objemu 

vykurovacej vody. Ak teplota prekročí 95 °C, poistný ventil otvorí prívod chladiacej tlakovej vody, ktorá cez 

výmenník odvedie teplo, tak že sa prebytočná voda vypustí.  

V rámci výskumu [1] bola vykonaná bezpečnostná analýza rizika pri prekročení prevádzkového tlaku. Pri zlyhaní 

všetkých zabezpečovacích systémov (bezpečnostný výmenník, expanzná nádoba, poistný ventil) dochádza k 

neodoberaniu vykurovacej vody z kotla a hrozí jeho explózia.  

  

 

3 ANALÝZOU STROMU PORÚCH (FTA)  

 

Pomocou osvedčenej metódy, analýzy stromu porúch (Fault tree analysis - FTA) boli v prvej fáze identifikované 

poruchové udalosti, ktoré môžu zapríčiniť vrcholovú udalosť - neodoberanie tepla z kotla (Obr. 3). Medzi iniciačné 

udalosti identifikované metódou stromu porúch patrí: Uzatvorený guľový kohút na vstupe (výstupe) kotla, 

uzatvorené vykurovacie telesá vo vykurovacom systéme, nefunkčnosť obehového čerpadla alebo Malé množstvo 

vody vo vykurovacom systéme. Z analýzy stromu porúch vyplýva, že najpravdepodobnejšou príčinou prehrievania 

kotla je porucha obehového čerpadla. Táto porucha môže nastať v dôsledku poruchy elektriny alebo mechanickou 

závadou. K poruche elektriny najčastejšie dochádza vypnutím hlavného el. ističa, krátkej inštalácie alebo je príčina 

výpadku mimo daný dom. Hodnoty pravdepodobnosti výskytu danej udalosti boli získané expertnými odhadmi 

alebo štatistikou v druhej analytickej fáze.   

 
Obr.3 Analýza stromu porúch [1] 
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Výsledkom analýzy stromu porúch sú štyri koncové udalosti. Tri z nich vedú k bezpečným následkom. Hlavný 

záver analýzy stromu porúch je, že deštrukcia kotla je nepravdepodobná. Na druhej strane, pri výbuchu kotla 

existuje veľké riziko smrteľného zranenia prítomnej osoby. Vyplýva to z analýzy príčin a následkov. 

Okrem analýzy stromu porúch a analýzy príčin a následkov pri posudzovanie rizík v technologických systémoch 

možno použiť niektorú z nasledujúcich techník:  

 Bezpečnostná prehliadka (Safety Review), 

 Analýza kontrolným zoznamom (Checklist Analysis), 

 Relatívna klasifikácia (Relative ranking), 

 Predbežná analýza zdrojov rizika (Preliminary hazard analysis), 

 Analýza „Čo sa stane, keď…“ („What if?“), 

 Štúdia nebezpečenstva a prevádzkovej schopnosti (Hazard and Operability Analysis), 

 Analýza spôsobov a dôsledkov porúch (Failure Mode and Effects Analysis), 

 Analýza stromu udalostí (Event Tree Analysis), 

 Analýza príčin a následkov (Cause-Consequence Analysis), 

 Analýza ľudskej spoľahlivosti (Human Reliability Analysis). 

 

Okrem skúmaného rizika, existujú ďalšie typy rizík prevádzkovania teplovodných kotlov. Hlavnou príčinou býva 

nerešpektovanie pokynov výrobcu. Štatistiky udávajú, že 65 % spotrebiteľov nečíta podrobne návody. Nesprávne 

zapojenie alebo nesprávna prevádzka kotla zvyšuje riziko výskytu mimoriadnej udalosti.  

 

U ručne obsluhovaných kotlov môžu nastať tieto mimoriadne udalosti: Vyšľahnutie plameňa pri doplňovaní paliva 

do zásobníka, 

 Prasknutie zvarov kotlového telesa, 

 Explózia v dôsledku nárastu tlaku nad maximálnu prevádzkovú hodnotu pri neodoberaní tepla, 

 Poškodenie kotlového telesa v dôsledku nízkoteplotnej korózie, 

 Vznietenie a vyhorenie komína v dôsledku zvýšenej tvorby sadzí a ich následného usadzovania na stenách 

komínového telesa, 

 Popálenie obsluhy pri kontaktu ruky s ovládacími prvkami teplovodného kotla 

 

U automatických kotlov najmä: 

 Prasknutie zvarov kotlového telesa, 

 Zapálenie paliva v zásobníku alebo v sklade s palivom v dôsledku prenesenia ohňa z kúreniska cez 

závitovkový dopravník 

 Automatické dopravovanie paliva do kotla nesie riziko prenesenia ohňa do zásobníku s palivom cez závitkovkový 

dopravník.  

 

V praxi sa používa nasledujúce technické riešenie. V okamihu, keď je prekročená kritická teplota meraná 

snímačom teploty na dávkovacom dopravníku, termomechanický ovládač otvorí zásobník s protipožiarnou vodou. 

Prítok vody do zásobníka musí byť zaistený stále, aj pre prípad výpadku elektrického prúdu.  

 

 

4 MERACIE SKÚŠKY TEPLOVODNÝCH KOTLOV 

 

Predmetom testov bolo meranie povrchovej teploty rukovätí, skúška bezpečnej prevádzky, testovanie 

modifikovanej tvarovky, meranie emisií a výkonová skúška. Skúšky boli vykonané podľa STN EN 303-5: 

„Vykurovacie kotly s menovitým výkonom do 300 kW. Dĺžka skúšky podľa spôsobu dodávky paliva bola min. 6 

hodín v automatickej prevádzke. Pri ručnom dávkovaní na menovitý výkon a na minimálny výkon. Na základe 

meraní sa vyhodnocuje účinnosť, emisie a funkčnost bezpečnostného systému. Kotle sa zaradzujú do do troch 

emisných tried [9]. 

 

Ako palivo bolo použité smrekové drevo o vlhkosti 20 % a výhrevnosti 15,266 MJ∙kg-1.  

Teplota okolitého vzduchu v skúšobnej miestnosti bola medzi 15 °C a 30 °C. Odťahové hrdlo teplovodného kotla 

o priemere Ø150 mm bolo pripojené na merací úsek spalín a spojené s vonkajším prostredím prostredníctvom 

komína Ø300 mm dĺžky 6 m. 

Počas testov boli merané tieto veličiny:  

 Hmotnostný tok paliva 

 Prietok a teplota vykurovacej vody 

 Teplota spalín v komíne 

 Komínový ťah 

 Vlhkosť, teplota a prúdenie vzduch v skúšobnej miestnosti 
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 Povrchové teploty kotlov a činných povrchov 

 Tepelný výkon, 

 Obsah kyslíka alebo oxidu uhličitého, obsah oxidu uhoľnatého, obsah oxidov dusíka 

 Všetky veličiny boli určované v časových intervaloch maximálne 20 sekúnd  

 

Meranie výkonových parametrov sa robí dvomi spôsobmi. Meria sa menovitý výkon na 2 doby horenia. Bol 

použitý plný zásobník a 20kg dreva. Meria sa takisto Minimálny výkon na jednu dobu horenia (s 8 kg dreva). 

 

Graf (Obr.4) zobrazuje priebeh teplôt a menovitého tepelného výkonu na hranici 23 kW. Tento graf zachytáva 

priebeh teplôt vykurovacej vody a minimálny tepelný výkon na hranici 7 kW. Priemerný minimálny tepelný výkon 

(6,9 kW) nepresahuje 30 % z maximálneho menovitého výkonu 23 kW. Norma je dodržaná. 

 

 
 

Obr. 4 Graf tepelných charakteristík a hmotnostného prietoku pri spaľovaní biomasy 

 

Veľký dôraz sa kladie na emisie. Európska norma prevzatá slovenskou legislatívou stanovuje emisné limity pre 

oxid uhoľnatý, pre celkový organický uhlík, oxidy dusíka i síry.  

 

Analyzátor spalín vyhodnocoval objemové množstvá CO2, O2, CO, NO a NOx,. Boli namerané vysoké hodnoty 

emisií CO. Príčinou vysokých hodnôt CO bol zlý prívod vzduchu do spaľovacej komory. Ostatné emisie boli 

v norme. Rozhodlo sa, že je nutná zmena dizajnu tvarovky trysky [1], [10], [11].  

 

Konštrukčné riešenie tvarovky trysky je rozhodujúce pre správne prerozdelenie spaľovacieho vzduchu 

v spaľovacej komore. Na ľavom obrázku je pôvodná tvarovka, Na pravom obrázku nová upravená tvarovka 

s otvormi na bočnej strane (Obr.5).  

 

 
 

Obr.5 Pôvodná a modifikovaná keramická tvarovka [1]. 
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Priemerná hodnota CO počas dvoch dávok paliva bola približne 8000 mg·m-3 , čo zodpovedá limitu pre emisnú 

Triedu 2. Po výmene tvarovky trysky a dodržaní všetkých podmienok boli dosiahnutá hodnota cca 2350 mg·m-3, 

čo je polovičné množstvo ako udáva príslušná norma pre najprísnejšiu triedu [1], [10].  

Záťažové skúšky prebehli v nasledujúcich intenciách:  

 Simulované tepelné preťaženie čiže 6 hodín nepretržitej prevádzky pri max. prevádzkovej teplote (90 °C) 

  Funkčná skúška bezpečnostnej batérie = najvyšší tepelný výkon, trvanie skúšky je 2 hodiny  

 Bola simulovaná nasledujúca mimoriadna udalosť = uzatvorenie kohúta na výstupe vody z kotla pri cca 

90 °C. Pri teplote 95 °C =sa bezpečnostného ventil automaticky otvoril. (prívod chladiacej vody).  

 teplota vody v kotle nesmie prekročiť hodnotu 110 °C. Podľa meraní, neprekročila. 

 

Výsledky meraní teploty povrchu 

 Priemerná teplota rukoväte prikladacích dvierok bola 36,3 °C  

 Priemerná teplota rukoväte dvierok spaľovacej komory bola 59,3 °C.  

 Povrchové teploty na vonkajšej čelnej strane kotla nepresiahli izbovú teplotu o viac než 65 °C.  

 Činné povrchy, ktoré môžu prísť do styku s rukou pri prevádzkovaní kotla, a ktoré sú vyrobené z kovu 

nepresahujú izbovú teplotu o viac, ako 60 °C.   

 Najvyššia nameraná povrchová teplota splyňovacieho kotla dosiahla hodnotu 83 °C [1].  

 

Z laboratórnych testov vyplýva: 

 Konštrukčné, výkonové a bezpečnostné parametre kotla MA23 zodpovedajú norme STN EN 303-5.  

 Počas skúšobných meraní nedošlo k deštrukcii žiadnej časti teplovodného splyňovacieho kotla. 

 Spoľahlivý mikroprocesorový regulátor typu G-403-P02 zabezpečuje široký regulačný rozsah kotla v 

rozmedzí 30 až 100 % menovitého výkonu kotla, ako aj bezpečnostnú reguláciu celého kotla 

 Nízke emisie = najvyššia výkonová trieda 3  

 Po zmene dizajnu tvarovky trysky posun z výkonovej triedy 2 na triedu 3 [1] 

 

Druhým testovaným kotlom bol automatický kotol MAGA 25 PU, ktorý je určený na spaľovanie uhlia alebo 

drevných peliet. Konštrukcia:  

 Rúrkovitý výmenník s brzdičmi spalín 

 Liatinový rošt 

 Keramický katalyzátor 

 Oceľové kotlové plechy 5 mm 

 Zásobník paliva 

 Prívod paliva zospodu 

 Regulátor teploty, 

 Vymedzovač bezpečnej teploty 

 rýchlo odpojiteľný systém dodávky paliva  

 

Môže spaľovať : 

 drevné pelety,  

 čierne i hnedé uhlie 

 Skúšobným palivom bolo čierne uhlie (Poľsko) o výhrevnosti 27 MJ∙kg-1 a v druhej fáze drevné pelety o 

výhrevnosti 16,5 MJ∙kg-1.  

 Teplota okolitého vzduchu v skúšobnej miestnosti bola medzi 15 °C a 30 °C.  

 Odťahové hrdlo teplovodného kotla o priemere Ø150 mm bolo pripojené na merací úsek spalín a spojené 

s vonkajším prostredím prostredníctvom komína Ø300 mm dĺžky 6 m. 

 Priemerný tepelný výkon teplovodného kotla s automatickým riadením pri spaľovaní čierneho uhlia 

s výhrevnosťou 27 MJ∙kg-1 odpovedal hodnote 24,8 kW. Tepelný výkon pri spaľovaní drevných peliet 

s výhrevnosťou 16,5 MJ∙kg-1 odpovedal hodnote 23,3 kW. 

Doba horenia bola 380 minút, spálilo sa 26,5 kg čierneho uhlia resp. 39 kg drevných peliet  

 účinnosť teplovodného kotla s automatickým riadením hK = 0,826 (82,6 %) 

 účinnosť teplovodného kotla pri minimálnom výkone hK = 0,806 (80,6 %) [1]. 

 

Graf (Obr.5) znázorňuje priebeh teplôt a hmotnostného prietoku vody a tepelného výkonu splyňovacieho kotla pri 

skúške bezpečnej prevádzky.  

 

Dosiahnuté hodnoty CO, NOx zodpovedajú norme. Čierne uhlie má prekvapivo nižšiu emisiu CO ako spaľovanie 

peliet. 
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Závery skúšky teplovodného kotla MAGA 25 PU s automatickým riadením: Skúšky teplovodného kotla 

s automatickým riadením ukázali, že konštrukčné, výkonové a bezpečnostné parametre zodpovedajú norme STN 

EN 303-5. Počas skúšobných meraní nedošlo k deštrukcii žiadnej časti teplovodného kotla. Ďalšie závery [1]: 

 Špecifické podmienky spaľovania pre každé palivo.  

 Kotol spĺňa podmienky výkonovej triedy 3. 

 Nízkoemisné spaľovanie pri oboch druhoch testovaných palív 

 Vyhovel skúške menovitého i minimálneho výkonu 

 Patrí do výkonovej triedy 3.   

 Teplota vykurovacej vody v kotle v režime odvádzania prebytočného tepla nesmie prekročiť hodnotu 

110°C 

 Úroveň škodlivosti emisií zo spaľovania biomasy nemusí byť vždy nižšia než pri spaľovaní fosílnych 

palív 

 

Účinnosť zdrojov tepla je pomer vyrobenej energie a energie privedenej palivom (priama metóda). Nameraná 

účinnosť teplovodného splyňovacieho kotla pri menovitom tepelnom výkone nie je pre triedu 3 nižšia. Účinnosť 

kotla MA 25 PU spĺňa limity 3.emisnej triedy podľa STN EN 303-5. 

Ďalšie sledované ukazovatele boli: hmotnostný tok paliva, prietok vody, teploty, ťah komína, komínová teplota, 

zloženie spalín (CO, CO2, NO, NOx, TZL). Namerané koncentrácie boli prepočítané na normálne stavové 

podmienky. Emisné hodnoty nepresiahli stanovené limity.  

 

 

Výsledky emisných skúšok a konštrukčná úprava keramickej tvarovky 

 

Pri splyňovaní dreva boli urobené zásahy do konštrukcie tvarovky. Nové riešenie konštrukcie lepšie prerozdeľuje 

spaľovací vzduch. Množstvo CO s využitím pôvodnej tvarovky bolo na hranici prípustného limitu pre triedu 2 t.j. 

stredná trieda ( 8000 mg·m-3). Priemerná hodnota CO počas dvoch dávok paliva: cca 2350 mg·m-3 Pre triedu č. 3 

norma predpisuje (výkon do 50 kW): cca 5000 mg·m-3 Množstvo CO a komínová teplota pri skúške menovitého 

tepelného výkonu splyňovacieho kotla ukazuje na podstatnú zmenu. Priemerná hodnota CO počas dvoch dávok 

paliva: cca 2350 mg·m-3. Pre triedu č. 3 norma predpisuje (výkon do 50 kW): cca 5000 mg·m-3. Nová konštrukcia 

tvarovky bola úspešná a mala výrazný vplyv na zníženie emisií škodlivého CO. Skúška bezpečnej prevádzky kotla 

na splyňovanie dreva prebehla počas 6 hodín nepretržitej prevádzky pri max. prevádzkovej teplote (90 °C). 

Prebehla funkčná skúška bezpečnostnej batérie na najvyšší tepelný výkon (trvanie skúšky je 2 hodiny). Prebehla 

simulácia krízovej situácie = uzatvorenie kohúta na výstupe vody z kotla pri cca 90 °C. Pri teplote 95 °C sa otvoril 

bezpečnostný ventilu (prívod chladiacej vody). Teplota vody v kotle nesmie prekročiť hodnotu 110 °C. Pri 

porovnaní emisií pri spaľovaní uhlia a peliet v kotle s automatickým riadením. Kotol MAGA PU25 umožňuje 

spaľovanie viacero druhov paliva. Výsledné priemerné hodnoty pri menovitom výkone: CO = 2200 mg.m-3, NOx 

= 250 mg.m-3 reflektujú spaľovanie peliet. Pri spaľovaní uhlia v rovnakom kotle boli prekvapivo namerané 

trojnásobne nižšie hodnoty CO ako pri spaľovaní ekologického paliva drevených peliet. Na druhej strane emisie 

NOx boli trojnásobne vyššie pri spaľovaní uhlia. Priemerné hodnoty pri spaľovaní uhlia: CO = 780 mg.m-3, NOx 

= 850 mg.m-3 [1], [10], [11]. 

 

 

Záver 

 

Malé stacionárne zdroje vykurovania sa podieľajú na celkovom znečistení ovzdušia v závislosti od typu 

sledovaných emisií v rozmedzí od 5 % do 16 %. Napriek zvyšujúcemu sa počtu takýchto zariadení vo výbave 

domácností sa na znečisťovaní ovzdušia v porovnaní s veľkými znečisťovateľmi podieľajú veľmi malým 

podielom. Avšak lokálne tieto zariadenia často spôsobujú silno znečisťujúco vďaka neefektívnemu spaľovaniu 

obzvlášť pri nepriaznivých rozptylových podmienkach. Z tohto dôvodu sa do popredia dostávajú ekologické 

spaľovacie zariadenia na drevné pelety a iné formy biomasy. Laboratórne testy preukázali, že ani zmena paliva 

nezaručuje nižšie emisie v porovnaní s fosílnym palivom. Priemerné hodnoty emisií CO boli trikrát nižšie pri 

spaľovaní čierneho uhlia ako u peliet. Naopak emisie NO sú viac ako trikrát vyššie pri spaľovaní uhlia. Záverom 

možno povedať, že spaľovanie biomasy automaticky nemusí byť ekologickejšie. Kritickým pre efektivitu 

spaľovania je nastavenie podmienok spaľovania pre testované palivo. Zlé nastavenie prívodu vzduchu zvyšuje 

produkciu emisií CO. Zmenou konštrukcie tvarovky sa dosiahlo výrazné zlepšenie emisných hodnôt CO. Emisie 

škodlivých látok sú priamo závislé od technológie konštrukcie spaľovacieho zariadenia, od nastavenia regulácie 

prívodu vzduchu, od typu paliva a ďalších podmienok vrátane čistoty vnútorného telesa, komína apod. 

Z hľadiska vyhodnotenia technologických rizík prevádzky vykurovacích telies je možné konštatovať, že použitie 

otvorenej expanznej nádrže zvyšuje bezpečnosť systémov ústredného kúrenia s teplovodnými kotlami s ručným 

prikladaním paliva. Automatické riadenie je výhodnejšie z hľadiska efektívnosti a pohodlnosti obsluhy. Analýza 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 147 - 
 

stromu porúch sa osvedčila pri kvantitatívnom hodnotení rizík, ktoré vyplývajú z neodoberania tepla 

z vykurovacieho telesa. Táto metóda je jednou zo základných metód posudzovania technologických rizík. Ukázalo 

sa, že expanzná nádrž, poistné ventily a hasiaca nádržka rapídne znižujú riziko požiaru a výbuchu kotla. Riziko 

deštrukcia moderného kotla je veľmi nízke, nepravdepodobné.  
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A PRACTICAL IMPLEMENTATION OF INSPIRE 
 

Róbert NÉMETH1 

 

Praktická implementácia programu INSPIRE 
 

 

ABSTRACT  : Implementation of INSPIRE is a new perspective in the development of GIS. The geographical 

information systems gained broad application in all landscape ecology as well as in Earth and environmental 

sciences. The technical development of GIS is so fast that the user sciences are not able to follow this process 

sufficiently. Thus, they are even not able to use all the advantages offered by GIS. Among several problems still 

to be solved, the paper deals with the problems of the lack of the unified cartographic-topographic basement, with 

the problems of proper choice of corresponding indices of the elements of the geosystems, and with their correct 

georeferencing on raster and vector elements. The Ipoly GIS is a unified, interconnected catalogue-map sheet, 

which strictly follows the hierarchy of the methodical levels of the geosystem structure. 

KEY WORDS: INSPIRE, GMES, GIS, GEO, SEIS, Thesaurus, unified environmental system, cartographic 

basement, georeferencing, indicators, interpretation. 

 

 

INTRODUCTION 

  

The Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down 

the Sixth Community Environment Action Programme requires an integrated community policy on environment 

at local and regional levels. Its realization needs good quality and organized databases. The No. 2007/EC Directive, 

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) was accepted for this purpose on 14 March 2007. The 

processes in a uniform environmental system are connected by several physical, chemical and biological 

interactivities. Their only common characteristic is that they all act in common space. To understand these 

relationships, sophisticated information systems or GIS (Geographical Information System) were developed. They 

offer the structuring of cartographic information and related data in real time as well as the understanding, 

interpreting and modelling the transdisciplinary relationships among the processes going on in the geographical 

space. 

 

 

1. THE TASK OF INSPIRE 

  

It obliges the member states to service and share the environmental policy data (metadata, spatial data) so that 

the spatial information infrastructures developed by the member states can be corresponded and can be used in 

community and cross-border relations as well. The Directive does not oblige any country to collect any new data, 

because it is based on the existing data. The search opportunities in the metadata bases in many languages on the 

basis of the INSPIRE directives include the databases supervised by the ministries of member countries. This task 

is coordinated by the Joint Research Centre - JRC. 

 

 

The Mission of the Joint Research Centre  

… is to provide customer-driven scientific and technical support for the conception, development, implementation 

and monitoring of EU policies. As a service of the European Commission, the JRC functions as a reference centre 

of science and technology for the Union. Close to the policy-making process, it serves the common interest of the 

Member States, while being independent of special interests, whether private or national.  

 

 

2. CURRENT DEVELOPMENT STEPS  

 

               The Joint Research Centre published its Draft Technical Guidelines Annex II & III on 4 February 2013, 

which is a technical guideline for the Internet servicing of the data of 24 professional fields.  

 

Draft Technical Guidelines Annex II & III 

 Data Specification (DS) on Agricultural and Aquaculture Facilities – Draft Technical Guidelines 

                                                           
1 Németh Róbert GIS manager, Dr. Cholnoky Nonprofit Ltd., Budapest, Szolnok, 

javascript:void(0);
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 DS on Area management / restriction / regulation zones and reporting units – Draft Technical Guidelines  

 DS on Atmospheric Conditions, Meteorological geographical features – Draft Technical Guidelines  

 DS on Bio-geographical regions – Draft Technical Guidelines  

 DS on Buildings – Draft Technical Guidelines  

 DS on Elevation – Draft Technical Guidelines  

 DS on Energy Resources – Draft Technical Guidelines  

 DS on Environmental monitoring Facilities – Draft Technical Guidelines  

 DS on Geology – Draft Technical Guidelines  

 DS Habitats and biotopes – Draft Technical Guidelines  

 DS on Human health and safety – Draft Technical Guidelines  

 DS on Land cover – Draft Technical Guidelines  

 DS on Land use – Draft Technical Guidelines  

 DS on Mineral Resources – Draft Technical Guidelines  

 DS on Natural risk zones – Draft Technical Guidelines  

 DS on Oceanographic geographical features – Draft Technical Guidelines  

 DS on Orthoimagery– Draft Technical Guidelines  

 DS on Population distribution, demography – Draft Technical Guidelines  

 DS on Production and Industrial Facilities – Draft Technical Guidelines  

 DS on Sea regions – Draft Technical Guidelines  

 DS on Soil – Draft Technical Guidelines  

 DS on Species distribution – Draft Technical Guidelines  

 DS on Statistical units – Draft Technical Guidelines  

 DS on Utility and Government Services – Technical Guidelines  

 

 
Fig. 1Scope limits of Facilities and Activity Complex in the context of INSPIRE 

 

The JRC published its Frameworks Documents (Data Specifications Base Models-, Activity Complex, Coverage 

Types, Generic Network Model, and Generic Conceptual Model) on 5 April 2013, which will greatly influence 

the Internet publishing and content of the spatial databases.  
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2.1 Frameworks Documents 

 

 INSPIRE Data Specifications – Base Models – Activity Complex  

 

The types defined in the Base Model „Activity Complex” are supposed to be extended in the related thematic data 

specifications (e.g. Agricultural and Aquaculture Facilities, Production and Industrial Facilities, Utility and 

Governmental Services)  

 

 INSPIRE Data Specifications – Base Models – Coverage Types  

 INSPIRE Data Specifications – Base Models – Generic Network Model  

 INSPIRE Generic Conceptual Model  

 

 

2.2 Activities of the Unit 

  

The INSPIRE methodology consists of technical coordination, implementing rules, EU portal, and 

international SDI. The GEO Chair consists of GEOSS ADC*, GEOSS Clearinghouse, GEO** Portal, and Co-

chair GEOSS UIC***. The GMES consists of FTS**** Land Monitoring, European DEM*****, DATA & 

Information Management, and Heterogeneous Mission Accessibility. The SEIS consists of Common Architecture, 

Communication, Support Soil, Forest Data Centres and Pilot. Role architecture: data integration, information 

management, interoperability and standards 

 

Ispra, 21-10-2008 3

GEO SEISINSPIRE GMES

FTS**** Land Monitoring

European DEM*****

Common Architecture

Communication

Support Soil and Forest

Data Centres

Pilot

Co-chair GEOSS ADC*

GEOSS Clearinghouse

GEO** Portal

Technical Coordination

Implementing Rules

EU Portal

International SDI

Data & Information 

Management

Heterogeneous Mission

Accessibility

Our Role: Architecture, Data integration, Information Management, Interoperability and Standards

Activities of the Unit

Co-chair GEOSS UIC***

*Architecture and Data Committee, **Group on Earth Observations, ***User 

Interface Committee, ****Fast Track Service, *****Digital Evaluation Model

 

Fig. 2 INSPIRE architecture, data integration, information management, interoperability an service 

 

 

3. EXPERIENCE WITH IMPLEMENTING THE IPOLY PROGRAMME 

 

The basin of the 215 km long Ipoly River is close to the border between Hungary and Slovakia. The area 

of the drainage basin is 5108 km². There is a very big difference in the water discharge (LW = 1.5 m³/s, MW = 

25.4m³/s, HW = 480m³/s). Floods and excess water often hit the settlements in area, while the region is rich in 
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protected natural and environmental heritage. Implementing a GIS-based environmental monitoring project in the 

drainage basin of the Ipoly River was supported by the following reasons: 

 the geographical sample area can be handled in unity,  

 the definition of the protected and to be protected environmental values, the definition of the degree of 

protection and the demand of protection can be handled without political borders, 

 the river and its tributaries cross such a variety of landscapes from the source to its mouth that the 

influences of climatic change can be modelled, 

 the project area was a political boundary, so a large part preserved its natural state, 

 the two EU member states separated only by the Schengen border are mutually interested in the protection 

and unified administrative measures, 

 the two EU member states separated only by the Schengen border are mutually interested in developing 

the uniform European information space, 

 the regional and professional fitting in the Danube strategy makes it easier to extend and adapt the system 

to other areas 

 

The Ipoly project, carried out by a consortium of Hungarian and Slovakian partners, connects the 

organized databases of the drainage basin in Hungary and Slovakia, connects them to the existing spatial databases. 

In this way, it became possible to provide service from a uniform, organized and regulated multi-lingual database.  

 
Fig. 3 Ipoly catchment area 

 

The users, after registration, can have access to the geoWEB portal (www.ipoly.eu) and to its detailed information 

content on the river basin according to their authority.  

The project, due to its holistic system developed during the implementation, greatly supports the permission and 

decision preparation tasks of the Hungarian and Slovakian authorities in the area. Naturally, other users (such as 

scientists, researchers, entrepreneurs, civilian organizations or individuals) can also get a wide range of information 

from the GIS database collected, expanded in time and space, organized, and published on the web.  
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3.1.  TASKS CARRIED OUT IN THE IPOLY PROJECT 

 

- Conception, logical and detailed planning, definition of the data types relevant for the project 

- Identifying the available databases with the Slovakian and Hungarian special data service providers 

- Corresponding the data to the given objectives, examination of their usability 

- Definition of the data types and variables 

- Definition of metadata, their standardization 

- Working out the method of a multiannual search in the metadata elements 

- Harmonizing the metadata 

- Making the harmonized databases available for authorized users 

- Monitoring the usage of data 

- Improving and correcting the system after feedback 

 

The metadata related to the professional data and corresponding to the ISO 19115:2003 standards set in the 

INSPIRE Directives were defined in the Ipoly project.  

 

 

3.2.  Contents of the metadata  

 

(in Hungarian, Slovak and English) 

 

- Name of field data; 

- The author of the data, copyrighted; 

- The availability of data; 

- The user rights; 

- The base geometry; 

- The projection system of spatial data; 

- Description of variables as free text. 

 

The free description of the variables was extended and a complete descriptive database was created, in which the 

metadata related to individual professional data are separate elements, and thus they can be harmonized.  

 

During the development, the spatial and thematic information system of the descriptive database was completed 

with further metadata elements of various professional fields. At the same time, this structure is a recommended 

specific descriptive data system. 

 

 

4. The data base geometry type (point, line, polygon or grid / cluster)  

 

4.1. Points-based system data 

4.1.1. Method of sampling: single 

4.1.2. Method of sampling: Average 

4.1.3. The density of sampling points (points / ha, point / km²) 

4.1.4. The location of sampling points: random 

4.1.5. The location of sampling points: a systematic grid or along designated 

4.1.6. The location of sampling points, as designated along the grid 

 

4.2. Line-based information system 

4.2.1. Reading mode: isoline 

4.2.2. Reading mode: advanced  

4.2.3. Data source types: primary 

4.2.4. Data source types: combined / derivative 

 

4.3. Polygon-based data system 

4.3.1. Content: homogeneous or composite (association, complex) 

4.3.2. Scale 

4.3.3. Data source types: primary (based on field data) or 

4.3.4. Data source types: based on the extended data 

4.3.5. Data source types: combined / derivative 
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4.4. Raster data system 

4.4.1. Resolution: extension point, most block value (bulk majority) and block average (bulk average)  

4.4.2. Contents: Single (one value or class) or 

4.4.3. Summary: Multiple values / class (loss probability, the percentage of occurrence) 

4.4.4. Spatial resolution raster files, cluster classification 

4.4.5. Data type: primary 

4.4.6. Data type: interpolated 

4.4.7. Data type: scanned 

 

5.1. Particular attributes and variables 

5.1.1. The variable name 

5.1.2. Features categories 

5.1.3. Physical Properties 

5.1.4. Colour 

5.1.5. Morphology 

5.1.6. Texture / soil texture 

5.1.7. Other 

 

5.2. Chemical Properties 

5.2.1. Acidity 

5.2.2. Soluble salt content 

5.2.3. Chemical evaluation1. class 

5.2.4. Chemical evaluation 2. class 

5.2.5. Chemical evaluation 3. class 

5.2.6. Chemical evaluation 4. class 

5.2.7. Pollutants 

5.2.8. Heavy metals 

5.2.9. Organic contaminants 

5.2.10. Other 

 

5.3. Biological Properties 

5.3.1. Flora 

5.3.2. Fauna 

 

5.4. Soil classes 

5.4.1. Classification system 

5.4.2. Soil forming processes 

5.4.3. Diagnostic features / levels / materials 

5.4.4. Bonitation, ground 

 

5.5. Name of measurement method ISO reference 

 

5.6. The variable type 

5.6.1. Variable type: integer 

5.6. Second Variable type: float) 

5.6.3 Variable type: text 

 

5.7. Sampling time 

5.7.1. Sampling time: time; 

5.7.2. Sampling time: multiple non-systematic; 

5.7.3. Sampling time: multiple regular (repetition time: ..). 

 

5.8. Way Data Communication 

5.8.1 Communication of ways: raw data; 

5.8.2. Way Data Communication: estimates; 

5.8.3. Way Data Communication: classified. 

 

5.9. The accuracy of the data 

5.9.1. The accuracy of the data: uncertain; 

5.9.2. The accuracy of the data: credibility; 
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5.9.3. The accuracy of statistical averages, other. 

5.9.4. The accuracy of data: estimated (low, medium or high) 

 

The Ipoly project aimed at harmonizing the professional databases, and made steps to standardize the basic data 

on the environment according to the INSPIRE directives.  

 

It was most important to create the environment-specific descriptive data system of the river considering the 

requirements of the ISO 19115:2003 standard. This structure is also a framework of specific descriptive data 

system for a complete geoinformatic system of various professional fields. 

 

The Ipoly Thesaurus of Environment is a result of this project, which includes the standardized key terms, thus 

ensuring unambiguous search across the harmonized metadata of databases.  

The users have Internet access to the system after publication in three European official languages (Hungarian, 

Slovak and German). In this way, the other European and national databases are also more easily available.  

 

The creation of standardized metadata is a common interest of users, theoretical scientists and data providers. The 

results of the project can be a part of the decision-making system of the European Union as well as that of the 

information portal supporting the distribution of spatial data among institutions and countries.  

 

 

6. PRACTICAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE IPOLY PROJECT 

 

The drainage basin of the Ipoly river lies on varied landscape. The raster data of the Hungarian 

georeferenced DTA 50 map developed for military purpose at 1 : 50 000 and the vector data at the same scale were 

fitted on the civilian raster and vector topographic map of the area in Slovakia at 1 : 50 000. The most accurate 

fitting was achieved in the UTM34 map sheet.  

Major fitting problems were discovered at the national border. This was solved by carefully analyzing the data 

content of 1 : 10 000 topographic maps by iterations in several steps. The thematic maps in Hungary and Slovakia 

were available between 1 : 500 000 and 1 : 10 000. 

 

Certain professions (hydrology, soil cover, geology, flora, fauna, land use, etc.) survey the thematic at different 

scales (partly graphically, partly digitally), and the representation of attributes and their collection in databases are 

different too. 

 

In a standardized GIS process, every information handled in the system can be linked to a location, and this is 

why their accurate spatial representation is most important.  

 

However, the MÉTA database is an exception, which shows the weighted vegetation cover split into hexagonal 

forms.  

 

For each hexagonal unit, the natural capital index (NCIlin) of vegetation was calculated. This index (0 to 100%) 

shows the natural state of the land.  

 

The Slovak RGÖSZ with its coefficient of natural state has a similar approach. 

 

 

The weighting led to the MÉTA database, which due to the statistical process, does not always satisfy the needs 

of users, but provides useful information on the studied units. The GIS technique used in the project makes it 

possible to differentiate the vegetation species, their representation in vectors in separate layers with the related 

attributes of individual vegetation species.  

 

 

7. THE GEO WEB PORTAL FEATURES  

 

            The interactive users program developed for Internet is built on a microATLAS PlainLine© frame. The 

system in multi user / multi task operation mode can serve several active users simultaneously at high security 

level in LINUX operation environment.  

 

The vector maps of various source formats (shp, dxf, dwg, dgn, mif, etc.), the georeferenced raster maps (tif, jpg, 

pgn, etc.), and the attribute data are stored in an integrated relational database structure.  
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The server transforms the various formats of the graphical and alphanumeric data into its own unified format, 

which allows the native handling of data and the reduction of response times. 

The surface offered for the general and registered users is available in Hungarian and partly in Slovak language. 

It is planned that the GIS service in three languages and the interactive analyzing and statistical service will be 

operational after testing in 2014.  

 

 
 

Fig. 4 Thematic MÉTA map according to biotope groups in the Hungarian part of the Ipoly drainage basin, with 

pie chart on a smaller part  
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ZÁSADY ETIKY PRÍSLUŠNÍKA POLÍCIE 
 

 

Juliusz PIWOWARSKI12 

 

 

Policajt je verejný činiteľ, ktorý plní službu v prospech spoločnosti v rámci správneho systému štátu. Je treba 

pripomenúť základné pojmy ako napr. správa systémov bezpečnosti3. „Latinský pôvod slova administrácia 

(správa) nie je náhodný, pretože práve v Ríme sa zrodili prvé zárodky administrácie, ktorá umožňovala zhromaždiť 

potrebnú koncentráciu sily, ktorou disponoval štát (...), jej aktivita vychádzala zo zásady plynulosti a bola 

nasmerovaná na realizáciu široko chápaného pojmu spoločného prospechu.  V tomto poňatí bola administratíva 

trvalým, účelovým a plánovaným konaním”4. Vývoj človeka je spojený s neustálou snahou o zlepšenie kvality 

existenčných podmienok. Poriadok, ktorého nástrojom je administratíva, sa vyznačuje zvýšením bezpečnosti a 

dynamiky vývoja spoločnosti. Zaniecki tvrdil, že: ”individuálny svet je praktickou skutočnosťou, synomickým 

svetom hodnôt, v ktorého lone sa formujú jednotlivci aj spoločenstvá”5. Tieto spoločenstvá potrebujú 

intersubjektívne činitele – spojivá. Sú to súčasti spoločenstva: systém hodnôt a prijaté formy spravovania. „To, čo 

dnes nazývame správou (administratívou), prechádzalo ako jav celou históriou civilizácie, odkedy ľudia začali žiť 

vo veľkých skupinách a z toho dôvodu začali mať tieto potreby, ktoré doposiaľ nemali.(...) Počiatočne dané 

potreby uskutočňoval panovník, ktorý bránil, budoval cesty a mosty, nariadil  výstavbu irigačných zariadení mesta, 

vodovodov, aquduktov, vládol štátu”6.  

 

Postupne sa vládnuce formy modifikovali a správne systémy riadili nielen monarchovia. „V XVIII. stor. 

Stanovila klasický model pokynov pre formovanie správneho aparátu absolutistických štátov policajná náuka 

(science de la police). Vychádzala z nemeckej kameralistickej doktríny (Kammeralwissenschaft), ktorá zahŕňala 

širší okruh problematiky, pretože vedľa administratívnych problémov sa zaoberala aj štátnymi financiami a 

politickou ekonomikou. Na prelome XVII./XVIII. stor. sa nemecká policajná náuka stala osobitno oblasťou. Pod 

pojmom polícia sa rozumeli nielen záležitosti súvisiace s bezpečnosťou a verejným poriadkom, ale aj ďalšie oblasti 

štátnej vnútornej správy. Výraz „polícia” bol v tých dobách takmer synomymom slova „správa”7. Príslušník štátnej 

správy v demokratickom systéme vyvoláva obecné očakávania o ochrane požadovanej kvality života. Na to, aby 

boli jeho možnosti v úplnosti využité zo strany špeciálnej správy je u policajtov okrem dokonalosti systému 

nevyhnutná aj morálna motivácia.  

 

Morálka je súhrn zásad konania, noriem a vzorov obecne prijatých v danej spoločnosti, ktoré určujú, 

čo je dobré a čo nie je správne. Morálka je spoločenských javom, ktorý spočíva na úprave medziľudských 

vzťahov tým, že sa stanovia určité postoje a správanie, ktoré ich vyjadruje8. 

 

Tento jav uľahčuje a zjednodušuje vzťahy s inými osobami a skupinami ľudí, podporuje vzrast spoločného 

prospechu. S morálkou sa spája cnosť nazvaná integrita. Mraia Ossowska rozlišuje šesť druhov morálky: tradičnú, 

morálku cností, snahu o dosiahnutie osobnej dokonalosti, morálku podnetu – stimulácie a trestu, imperatívnu 

(povinnosti), aspiračnú morálku a tvorivú morálku9. Uvedené druhy sa môžu prelínať a dopĺňať. Môžu ich doplniť 

aj dodatočné aspekty napr. kolektívny alebo individuálny.  

 V etike rozoznávame tri hlavné druhy:  
1) deskriptívna (popisná) etika,  

2) normatívna etika, 

 3) metaetika.  

                                                           
12 Rector, Apeiron - Higher School of Public and Individual Safety in Cracow,  
3 Systém je abstraktný alebo fyzický objekt, v ktorom existujú systémy súčastí spojené a plniace vyznačenú funkciu. Por. L. Drabik, E. Sobol 

(red.), op. cit., t. 2, s. 339. 
Bezpečnosťn: stav – protiklad ohrozenie; je to „vecný stav zbavujúci všetkých obáv” (M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Gutenberg-

Print, Warszawa 1994. Bezpečnosť môže byť považovaná aj za hodnotu, vo filozofickom chápaní: J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako 

pożądany stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 
w Krakowie, Kraków 2010, s. 56–59 

Systémy bezpečnosti sú to vzájomne súvisiace elementy, ktoré tvoria systémy, ktorych cieľom je ochrana čo najvyššej miery bezpečnosti v 

určitom prostredí. 
4 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, C. H. Beck, Warszawa 2007,  s. 2. 
5 F Znaniecki, Elementy rzeczywistości praktycznej, [w:] Pisma filozoficzne, t. 1, Warszawa 1987, s. 112. 
6 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 18. 
7 J. Malec, D. Malec, op. cit., s. 54–55. 
8 E. Hurlock, Rozwój młodzieży, PWN, Warszawa 1983, s. 330. 
9 M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 2005, s. 114–115. 
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Etika (gr. ethos – „zvyk”, „obyčaj”) je filozofická disciplína, ktorá sa skúma morálku. Je filozofickou 

a normatívnou teóriou morálky, pilierom ľudskej múdrosti, ktorá presahuje racionálne myslenie. Etika 

vytvára univerzálne myšlienkové systémy na konštrukciu pravidiel morálneho konania.   

 

Deskriptívna etika skúma a vedecky popisuje a vysvetľuje faktický stva, v ako sa nachádzala (alebo 

nachádza) morálka v rôznych historických obdobiach, rôznych spoločenských skupinách alebo povolaniach v 

kultúrne odlišných spoločenstvách.  

 

Normatívna etika formuluje a odôvodňuje morálne normy a hodnoty, pričom určuje, čo je morálne dobré a 

čo zlé. Zároveň formuluje ideály, založené na hodnotách vzorce a pravidlá hodné nasledovania. Označujeme ju 

termínom skutočné etika. Ústredné chápanie normatívnej etiky je hodnota.  

 

 

Hodnota je upresnená (sprecizovaná) alebo schopná dospieť k záveru koncepcia toho, čo je hodné, aby 

jednotky alebo skupiny chceli dosiahnuť a ovplyvňuje voľbu spôsobov, prostriedkov a cieľov konania, 

vyjadruje„všetko to, čo je cenné, hodné túžby dosiahnuť to a voľby, čo stanoví konečný cieľ ľudského 

snaženia.10 Dáva zmysel ľudskému konaniu. Typológia hodnôt je nasledovná:  

1. Idey a veci, teda duševné a materiálne hodnoty; 

2. Univerzálne a jednotkové hodnoty, s ohľadom na rozšírenosť (rozsah) hodnoty; 

3. Historické a aktuálne hodnoty (kritérium chronológie času); 

4. Trvalé a dočasné hodnoty (kritérium trvalosti v čase); 

5. Emocionálne a intelektuálne hodnoty; 

6. Pozitívne hodnoty (autentické) a negatívne – antihodnoty11. 

 

Metaetika je typom etického skúmania, ktorého počiatky siahajú do XX. stor. a sú spojené s anglickým 

filozofom Georgom Moore-om. Metaaetika sa pomocou logiky, epistemológie a vedeckej metodológie zaoberá 

problematikou oblasti normatívnej etiky12. 

Iné rozdelenie druhov etiky navrhol Roman Ingarden13: 1) teoretická etika, 2) normatívna etika, 3) aplikovaná 

etika.  

 

Teoretická etika skúma morálne hodnoty, aby zistila čím je morálna hodnota.  

 

Normatívna etika sa opiera na výsledkoch dosiahnutých v teoretickej etike, formuluje morálne normy vo 

forme viet, ktoré obsahujú určité podmienky, ktoré musí daný predmet (jav) splniť, aby sebou mohol predstavovať 

istú hodnotu. Uznanie hodnoty osobami so silnou osobnosťou sa odráža vo vlastnosti, ktorú nazveme „citlivosťou 

na hodnoty”, stanoví základ, aby si daná osoba vytvorila morálnu intenciu (zámer), ktorú ďalej pretaví na postoj.  

 

Aplikovaná etika sa zaoberá vplyvom človeka, motiváciou k morálnej námahe, morálnej sebakontrole a 

sebadisciplíne.    

 

Problémy, ktoré sú predmetom etickej reflexie sú prepletené s antropologickým prístupom14. Výskyt dobra 

alebo zla vo vzťahu ku konkrétnemu človeku, ktorý stanoví činný podmet. Ďalšou oblasťou vedy, ktorá je v rámci 

skúmanej problematiky dôležitá je sociológia morálky.15 Skúma pôsobenie hodnotových systémov ich genézu a 

vplyv na spoločnosť. Tvorca sociológie morálky je Emile Durkheim.16 Hodnotil spoločnosť organisticky, teda ako 

organizmus, ktorý je celkom sám o sebe.17 „Durkheim, priradil príčinné prednosť celku spoločnosti, hodnotil časti 

systému ako niečo, čo plní základné funkcie, potreby alebo požiadavky celku”18. Videl potrebu socializácie pre 

                                                           
10 S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, BRANTA, Bydgoszcz 1999, s. 280. 
11 J. Gajda, Wartości w duchu nowego humanizmu jako podstawa edukacji dorosłych, [w:] Aksjologia edukacji dorosłych, J. Kostkiewicz (red.), 

KUL, Lublin 2004, s. 101 
 
13 M. Ossowska, op. cit.; por. J. Mariański, Socjologia moralności, KUL, Lublin 2006. 
13 Emile Durkheim (1858–1917) – filozof, socjolog, pedagog. 
13 M. Ossowska, op. cit.; por. J. Mariański, Socjologia moralności, KUL, Lublin 2006. 
13 Emile Durkheim (1858–1917) – filozof, socjolog, pedagog. 
13 Por. Słownik wyrazów obcych, J. Kamińska-Szmaj (red.), Europa, Wrocław 2001, s. 563 (organicyzm). 
13 J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2008, s. 13–14. 
13 Zob. E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa 1999; por. P. S. Cohen, Modern Social Theory, Basic Books, Londyn 
1968, s. 35. 
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bezpečný vývoj spoločností, v ktorých hustota zaľudnenia spôsobuje nárast duševnej súdržnosti a integrácie, ale 

prejavuje sa aj jav rivality, ktorej nárast ohrozuje etickú kultúru a spoločenský poriadok. Kompenzuje to iná 

potreba: ”špecializácia podporuje nárast sklonu akceptácie etiky vzájomných povinností”19.  

V rámci morálky patrí k dôležitým odborom psychológia morálky. Motivácie a čo ide za nimi – intencie sa 

nehodnotia z právneho pohľadu, avšak stanovia dôležitú súčasť autonómneho morálno-etického systému. Nemôžu 

byť vynechané pri výstavbe, skúmaní ani pri zvyšovaní úrovne etickej kultúry. Jej rôzne stupne sa pohybujú od 

najnižšieho ako je „morálna slepota” (moral insanity), až po vysoký zmysel pre morálku, ktorý vedie k 

uspokojivému hodnoteniu vlastnej hodnoty. Pre tým, ako prejdeme k deontológii policajta, sa sústredíme na 

niekoľko základných morálno-etických činiteľov. 

 

1. Pochopenie.  
Arno Anzenbacher píše: „máme viac-menej jednotné a rovnaké poňatie o význame toho, čo je morálne”20. 

Toto intuitívne presvedčenie potvrdzujú výskumy psychológov Kagana alebo White’a21.  

Malé, dvojročné dieťa, ktoré ešte nezažilo rozvinutý výchovný proces vo forme odmien a 

trestov, má schopnosť posudzovať ľudské správanie z hľadiska dobra a zla.  

Morálne disponovanie od úplného začiatku existencie bytia ľudského tvora je vzácnym darom. 

Povinnosťou rodičov, učiteľov a aj policajtov je dbať o tento dar (prednosť). 

 

2. Morálne hodnotenie.  
Hodnotíme činy, ktoré iní ľudia zrealizujú. Robíme to intuitívne ako aj racionálne. Na základe činov hodnotíme 

ich autorov. „Nazývame ich dobrými alebo zlými, morálnymi alebo amorálnymi, svedomitými alebo 

nesvedomitými. Z hľadiska morálky hodnotíme aj spoločenské javy, inštitúcie, štruktúry, zriadenia a práva, ktoré 

kvalifikujeme ako spravodlivé alebo nespravodlivé”22. V prípade komplexného hodnotenia napr. vlastného 

konania, musíme preskúmať všetky elementy morálneho aktu ako činu osoby, označované ako zdroje morálky23: 

1. Cieľ objektívny- to čo chce dosiahnuť subjekt konania – činnosti príslušníka polície so stanovenými 

následkami. 

2. Cieľ subjektívny, určuje intencie(zámer), s akými policajt začal konať; jedná sa zároveň o súčasť 

sebazdokonaľovania. 

3. Okolnosti činu, teda akým spôsobom policajt koná. 

Pre správne zhodnotenie činu je treba vziať do úvahy všetky elementy. O neetickom konaní hovoríme, ak sa 

niektorá časť hodnotenia nebude zhodovať s morálnymi normami. 

 

3. Morálna norma. Je to forma vplyvu na správanie osôb prostredníctvom aprobácie správania hodnoteného ako 

správne, ktoré v sebou reprezentuje dobro a odsúdenie činov, ktoré náleží zhodnotiť ako nesprávne, ktoré sú 

spojené so zlom. Morálne normy majú zverbalizovanú formu. Príkladom formulácií, ktoré radíme medzi morálne 

normy sú: Chráňte život! Dbajte o spoločný prospech! Vážte si ľudskú dôstojnosť! Buďte lojálni! 

 

4. Svedomie. „Všeobecné znalosti dobra a zla v kontakte s ľuďmi sa začínajú od svedomia”24. Toto vedomie sa 

končí na presvedčení, že treba konať dobro a prestať páchať zlo. Vedie to zároveň k záveru, že svoje dobro sa 

nemôže postaviť na krivde niekoho iného. Dobro indukuje ďalšie dobro.  Aj pre jeho autora. Zlo sa tiež indukuje, 

ale vo forme ďalšieho zla. Svedomie slúži ako „ukazovateľ smeru”, označovaný ako: tajomný hlas (I. Kant), 

volanie (M. Heidegger). Tento vnútorný imperatív umožňuje uskutočniť voľbu, čo musíme a čo nesmieme učiniť 

v určitých situáciách. Svedomie je príčinou, že ak sa v našom živote vyskytnú negatívne činy – pociťujeme 

diskomfort (morálna sankcia), ktorá nás núti do budúcnosti k polepšeniu a ku konaniu nasmerovanému na 

zadosťučinenie. „V každom teoretickom odôvodnení koncepcie prirodzeného práva je možné odhaliť priame 

súčasti svedomia (…). Na jeho uskutočnenie, je treba predstaviť koncepciu prirodzeného práva podľa sv.Tomáša 

ako veľmi dôležitú, okrem iného aj preto, že prirodzené právo umiestňuje [túto koncepciu] vo vnútri morálky, 

pretože stojí na stráži dôstojnosti ľudskej bytosti”25. Skutočnosť, že formovanie svedomia podliehalo morálnej 

„erózii” je dôležitá. Znalosť toho, čo je dobré a čo zlé na správne konanie nepostačuje26. „Rozhodnutia svedomia 

súvisia prostredníctvom motivačného systému s psychologicko-fyziologickým mechanizmom kontroly konania 

                                                           
 
20 A. Anzenbacher, Wsprowadzenie do etyki, op. cit., s. 11. 
21 Zob. J. Kagan, The Second Year: the Emergence of Self-Awareness, Harvard University, Cambridge 1981; R. W. White, Motivation 

reconsidered. The concept of competence, „Psychological review”, 1959, nr 66, s. 297–333, podaję za: A. Manenti, Żyć ideałami, WAM, 

Kraków 2006, s. 48. 
22 Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, op. cit., s. 12. 
23 W. Pływaczewski, Policja, postęp cywilizacyjny a świat wartości, [w:] Policja. Etyka. Kościół, Szczytno 2002, s. 86; por. E. Wiszowaty, 

Chrześcijański system wartości, [w:] Wybrane zagadnienia etyki policji, J. Czerniakiewicz (red.), Wyższa Szkoł Policji, Szczytno 1997, s. 45. 
24 A. Anzenbacher, op. cit., s. 12. 
25 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, op. cit., s. 44; A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, op. ci., s. 88 
26 Por. Jan Paweł II, Veritatis…, op. cit. 
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(výkonný systém). „Ak je prepojenie výkonného systému s motivačným systémom slabé, môže nedôjsť k realizácii 

rozhodnutia morálky ”27. Zrelé svedomie sa vyznačuje: 

1) správne sformovaným systémom morálnych pojmov a z nich vyplývajúcu zodpovednosť za svoje konanie; 

2) rozlišovaním dobra od zla, teda schopnosť vykonávať morálne hodnotenia; 

3) morálnou citlivosťou, ktorá umožňuje adekvátne zareagovať ešte pred samotným rozhodnutím a má 

charakter prognózy a upozornenia na možné následky rozhodnutia a   pocitov uspokojenia, alebo pocitu viny ako 

následku svojich činov; 

4) kompetenciami morálnych volieb na základe svojho pre svedčenia, hodnoty, potreby; 

5) tendencie k zhromažďovaniu a obohacovaniu vlastných morálno-etických skúseností, 

6) rozvíjanie motivácie k morálnemu pôsobeniu, vďaka empatickému prístupu a postoju založenom na 

zmysle pre povinnosť; 

7) vytrvanie v morálnom konaní, aj vo výnimočne obtiažnych situáciách, ktoré generujú zážitky na hranici 

znesiteľnosti28. 

 

5. Zodpovednosť. Spočíva v počúvaní hlasu svedomia, na schopnosti vzdať sa toho, čo je zlé pre ostatných. 

Zodpovednosť spočíva aj v tom, že vkladáme úsilie na to, čo je správne, tak ako to od nás očakávajú ostaním tak 

ako by sme chceli, aby oni konali vo vzťahu k nám. Zodpovednosť rodí medzi ľuďmi, alebo medzi inštitúciami a 

ľuďmi dôveru, zvyšuje pocit bezpečia. Zodpovednosť je spojená so schopnosťou pociťovať zahanbenie a vinu po 

morálno-etickom pochybení. Ingarden vyznačil štyri typy zodpovednosti: 

„1. Niekto nesie zodpovednosť za niečo, inými slovami – je za niečo zodpovedný. 

 2. Niekto na seba berie zodpovednosť za niečo. 

 3. Niekto je braný na zodpovednosť za niečo.  

 4. Niekto koná zodpovedne”29. 

 

6. Zrelosť. Má sa za to, že vyspelosť ľudskej bytosti, ktorá sa prejavuje v jej čestnosti a zodpovednosti, je výrazom 

skutočnej slobody človeka. Unikaním pred zodpovednosťou a čestnosťou, často nevedomky obmedzujeme vlastnú 

slobodu a vlastnú česť. Tá druhá vlastnosť – závažným spôsobom súvisí s kultúrou cti, ktorá je vpísaná do tradície 

uniformovaných služieb.  

 

7. Vlastná hodnota. S pocitom vlastnej ceny (hodnoty) súvisí „morálna kvalifikácia [KTORÁ] sa vzťahuje na 

svojho druhu jedinečný spôsob ľudskej hodnoty a cti ako človeka. Na jednej strane sa pri tom jedná o vedomie 

vlastnej hodnoty, o sebaúctu, na strane druhej – o hodnotu a úctu danej osoby v očiach iných”30 Zložku pocitu 

vlastnej ceny u danej osoby tvorí hodnotenie spolupracovníkov a osôb, ktoré využívajú služby poskytované v 

práci. Konfucius povedal, že ten, kto si neváži sám seba, nemá sebaúctu a zodpovednosť, nie je v úplnosti 

človekom31. Uvedená koncepcja zaviedla idey: 

 

8. Štyri Začiatky: 
1) súcitnosť– iniciuje humanitárnosť, 

2) pocit hanby a neakceptovanie zla – stojí za spravodlivosťou,  

3) sebaúcta – dáva počiatok dobrým obyčajom a ľudskosti, 

4) schopnosť rozlíšiť dobro od zla – je počiatkom skutočnej múdrosti32. 

V časoch globalizácie, umenie ďalekého východu sa uplatňuje v každej kultúre. V prípade profesionálnej 

etiky ho sprevádza dôležitá otázka: či obecná morálka (a príslušná etika)a profesná morálka sú od seba odlišné? 

Neraz sa tvrdí, že profesná etika nezavádza iné záväzky, ale iba iným spôsobom určuje hierarchiu rovnakých 

záväzkov, ktoré zároveň uznáva  všeobecná etika33. Woleński predpokladá, že „ profesná etika nesmie meniť 

hierarchiu jednotlivých noriem obecnej etiky”34.  Avšak zdá sa, že môžu existovať povolania, v ktorých sa niektoré 

hodnoty môžu v hierarchii hodnôt posunúť, pretože „v podstate profesnej morálky je obsiahnutá idea, že 

predstaviteľov určitej profesie viac obmedzujú ich profesné hodnoty než, keby vykonávali iné povolanie. Inými 

slovami, (...) profesná morálka radí v etickej hierarchii profesné hodnoty na vyššie miesto ”35.  

 

                                                           
27 E. C. Merino, R. G. de Haro, Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004, Wydawnictwo M, s. 305. 
28 Zob. Z. Chlewiński, Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność, W drodze, Poznań 1991, s. 81 i n. 
29 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 73–74. 
30 P. Ricoeur, op. cit., s. 15. 
31 Mencjusz, op. cit., s. 351–352. 
32 Por. Ibidem, s. 352. 
33 W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych, Universitas, Kraków 2010, s. 24. 
34 J. Woleński, Przeciw etyce zawodowej, „Etyka”, 1994, nr 27, s. 186. 
35 B. Freedman, A Meta-Ethics for Professional Morality, „Ethics” 1978, nr 89, s. 10. 

http://www.nukat.edu.pl/cgi-bin/gw_2010_1_3_1/chameleon?sessionid=2011120621253527237&skin=reader&lng=pl&inst=consortium&host=193.0.118.2%2b1717%2bDEFAULT&patronhost=193.0.118.2%201717%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Moralno%c5%9b%c4%87%20i%20profesjonalizm%20%3a%20sp%c3%b3r%20o%20pozycj%c4%99%20etyk%20zawodowych%20%2f%20red.%20W%c5%82odzimierz%20Galewicz.&beginsrch=1
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9. Hrdinské činy. Sú súčasťou osobitného étosu, akým je „ étos uniformy”. Sú výlučnosťou policajných služieb, 

vrátane príslušníkov polície. Urmson uvádza typológiu hrdinských činov: 36  

1. Hrdinsky koná osoba, ktorá vďaka svojmu sebaovládaniu a námahe plní povinnosť za podmienok, v 

ktorých by väčšina ľudí nepodstúpila riziko straty života.  

2. Hrdinský čin vykoná osoba, ktorá plní povinnosť bez námahy v situáciách, v ktorých jej hrozí smrť, tak  

že väčšina ľudí na jej mieste by danú činnosť nevykonala.   

3. Hrdinsky sa zachová osoba ktorá vďaka mimoriadnemu ovládaniu vlastného strachu alebo vďaka poslaniu, 

akoby nenútene vykonáva neobyčajné činy tak, že koná viac, než je jej povinnosťou.   

 

Skupinová morálka. Etika dospelých. Dôležité pre skúmanú oblasť zvyšovanie profesnej etiky je obrátenie 

pozornosti na dva fakty. Po prvé, majúc na mysli profesnú etiku príslušníka polície, zároveň hovoríme o skupinovej 

morálke. Po druhé, v snahe o zvýšenie úrovne etickej kultúry polície máme dočinenie s problémami dospelých 

ľudí, ktorí sú už v značnej miere sformovaní. Skupinová morálka spoločnosti sa môže vo väčšej alebo menšej 

miere priblížiť postulovanej alebo naprojektovanej morálke pre určitú profesnú skupinu, v tomto prípade políciu. 

Etická kultúra sa do značnej miery opiera na zvykoch zachovaných  detstva – osvojených v rodine a škole 

(socializácia v pôvodných a druhotných skupinách). Najlepším riešením by bolo, keby sa v čo najvyššej možnej 

miere dobre internalizovaná skupinová morálka zhodovala s ustanoveniami profesnej etiky kolektívu príslušníkov 

polície.  

 Dospelé osoby, ktoré na seba berú pracovné (profesné) povinnosti sú do značnej miery osobnostne sformované aj 

z morálneho hľadiska. Ich zvyky sa menia iba ťažko, a to akademickou persváziou alebo absolvovaním krátkych 

kurzov. Avšak treba si všimnúť,  že názory o nemožnosti zavedenia ďalších pozitívnych modifikácií morálnych 

zvykov podvážili výsledky vedeckých výskumov v oblasti psychológie. Rest poukázal, že v období rannej 

dospelosti človeka, medzi druhou a treťou dekádou života, dochádza k dôležitým zmenám v oblasti výstavby 

osobných stratégií založených na morálke, a ktoré majú slúžiť pri riešení problémov a rozhodovaní. Navyše, 

prostredníctvom premysleného pedagogického pôsobenia je možné dosiahnuť úspešné zlepšenie základov 

hodnotiacich procesov. Dospelým to pomáha pri hľadaní morálnych dôvodov a v zdokonaľovaní svojho konania. 

Morálna percepcia a s ňou súvisiace pravidelné úvahy s etickým nábojom vykazujú reálny vplyv na spôsob 

správania, ktorý poukazuje na zvýšenie úrovne etickej kultúry37. Reálne zlepšenie etických kompetencií sa formuje 

oveľa lepšie prostredníctvom príslušného „tréningu”, než iba čistým teoretizovaním. Jednou z tréningových metód 

je nastolenie diskusie o vybraných morálnych problémoch určitých situáciách v skupinách osôb, ktoré majú k sebe 

blízko (škola, práca). Pomáha to pozitívne modifikovať hodnotový systém účastníkov diskusie, čo potvrdili 

experimenty Roberta Kaplana38. V tréningu morálky spolupracuje emocionálna a racionálna inteligencia, na čo 

upozornil Tadeusz Kotarbiński39. Všetky doposiaľ uvedené zložky etickej kultúry (svedomie, zodpovednosť alebo 

vyspelosť) tvoria základ kultúry bezpečnosti. Získavajú význam v povolaniach, v ktorých hrajú veľmi dôležitú 

úlohu kompetencie, ktoré presahujú znalosti a profesionálne schopnosti. Ako učiť etiku dospelé osoby, v kontexte 

jej významu pre kultúru bezpečnosti? Ako poukázať na výhody vyplývajúce z ich uskutočnenia? Chápanie 

rozdielov medzi fenoménom morálky a teóriou morálky je pre tých, ktorí majú odovzdávať etické znalosti, 

východiskovým bodom k skutočnej náuke etiky40. Tento odkaz, pokiaľ má byť úspešný, musí obsahovať početné 

odôvodnenia. Zároveň musí intenzívne ovplyvniť motiváciu policajtov, profesných skupín vytvorených z 

príslušníkov polície a na spoločne vytváranú totožnosť (skupinové vedomie). Morálno-etické poslanie (odkaz) 

musí byť založené na posudzovaní konkrétnych prípadov, u ktorých existuje možnosť uplatnenia ako pozitívnych, 

tak negatívnych postupov konania. Ide o to, aby osoby tvoriace skupinu policajných príslušníkov, zapojili do 

organizačnej kultúry svojho pracoviska autentické presvedčenie o tom, čo podľa nich bude správe a čo nesprávne. 

Nápomocné im bude vyvolanie empatie školených osôb. Policajt by sa mal dokázať identifikovať so situáciou 

osôb, ktorých záležitosti závisia od jeho rozhodnutia. Ďalšou časťou výuky etiky je rozmiestnenie jej obsahu v 

mnohých predmetoch iných ako etika, ktoré sa prednášajú policajtom. Behom školenia (vyučovania) z rôznych 

odborov je potrebné systematicky exponovať etický kontext správania a neprijateľných činov iných osôb, pri 

zohľadnení následkov daného konania. V prípade následkov sa odporúča nivelácia súčasnej disproporcie 

spočívajúcej v príliš malom exponovaní morálnej zodpovednosti (vnútorný aspekt) v prospech právnej 

zodpovednosti (vonkajší aspekt). Disproporcia môže byť dodatočným zdrojom erózií svedomia, oslabenia 

morálnej sily. Element, ktorý zvyšuje možnosti pozitívneho vplyvu etiky je jej výuka sprostredkovaná osobou, 

ktorá je pre príslušníkov alebo študentov policajných škôl autoritou titulom svojich pracovných skúseností 

založených na solídnych znalostiach. Dôležitú úlohu tu zohráva dôvera postavená na presvedčení, že odkaz danej 

autority nemá nič spoločné s hypokríziou41. Ďalšou dôležitou súčasťou procesu výuky etiky je voľba takého 

                                                           
36 J. Urmson, Saints and Heroes, [w:] Essays in Moral Philosophy, University of Washington, Seattle 1958, s. 10. 
37 J. Rest, Can Ethics be Taught In Professional Schools?,[w:]”Ethics. Easier Said than Done”, 1988, s. 22-26. 
38 Zob. M. F. Kaplan, Integracja informacji w myśleniu moralnym. Implikacje teoretyczne i metodologiczne, [w:] Indywidualne i społeczne 

wyznaczniki wartościowania, J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red.), Ossolineum, Wrocław 1990 
39 Zob. T. Kotarbiński, Żyć zacnie, op. cit. 
40 B. Chyrowicz, Etyka dla nauczycieli etyki, „Diametros”, wrzesień 2010, nr 25, s. 2–19. 
41 Zob. J. M. Bocheński, Co to jest autorytet?, [w:] Logika i filozofia. Wybór pism, J. M. Bocheński, PWN, Warszawa 1993, s. 240–243. 
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spôsobu odovzdania znalostí, pri ktorom poslucháči samostatne prichádzajú na riešenia, ktoré sú z morálneho 

hľadiska správne.42 Zdokonaľovaná etika pre učiteľov etiky –v miere možností získavania čoraz hlbších skúseností, 

by v prípade polície nemala byť záležitosťou iba veliteľov a prednášajúcich. Policajt, ktorý sa účastní v akciách, 

pri ktorých je jeho konanie rozhodujúce pri vyriešení určitého problému, by sa mal vyznačovať schopnosťami 

presvedčiť k morálnemu konaniu v zmysle práva. Príkladom sú náročné intervencie v rodinných prípadoch. Každý 

policajt musí byť do určitej miery aj „učiteľom etiky”.  

 

Nevyhnutné pre plnenie misie policajta je aj neustále vedomie, že máme dočinenie s pojmom nazvaným 

služba. Služba stanoví aj misiu polície ako celej inštitúcie. Od príslušníkov si vyžaduje hlbokú motiváciu, 

postavenú na základoch istého druhu poslania. Vedomie poslania slúžiť v polícii znamená permanentmú 

pripravenosť úspešne pomáhať iným, pokiaľ nastane taká potreba.  

 

Zároveň treba pripomenúť niekoľko prastarých koreňov etiky vyrastajúcich z morálky.   

Sú to antické43, judeo-kresťanské44, európske, Kardinálne cnosti a východné pramene, napr. Sedem Cností Kódexu 

Bushidō. Cnosti sú prednosti najvyššej váhy, ktoré súvisia s morálnou dokonalosťou, prejavujúcej sa  postojmi v 

súlade s ich poslaním. Stredoveká Európa, ktorú môžme nazvať inkubátorom kultúry cti, sa povolávala na kánon 

kardinálnych cností. U Leibnitza je „cnosť zvykom konania v súlade s múdrosťou”45, s tým, že „múdrosť (…) je 

uvedomonie si nášho vlastného dobra”46. Leibniz radil: treba byť múdry, teda držať sa cnosti, čo vedie 

rozmnoženiu„vlastného dobra” (v domysle, múdrym množenie spoločného dobra). Hume47 postrehol, že 

„čestnosť, lojalitu, pravdu chválime za to, že slúžia priamym záujmom spoločnosti, ale ak sú už raz na tomto 

základe uznané za cnosti, považujú sa aj za výhodné pre človeka, ktorý sa nimi vyznačuje a za zdroj tejto dôvery 

a istoty, ktoré sa ako jediné môžu mať význam  v živote človeka (...) Faktom je, že všetci ľudia túžia po šťastí 

rovnakou mierou, ale dosiahnú ho len nemnohí. Jednou z hlavných príčin neúspechu je nedostatočná sila mysle”48.  

 

Európska kultúra cti existuje už od dôb Platóna a Cicera, medzi kardinálne cnosti radíme: 

1. Múdrosť,  

2. Statočnosť, 

3. Spravodlivosť,  

4. Miera.  

Zoznam cností doplnil sv. Ambróz o teologické cnosti, manifestáciou vnútornej sily, ktorej prameňov je 

Absolútno:  

5. Viera,  

6. Nádej,  

7. Milosrdnosť. 

 

Tri posledné cnosti môžeme ponímať nielen v teologickom význame. Viera znamená zároveň aj vieru v seba, 

v možnosť dosiahnutia cieľu. Nádej je prejavom pozitívneho myslenia uvedomelých osôb, že konajú eticky a 

odtiaľ čerpajú očakávania zaslúženého splnenia cieľu (snaženia). Milosrdenstvo je prejavom sily bratstva, 

vpísanom do etiky ľudskej koexistencie.  

 

Siahnime po etike Východu. Japonský kódex cti bojových rodov Busje sedem hlavných Busthidō obsahuje 

sedem hlavných cností:  

1. Integrita spájaná s Múdrosťou, 

2. Dobroprahnoať spájaná s z Humanitárnosťou, 

3. Úcta vyjadrená prostredníctvom Slušnosti, 

4.  Odvaha spájaná s z Čestnosťou, 

5. Lojálnosť spájaná so Zodpovednosťou, 

6. Úprimnosť ktorá je zároveň Čestnosťou,  

7. Rodinná Pieta je výrazom harmónie a úcty k Prirodzenej Hierarchii,      

8. Sebakontrola.  

                                                           
42 J. Daney, The Role of Imaginary Cases in Ethics, „Pacific Philosophical Qauterly”, 1985, nr 66, s. 141–153. 
43 Por. P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 98 i n.; Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, 

Warszawa 1982. 
44 Dekalog – Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994; por. R. M. C. Luzzatto, Ścieżka sprawiedliwych, Pardes Lauder, 
Kraków 2005. 
45 G. W. Leibniz, Philosophical Papers and Letters, Dordrecht 1969, s. 197. 
46 G. W. Leibniz, Meditation on the Common Concept of Justice, [w:] The Political Writings of Leibniz, P. Riley (red.), Cambridge University, 
Cambridge 1972, s. 57. 
47 David Hume (1711–1776) – szkocki filozof, historyk i pisarz. 
48 D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 57. 
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Kultúra cti je kompaktná kultúra bezpečnosti. Policajt je dedičom tradície, zodpovedá za jej pokračovanie. 

Zosobnení, západného ideálu policajta je postava šerifa s emblémom sedemcípej hviezdy, ktorej cípy symbolizujú 

cnosti dokonalého šerifa:  

1. Pevný Charakter protiklad slabého charakteru; 

2. Integrita protiklad nečestnosti, nepoctivosti; 

3. Vzdelanosť protiklad hlúposti, ignorancie, ne głupoty, ignorancji, nevzdelanosti; 

4. Česť,  protiklad neserióznosti, ničomnosti; 

5. Slušnosť, protiklad vulgárnosti, neprajnosti; 

6. Lojálnosť, protiklad nelojalnosti, neúprimnosti falše; 

7. Spravodlivosť, protiklad zaujatosti a nespravodlivého zaobchádzania49. 

 

Ak sa má policajt vo svojom okolí postaviť existencii antyhodnôt, najskôr si musí vybudovať morálnu 

silu svojho vnútra, ktorá mu umožní určiť účinnú záporu proti antihodnotám v sebe samom. Ak to nastane, 

bude mať morálne právo ísť so svojou misiou medzi iných ľudí. 

 

 Nápomocná je tu etika cností. Spája spoločenský vývoj s individuálnym vývojom. MacIntyre hovorí, že 

cnosti sa vyvíjajú synergicky, u jednotlivcov aj v skupinách50. Cnosti sú „dispozície, ktoré nielenže istému druhu 

praktického konania umožňujú trvať, ale nám dovoľujú vďaka tomu dosiahnuť dobro (výhody) ktorým sa 

vyznačujú, a zároveň nás nútia hľadať tieto dobrá aj napriek prekážkam, nebezpečenstvám, nechuti a 

zľahostajneniu”51. V oblasti osobitných etík, dôležité sú ich dva druhy: situačná a profesná etika. Prispôsobené 

teórie morálky pre určité profesie, aj pre políciu. Existujú možnosti a neustála potreba zdokonaľovať sa (cvičiť sa 

) vo využívaní zásad všeobecnej etiky prostredníctvom jej prenesenia do osobitných oblastí. Majme na pamäti, že 

napriek špecifikám, ktorými sa vyznačuje etika príslušníka polície je nevyhnutné aj naďalej dbať o už osvojené 

(prijaté) zásady všeobecnej etiky. Niektoré udalosti vylučujú možnosť urobiť rozhodnutie iba na základe etiky 

profesie (povolania). Vtedy budú nápomocné osvedčené univerzálne etické základy.Profesionálne pôsobenie, 

zamerané na ochranu bezpečnosti človeka si vyžaduje zrelú etickú úvahu. Existuje európska tradícia rytierskeho 

étosu, zdroj vysokej kultúry etiky, ktorá postupne ovplyvnila všetky spoločenské triedy fascinované rytierskosťou. 

Táto tradícia sa predovšetkým vzťahuje na uniformované zložky, vrátane policajných. V priebehu dejín šíky týchto 

skupín plnili predstavitelia rôznych spoločenských vrstiev. Dôležitou súčasťou etiky policajta je 

perfekcionizmus52, ako hovorí Lipiec, cnosť profesionálnej prípravy53. Lipiec pre políciu určuje tri zásadné 

regulatívne oblasti: morálku, ktorej teóriu stanoví etika, právo, s teóriou a filozofiou práva a nakoniec tradícia. 

Ideál funkcionára je ten, kto svedomite dodržiava právne predpisy a má vysokú morálnu kondíciu.54  

Naoko vzdialené špecifiká „mysle bojovníka” a „jeho typickej formy etiky55 si všimnime, že príslušník 

polície koná v štruktúrach správy. Deontológia56 správy zahŕňa vlastný zoznam vlastností etiky príslušníka. 

Príslušníci, ktorí sa identifikujú so svojím profesionálnym prostredím musia dodržiavať zásady etiky špeciálnej 

správy: 

 

Zásada právneho štátu. Postavená na integrite, riadenie sa právom prírody a právom stanoveným v prospech 

verejného záujmu. Táto zásada má za cieľ postaviť sa bezpráviu, neprávosti a egoizmu. „ Pojem zásady právneho 

štátu zodpovedá pojmom právnej vlády, vychádzajúcich z iných právnych tradícií (Rule of law) a právneho štátu 

(Rechtsstaat)”57. Policajt svoje rozhodnutia stavia na správnych záveroch, získané informácie využíva iba na 

služobné účely. Súčasťou „tréningu zásady právneho štátu” je správanie sa mimo služby.  

 

Bolo by veľkým nedorozumením myslieť, že policajt musí v práci dodržiavať zásady právneho 

štátu, ale v súkromnom živote to už nie je nevyhnutné. Osobnosť, ktorá v tejto oblasti nie je kompaktná 

stanoví značnú hrozbu pre spoločnosť aj pre seba samého.  

Ak príslušník polície nie je altruistom, hraničným postojom sa stáva „etický egoizmus”58.  

                                                           
49 Por. A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, WAP, Warszawa 2009, s. 109. 
50 Zob. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, PWN, Warszawa 1996; P. Makowski, Po metaetyce. Dobro i powinność 

w etykach naturalistycznych, Universitas, Kraków 2012, s. 128 i n.; G. Ravasi, Powrót do cnót, Salwator, Kraków 2011. 
51 A. MacIntyre, op. cit., podaję za: P. Vardy, P. Grosch P, op. cit., s. 107. 
52 S. Dziamski, Perfekcjonistyka, [w:] Etyka w teorii i w praktyce. Antologia tekstów, Z. Kalita (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001, 

s. 144 i n. 
53 Zob. J. Lipiec, Koło etyczne, Fall, Kraków 2005, s. 248 i n. 
54 Por. S. Jedynak (red.), op. cit., s. 67. 
55 Por. J. W. Cynarski, Sztuki walki – IDO, Idokan Polska, Rzeszów 2009, s. 77. 
56 Deontológia – časť etiky venovaná morálnym povinnostiam a činiteľom rozhodujúcim o morálnej hodnote konania. Zob. A. Anzenbacher, 

Wprowadzenie do etyki, op. cit., s. 32, 35, 39, 129 i inne.  
57 J. Bogucka, T. Pietrzykowski, op. cit., s. 161. 
58 Etický egoizmus (lat. ego – „ja”) – názor hlásajúci, že každý má robiť to, čo je v jeho vlastnom záujme, hoci výsledne to môže iných ukrivdiť, 

pomôcť alebo byť voči nim neutrálne. Etický egoizmus nepovažuje ignorovanie potrieb iných za nurné, ani nevyžaduje, aby jednotlivec 

ignoroval  prospech iných – umožňuje obe možmpstani nie wymaga, by jednostka nie brała pod uwagę dobra innych – rešpektuje danú voľbu 
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Zásada profesionalizmu, známa aj ako zásada kompetencie. Prejavuje sa profesionálnymi schopnosťami a ich 

zdokonaľovaním a čo za tým ide -s prehlbovaním teoretických vedomostí.  

Profesionalita je zdrojom sily, ktorá vychádza zo skutočných schopností, skúseností a znalostí. Zásada 

kompetencie je namierená proti profesnej ignorancii, iracionalite, nevedomosti. U policajta sa prejavuje okrem 

iného: dobrou znalosťou zákonov, faktického stavu vyšetrovaných vecí, schopnosťou prijať a odôvodniť 

rozhodnutia a spôsob konania, pripravenosťou na spoluprácu s nadriadenými a znalcami. Eticky prehĺbená 

profesionalita je, okrem dbalosti o kvalitu práce a jej výsledky aj dbanie o dobré medziľudské vzťahy. Z takto 

široko chápanej zásady profesionality automaticky vyplýva zásada efektivity. Ak hovoríme o účinnosti, máme na 

mysli prehlbovanie etického praxeologického prístupu, za príklad ktorého slúžia názory Kotarbińského. Pre 

policajta to znamená,  že dokáže zvyšovať svoju efektivitu, pričom sa vyhýba zneužívaniu svojich právomocí , a 

na strane druhej, etický príslušník dokáže udržať vysokú mieru efektivity vďaka tomu, že sa vie vyhnúť asekurácii.  

Zásada riadnosti. Pravidlo podobné pravidlu kompetencie. Často sú menované osobitne. Môžeme uznať, že 

riadnosť súvisí s konsekventným sebazdokonaľovaním danej osoby, založeným na eticky prehĺbenej 

profesionalite.  Jav sprevádza vývoj takých vlastností ako svedomitosť, rozvaha a pocit zodpovednosti. Tieto 

vlastnosti sa do značnej miery opierajú o potenciál disponovateľných praktických a teoretických znalostí, 

podporovaný empatiou a zmyslu predstavivosti. Predstavivosť policajta je zodpovedná za premenné: 

praktické(manuálne), racionálne (intelekt) a emocionálne (empatia). Aby sa zvýšila možnosť účinnosti policajta, 

je potrebný správne motivovaný faktor voliteľnosti. Ide o vôľu konania – ba dokonca o niečo viac, o silu vôle. 

Etické konanie zahŕňa, okrem morálne správneho konania, celý zoznam činov, ktorých sa treba zdržať.   

 

Zásady verejnej služby, uvádzaná aj ako zásada lojálnosti, alebo ako pravidlo verejného záujmu. Ide o lojálnosť 

voči spoločnosti, ktorá vložila do policajta veľkú dôveru. Zásada verejnej služby stojí v protiklade javu 

„súkromníčenia”, teda využívania služobného stanoviska pre vlastné účely, poškodzujúc pri tom spoločné dobro 

a tým – verejný záujem. Vlastnosti, ktoré majú sprevádzať ideu služby spoločnosti sú zrelosť a za tým idúca 

zodpovednosť. Nezávisle na služobnej, občianskej a trestnej zodpovednosti, so skutočnou zodpovednosťou máme 

dočinienie až vtedy, ak policajt pociťuje morálnu zodpovednosť. Komplementárny potenciál tvrdého (stanovené 

právo) a mäkkého (morálka) práva nazývame etická infraštruktúra59.  

 

Zásada politickej neutrality. Príslušník je povinný byť lojálny voči výkonnej moci a jej programu (napr. 

vládnemu) a stratégii. Je neprípustné, aby sa príslušník verejne alebo tajne, angažoval v politických záležitostiach. 

Zásada neutrality je de facto rozhodujúcou zložkou požadovanej sily a objektivity príslušníka. Súvisí to aj s 

nasledujúcou zásadou etiky správy.  

Zásada nestrannosti a objektivity. Zvyky a predpisy sa v priebehu histórie menia, ale táto zásada, podobne ako 

predchádzajúce pravidlá, nezmenne patrí k podmienkam riadne fungujúcej verejnej služby. Je to zdôraznené aj v 

Európskom kódexe dobrého správneho poriadku60, ktorého „duch” by mal prejsť aj na pôsobenie rôznych druhov 

správ, vrátane polície.  

 

Zásada dôvernosti- jej podstatou je dodržiavanie štátneho, úradného, vojenského tajomstva alebo tajomstva s 

iným služobným obsahom. V prípade príslušníka polície je rozsah uplatnenia tejto zásady presne stanovené 

služobnými predpismi.  

 

Zásada transparentnosti. Prílušník, ktorý má do svojej dispozície verejné prostriedky, plní svoje činnosti 

transparentným spôsobom, jasným a v súlade s prijatými štandardami.  

 

Zásada vážnosti inštitúcie. Príslušník, plniaci službu vo verejnom záujme má dbať o zachovanie vážnosti a 

dôstojnosť úradu. Je totiž verejným činiteľom, ktorého verejnosť pozoruje, pretože je zástupcom štátu. Správanie, 

pracovný štýl príslušníka odzrkadľujú prestíž inštitúcie, ktorú zastupuje.  

       Takto, vďaka etickým zásadám povolania je možné uskutočniť určitú ideu, realizuje sa c 

organizačná kultúrna založená na etickej kultúre, ktorá je nositeľkou mnohých reálnych pozitív. Na celom svete 

dôležitú úlohu v spoločensko-kultúrnom procese zohrávajú filozoficko-náboženské odvetvia, ktoré sa snažia o 

predstavenie univerzálnej etiku uniformovaných služieb. „ Parsons rozvinul štrukturálno-funkcionálnu teóriu (...). 

Podobne ako jeho predchodcovia vychádzal z kategórií sociálnej činnosti61. (…) V dejinách ľudského druhu plnia 

v spoločnosti filozoficko-náboženské motívy významnú úlohu [ktorá súvisí] so systémom kultúry. Na najvyššej 

úrovni zabezpečuje spoločenský poriadok tým, že poukazuje na ciele a hodnoty a pozitívne sankcionuje [potrebné] 

                                                           
tak dlho, pokým je to pre danú jednotku výhodné. Por. I. Lazari-Pawłowska, Kręgi ludzkiej wspólnoty. Egoizm gatunkowy, [w:] Etyka w teorii, 

op. cit., s. 274–277.  
59 J. Bogucka, T. Pietrzykowski, op. cit., s. 114. 
60 J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2007. 
61 J. M. Yinger, The Scientific Study of Religion, MacMillan, Londyn-Nowy Jork 1970, s. 9. 
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interakcie na ich dosiahnutie”62. Parsons bol názoru, že svet je obmedzený celok. Výsledkom jeho úvah je 

náboženstvo etickej kultúry, čo je moderná interpretácia náboženstva ľudstva, ktorého autorom bol Kant, a ktorá 

vo vysublimovanej forme označuje kultúru cti. Uniformované zložky sú založené na jej vzoroch. Táto kultúra má 

mnoho spoločného s rytierskym étosom a s filozoficko-náboženskými motívmi, ktoré sú v ňom silne zastúpené 

(prítomné). Jedná sa o istý „etický kruh” uniformovaných zložiek. Obsah etických úvah kladie mimoriadnu 

zodpovednosť na tých, ktorí strážia bezpečnosť a verejný poriadok. „Výnimočná” situácia policajta sa vyznačuje 

tým, že: 

1. Policajt má dočinenia z rôznymi formami zla, okrem iného s podvodom a násilím. Vyskytujú sa počas 

jeho služby v značnej frekvencii, s rôznou intenzitou. Príslušník by sa mal preto vyznačovať silným pocitom misie 

policajnej služby behom bojovania proti negatívam, rovnako aj preto, aby zabránil známkam zrodenia zla v sebe 

samom. Vyžaduje si to determináciu a odhodlanie, ktorých veľkosť presahuje možnosti adekvátnej materiálnej 

odmeny.  

2. Na úkor uvedeného konania môže policajt ohroziť svoje zdravie alebo prísť o život. Nesie to za sebou 

značný stres a sklon ku konformizmu.  

3. Policajtovi hrozí demoralizácia v službe, v ktorej dochádza do styku s nahromadeným zlom. Musí sa 

vyznačovať etickou prezieravosťou (opatrnosťou) (nielen autonómnu, nielen vonkajšiu), aby mohol čeliť výzvam 

služby, a úspešne zabrániť zlomeniu vlastnej morálnej chrbtice.  

4. Nepríliš príťažlivú a zároveň ťažkú úlohu zohráva príslušník, ktorý sa podujíma na vykonanie 

intervencií v jednotkách spoločnosti, akými sú rodiny. Nedorozumenia si tu vyžadujú špeciálny prístup, obzvlášť, 

ak sú v počiatočnej fáze. Intervenujúci sa musí vyznačovať situačnými schopnosťami z pedagogickej a 

persvazívnej oblasti, čo mu umožňuje problém vyriešiť. Musí sa vyhýbať dočasne úspešnej prevencii silou, ktorá 

v konsekvencii iba spôsobí ďalšiu eskaláciu rodinného konfliktu. Preto sa téma „etika pre učiteľov etiky”63 radí k 

mimoriadne dôležitým témam u každého príslušníka polície, nielen pre prednášajúcich tento predmet.  

5. Právo na použitie priamych donucovacích prostriedkov právne anuluje imunitu človeka. Neoprávnená 

„generalizácia” v tejto oblasti nesie so riziko negatívneho transferu, ktorý môže spôsobiť zneužitie právomocí, čo 

sa môže prejaviť sklonmi k rozšírenému používaniu násilia a to nielen v služobných situáciách. Na predídenie 

týmto situáciám vzniká potreba introspektívneho tréningu (zároveň s uvedomením si  výhod, aj individuálnych), 

ktorý spočíva v mentálnom prenose motivácie a vedomia cieľu s praxeologickým charakterom: rozpoznanie – 

vyriešenie – odstránenie problému. Je potrebné vzdať sa iného cieľa, akým je „ pacifikácia problematickej osoby”.  

Jedná sa o neľahký, ale nevyhnutný element služby, hoci  aj iba kvôli udržaniu vlastného psychického zdravia v 

priebehu dlhodobej služby aj po jej ukončení.  

6. Policajt tvárou tvár zlu, pred ktorým má chrániť iných, nemôže nastaviť „druhé líco”. Musí reagovať, 

ale jeho motivácia tu musí pôsobiť v jeho prospech, ktorý je identifikovaný s dobrom inštitúcie, ktorý je 

profesionálny, osobnostný a vyplývajúci zo zlepšenia vlastného sebahodnotenia vďaka skutočnosti, že sa nezapojil 

do nenávistného boja s osobným zdrojom zla. V niektorých prípadoch, príslušníci protiteroristických jednotiek 

eliminujú „živú silu”, ktorá je zdrojom ohrozenia života občanov. Je to nevyhnutné. Vtedy je treba myslieť na 

záchranu ohrozených, a nie na nenávisť voči zločincovi. Vnútorná motivácia musí vylúčiť nenávisť, ktorá by 

mohla našepkávať chybné (nesprávne) riešenia. Nenávisť navyše devastuje zdravie príslušníka, tým, že vyvoláva 

závažné somatické ťažkosti.64 

7. Úloha a možnosti policajta z neho robia kandidáta na „hrdinu”. Týka sa to hlavne funkcionárov s 

hlboko zakorenenými zvyčajami v oblasti kultúry etiky. V prípade, že sa policajt vyznačuje nízkou úrovňou kultúry 

tohto druhu, stáva sa z neho – s prihliadnutím na jeho oprávnenia, schopnosti a vysokú dôveru spoločnosti - 

bohužiaľ- kandidát na nebezpečného zločinca. Policajt sa preto nesmie byť k sebe vo oblasti etickej sebadisciplíny 

zhovievavý. „Idea a cieľ pôsobenia polície, ktorá je štátnym orgánom a zároveň má slúžiť všetkým občanom danej 

krajiny, nesie so sebou nevyhnutnosť morálnej nezávislosti funkcionárov”65, policajt by mal vykazovať morálnu 

integritu66 ako súčasť vlastnej operatívnosti. 

 

Hierarchickosť polície poskytuje obrovské možnosti pre užitočné pôsobenie na etickú kultúru funkcionárov. 

Ide to o úlohu autorít, ktoré môžu silno pôsobobiť na svoje prostredie a na podriadených. Najúčinnejším 

mechanizmom uvedeného účinku je prostredníctvom vzorov, vytváraných na základe konkrétnych činov. Vzory 

môžu funkcionárom zaimponovať, pretože v nich vycítia autenticitu a konsekvencie v riadení sa etickým zásadami 

u svojho nadriadeného, ktoré sú založené na jeho odbornosti a pevnej vôli.  

 

 Karada de oboeru (jap.) – učenie sa celým telom. Vo formovaní osobnosti policajta je dôležitá ešte jedna 

vec. Bojové umenie a jeho tréning spôsobia, že sa ľudské telo stáva bojovým nástrojom a nástrojom na cvičenie 

                                                           
62 W. Piwowarski, Rozwój socjologii religii w świecie, [w:] Socjologia religii…, op. cit., s. 10. 
63 Por. B. Chyrowicz, Etyka dla…, op. cit. 
64 Por. D. Colbert, Zabójcze emocje. Umysł – ciało – duch. O niszczącej i uzdrawiającej sile emocji, Wydawnictwo M, Kraków 2011. 
65 A. Pawłowski, Sprawności moralne w zawodzie policjanta, [w:] Policja – Etyka – Kościół, op. cit., s. 182. 
66 S. Jedynak (red.), op. cit., s. 67. 
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mysle. Hlboko sa mýli ten, kto je presvedčený, že trénuje iba telo, to sa ďalej negatívne odráža na metodike 

policajného tréningu a je potrebné prestať využívať tento mylný pohľad. Tréningy bojových metód by mali byť 

do istého stupňa „ritualizované”, aby podporili punc výnimočnosti a silu vnútorného pôsobenia. Toto pôsobenie 

kreuje vznik „skupinového povedomia” policajného teamu, využívajúc tie dispozície, ktoré môže vytvoriť iba 

individuálne vedomie. V cvičeniach je podstata modus operandi odovzdávaná v čistej praxi, bez kontaktu úrovne 

diskurzu. Nasledujú sa tu počínania iných, skúsenejších osôb. Bojové umenia disponujú rozvinutou a bohatou 

ceremóniou vyjadrenia úcty protivníkovi, alebo partnerovi v boli pred bojom aj po boji, a ne začiatku aj na konci 

cvičenia67. Tieto pravidlá sa uplatňujú aj mimo športu. Od nedávna, z neznámych príčin, sa od tejto tradície, ktorá 

nobilitovala tréningy bojových umení priam upúšťa. Zvyčaj pokloniť sa, pozdraviť a poďakovať boj civilizuje a 

dlhšom čase dáva do pohybu transfer, ktorý umožňuje odolať schopnostiach psychického „zablokovania” 

neetického použitia bojového umenia. Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdili škodlivosť etikety v bojovom 

tréningu. Tvorí súčasť subkultúry cvičiacich a má slúžiť na zlepšenie jednoliatosti profesnej skupiny, čo zabraňuje 

atomizácii skupiny, ktorá inak znižuje  jej etickú úroveň a bojové schopnosti. „Všetky symbolické manipulácie 

telesnými skúsenosťami, počínajúc premiesťovaním v symbolicky štrukturalizovanom priestore, sa snažia viesť k 

zintegrovaniu telesného, vesmírneho a spoločenského priestoru .”68 „Ritualizácia” cvičení nie je iba o etikete. Je 

to aj metóda a štýl usporiadania tréningu takým spôsobom, aby mal vždy výrazný začiatok aj koniec. Dôležité je, 

aby elementy tohto procesu podliehali sekvenčnosti, disciplíne a predpokladanej hierarchii konania. Všetko by 

malo prebiehať v duchu neobyčajne nápomocnej hierarchii skupiny. Kolektív je katalizátorom nárastu úrovne 

profesných schopností a etickej kultúry príslušníka. V telocvični a v skutočnom živote „ osobná autorita nestojí na 

základe zadeklarovaného o inštitucionálne garantovaného splnomocnenia, môže (autorita) vzniknúť jedine vďaka 

činom, ktoré ju prakticky potvrdzujú”69. Treba rozšíriť možnosti vyplývajúce z tréningu mysle, realizovaného 

prostredníctvom ľudského tela. Tento tréning sa v prípade policajta nedá ničím zastúpiť. Ani pokiaľ ide o 

motoriku, bojové schopnosti ako ani o morálne schopnosti, ktoré sú tu lepšie vysublimované ako v rozhovoroch.  

 

Významnú úlohu tu zohráva aj vplyv evolúcie školenia súvisiaca s metódou boja ako na západe, tak v Poľsku 

ovplyvnili bojové systémy ďalekého východu s psychofyzickou komplementaritou. Telo a myseľ sa zlučujú do 

jednotného konania. „Záujem o kultúru Ďalekého východu, jeho filozofiu, náboženstvo a umenie nie je v 

západnom kultúrnom svete novým javom”70. K týmto umeniam sa vedľa juta radí karate. „ Fyzické cvičenia 

čiastočne vysvetľujú silu karate, ale jej druhou dôležitou príčinou je psychická koncentrácia. Duševné a duchové 

aspekty, vytrvalosť a obetavosť sú súčasťou všetkých východných bojových umení”71. Jazarinovi sa podarilo 

dokonale opísať podstatu juda. „ Mýlia sa tí, ktorí si myslia, že judo je len šport, a sila a víťazstvo sú jediné ciele. 

Skutočné víťazstvo je naše oslobodenie: absolútna elasticita ducha, ktorý riadi úplne podriadené telo. Celý zvyšok 

stanoví iba cvičenie, prostriedok vedúci k cieľu”72. Táto výnimočnosť, v ktorej tela aj myseľ, zjednotené v 

holistickom úsilí (námahe), je typická pre formy bojového tréningu, ktorého cieľ ďaleko presahuje hranice 

bezstarostnej zábavy. Tréningy sú seriózne policajné cvičenia intervenčných techník a taktík a techniky obranného 

boja alebo antiteroristických zásahov. Nesmú tu chýbať vlastnosti ako: disciplína, sebakontrola, tvrdá ale 

autentická kolegialita, úcta hierarchie a úplná angažovanosť, ktorá dovoľuje prežiť aj v najťažších chvíľach. 

Uvedený prístup nie je doménou iba ľudí z Východu. Aj iní sú schopní dokázať svetu starostlivosť, s akou je 

potrebné kultivovať a využívať bojové umenia. V angažovanom prístupe ku kultivácii tejto tradície môžeme nájsť 

jeden zo zdrojov silne sformovanej osobnosti policajta, s jeho morálno-etickým postojom.   

 

Osobitným spôsobom zvyšovania morálnej citlivosti na ceste bojovníka, ktorou sa vydal človek, ktorý si 

zvolil uniformované povolanie, je cvičenie bojových schopností formou priameho kontaktného boja.  Jedná sa o 

špecifický, psychofyzický proces s imponujúcim , mnohovrstvovým pôsobení na osobnosť adepta.  

Bojový tréning odhaľuje cvičencovi jeho každú nedbalosť alebo pochybenie. Učí ho spojiť silu so 

skromnosťou, spoluprácu s veľmi samostatným triezvym prístupov, pristupovanie k stále ťažším zadaniam.  

 

Praktické výsledky cvičení násobia potrebu poctivosti voči sebe samému a úctu k spolucvičencom, 

ktoré sa zviditeľňujú práve počas cvičení. Je dôležité, aby mladých adeptov bojových umení hneď od 

začiatku inšpiroval inštruktor s hlbokými praktickým skúsenosťami a rozsiahlymi intelektuálnymi 

horizontmi. Jednota mysle a tela v tréningovom proces obranného boja 73u policajta vyvoláva viacaspektový 

transfer, ktorý mu bude nápomocný v službe. Má perfekcionistický a organizačno-riadiaci charakter (vnútorný a 

vonkajší aspekt) a: intelektuálny, voliteľný a etický – najdôležitejší na správne nasmerovanie intencií konania 

                                                           
67 Por. R. M. Kalina, Teoria sportów walki, COS, Warszawa 2000, s. 27. 
68 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 103. 
69 Ibidem, s. 174. 
70 J. Piwowarski, Samodoskonalenie…, op. cit., s. 13 
71 M. Ōyama, op. cit., s. 73 
72 J. L. Jazarin, L’esprit du Judo, Budo Editions, Paryż 1963; podaję za: S. Tokarski, Sztuki Walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, 

GLOB, Szczecin 1989, cytat z okładki. 
73 Por. K. Kondratowicz, Sztuka walki obronnej, Czasopisma Wojskowe, Warszawa 1991. 
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funkcionára. Dôležité je, že opísaný proces umožňuje pozitívne pôsobenie ako z hľadiska  individuálneho, tak aj 

kolektívneho aspektu, čo má rozhodujúci význam pre nárast kvality fungovania uniformovaných služieb.   

Vráťme sa k Polícii ako inštitúcii. Zo sociologického uhla pohľadu, ako uviedol74, inštitúcia je organizácia, 

subjekt, ktorý je pevnou súčasťou spoločenského poriadku, a pochopenie  uvedenej inštitúcie je možné, ak sa 

oboznámime s jej genézou a históriou. Polícia je dôležitou inštitúciou pre každého občana samostatne aj v rámci 

sily celého štátu. Je to ozbrojená formácia a je jednou zo základných štátnych inštitúcií chrániacich vnútroštátnu 

bezpečnosť krajiny. Významnú úlohu v príprave personálu zohrávajú akadémie Polície75 

Ozbrojené služby, medzi ktoré radíme políciu, sa vyznačujú stabilným obrazom (imidžom)- vďaka 

zachovaniu plynulosti odkazu svojej tradície, ktorá priamo vychádza z vojenskej tradície, predstavujúcej 

rytierskosť, s jej silou ušľachtilosti, statočnosťou, cvičebnou námahou, zmyslom pre spravodlivosť.  V 

súčasnosti, po transformácii zriadenia započatou vzburou Solidarnosti76, prestala byť polícia v krajinách strednej 

a východnej Európy represívnym orgánom a vrátila sa späť k plneniu svojej autentickej misie obsiahnutej v pojme 

„služba”77. Využitie súčasných možností k patriotickému spôsobu hospodárenia vo vlastnej krajine je dané časom.  

Sloboda, bezpečnosť štátu, ani osobná bezpečnosť nie sú hodnoty schopné „prežiť”, pokiaľ sa o ne 

nedbá, a dokonca, ak je to potrebné –nebojuje.  

 

Potrebná snaha a námaha sa realizujú predovšetkým v období mieru. Ide a neustály boj o stavanie etickej 

kultúry u jednotlivých funkcionárov, policajných teamov, ale aj občanov. Je to fundamentálna súčasť kultúry 

bezpečnosti v každom štátnom zriadení78. Spomínali sme aj o nebezpečenstve hroziacom narastajúcim vplyvom 

spotrebného životného  štýlu a o špecifikách práci príslušníka polície, ktorý pôsobí (operuje) na „demarkačnej 

(hraničnej) čiare” medzi dobrom a zlom. Zdá sa, že je jednoduché uvedomiť si závažnosť uvedeného 

nebezpečenstva pre etiku policajta. Rovnako dobre sú viditeľné problémy vznikajúce pri dosiahnutí vysokej 

úrovne etickej kultúry príslušníka. Avšak dôležitejšie je poznanie (vedomie), že demoralizácia najviac 

ohrozuje osobu depravovanú.  

 

Aj preto musíme denne uskutočňovať eticky správne voľby, pretože okrem zodpovednosti, ktorá má formálny 

charakter (služobný, trestný, občianskoprávny) pôsobí aj morálna zodpovednosť, ktorá v prípade jej narušenia, 

môže spôsobiť  negatívne psychické a somatické následky.  Následky nemorálneho konania sú v čase odložené, 

avšak vždy príde moment, kedy sa ukážu negatívne následky kontaktu s toxickými „hračkami”. Moment víťazstva 

nad  morálnou degradáciou je prelomom na profesnej ceste, ktorú si zvoli policajt a s tým súvisiaceho procesu 

sebazdokonaľovania – osobnostného aj profesionálneho.  

 

Práca opisuje výskum, ktorý pomáha identifikovať činitele individuálneho a skupinového pôsobenia. 

Umožňujú autentickú ochranu a nárast úrovne etickej kultúry u príslušníkov polície.  

 

Úmyslom autora je vedecky poukázať na spôsob ako dosiahnuť vysokú kultúru etiky.  V rámci policajných 

tímov pri tom pomáha hľadanie zmyslu života prostredníctvom skúmania sveta ideí, zvyšovania vlastnej hodnoty, 

osobnostného rozvoja (individuálny rozmer) a znalosti sociálnej psychológie (kolektívny rozmer).  

 

 

 

Recenzenti : 

doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.- VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti 

PaedDr. Ing. Mgr. Juraj Madej, PhD. -   VŠBM v Košiciach, ÚHTV, Katedra sociológie a jazykov

                                                           
74 Herbert Spencer (1820–1903) – anglický filozof, predstaviteľ organicizmu v humanitných vedách.  
75 Marczyová, Klaudia – Nováková, Iveta, Police training at the Academy of the Police Force in Bratislava, Slovak Republic / aut.  

    Klaudia Marczyová, aut. Iveta Nováková. In: Roľ ta misce OVS u rozbudovi demokratičnoj pravovoj deržavi : materiali IV mižnarodnoj  

    naukovo-praktičnoj konferencii 24 ľjutovo 2012 g. - Odesa : Ministerstvo vnutrinich sprav Ukrajiny, Odeskij deržavnij universitet  
    vnutrinich sprav, 2012. - S. 166-167. 
76 Zob. E. Ciżewska, Filozofia publiczna solidarności, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2001. 
77 Zob. A. Rahut, Etyka zawodowa, Szkoła Policji w Pile, Piła 2008. 
78 Por. M. C. Braswell, B. R. McCarthy, Justice, Crime and Ethics, Anderson, Newark 2008; L. F. Jetmore, The Path of a Warrior: An Ethical 

Guide to Personal and Professional Development in the Field of Criminal Justice, Looseleaf Law, Nowy Jork 2005; J. M. Pollock, Ethical 

Dilemmas and Decisions in Criminal Justice, Wadsworth, Belmont (CA, USA) 2008. 
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SPOJENÍ TEORIE PRÁVA A BEZPEČNOSTNÍCH VĚD  

NA ROZHRANÍ FORMULACE BEZPEČNOSTNÍ DOKTRÍNY  

A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY 
 

Viktor PORADA1- Eduard BRUNA2 

 

Combined theory of Law and Security science interface in formulation of safety doctrine 

and security policy 
 

 

Abstrakt: Středoevropský prostor jako součást euroatlantické civilizace musí reagovat na postmoderní krizi 

západního liberálního kapitalismu, zejména v ústavněprávní oblasti jusnaturální podstaty základních lidských práv 

a svobod. Bezpečnostní a zejména policejní orgány jsou součástí bezpečnostní komunity demokratického státu a 

jejich činnost secundum et intra legem vychází z postulátů právní a bezpečnostní vědy. Determinanty 

bezpečnostních (policejních) věd, právní věda, vědy o kriminalitě, bezpečnosti a konstituování policejní vědy v ČR 

a SROV. Bezpečnostní vědy a bezpečnostní doktrína včera a dnes – jak se mění předmět zkoumání, jako podklad 

pro tvorbu bezpečnostní politiky státu. 

Klíčová slova: Quae lex non prohibet debent permisa videri, jusnaturální charakter lidských práv. Analýza 

postmoderních problémů lidských práv, globální bezpečnost v právní a policejní vědě. Struktura právní vědy. 

Bezpečnostní věda. Bezpečnostní strategie. Bezpečnostní doktrína. Bezpečnostní politika. 

Abstract:Central Europe, as part of Euro-Atlantic civilization, must react to the postmodern crisis of Western 

liberal capitelism, especially in the constitutional branch of the iusnaturalist substance of fundamental human 

rights and freedoms. Security and police authorities and bodies are part of the security community of a democratic 

state and their „secundum et intra legem“ acitivity is based on the postulates of legal, security and police sciences. 

The course police sciences iurisprudencia, the science of crime, security and constitution of security science in the 

Czech Republic and Slovakia. Security science and security doctrine and includ today – what are the intersections 

of the object of investigation, as a basis for a national security policy. 

Key words:Quae lex non prohibet debent permisa videri. Making the iusnaturalist character of human rights more 

positive. Analysis of the postmodern crisis concenring human rights and global security in legal and security 

sciences. Structure of jurisprudence. Safety Science. Security policy. Security strategy. Security Doctrine. Security 

Policy. 

 

1 Bezpečnostní vědy a její determinanty 

 

 Předmět policejních, v širších souvislostech bezpečnostních věd je často diskutovanou otázkou 

v souvislosti s konstituováním a rozvoje policejních věd. Holcr upozorňuje na to, že uspokojivé vymezení 

předmětu zkoumání policejních věd je v současnosti nejproblematičtějším teoretickým, metodologickým a 

praktickým problémem procesu jejich konstituování a rozvíjení3. Na význam vymezení předmětu policejních věd 

poukazují také mnozí další autoři, např. Erneker, Holomek, Kráčmar, Neidhardt, Pagon, Porada, Schneider, 

Stachío, Steinert, Stock, Zoubek4, aj. Rozhodujícími determinantami pro konstituování a rozvoj policejních 

(bezpečnostních) věd jsou kategorie: bezpečnostní incident (událost), bezpečnostní situace, bezpečnostní 

informace a identifikace bezpečnostní činnosti, ze kterých musí vycházet formulace bezpečnostní doktríny jako 

závazný podklad pro tvorbu bezpečnostní politiky státu. 

 

 Problematiku vymezení předmětu ale není potřeba přeceňovat. Souhlasíme s názorem Viceníka, který 

uvádí, že předmět zkoumání vědní disciplíny se může v procesu historického vývoje měnit, zužovat, rozšiřovat a 

zohledňovat takové aspekty objektů, které původně nebyly předmětem zkoumání.5 Především procesy integrace a 

diferenciace výrazně zasahují do tohoto „přerozdělení“ předmětů, které je průvodním procesem vývoje věd. Tento 

proces může být některými autory vnímán jako „útok“ na předmět jejich vědy, jako „nahrazování“ jejich vědy 

jinou vědou „uměle vytvořenou“, přestože problémy je možné, podle jejich názoru, řešit v rámci předmětů 

                                                           
1 Prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc. Vysoká škola Karlovy Vary, e-mail:viktorporada@vskv.cz 
2 Doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. Vysoká škola Karlovy Vary, e-mail:eduardbruna@vskv.cz 
3 HOLCR, K. Teoreticko-metodologické problémy rozvíjania policajných vied. In Aktuálne problé-my rozvoja policajných vied a policajnej 

praxe. 1. rokovanie stálej medzinárodnej konferencie. Bratislava: A PZ, 2001, s. 26. 
4 ZOUBEK, V. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 214 an., ISBN 80-86473-75-9. 
5 VICENÍK, J. Úvod do problematiky metodológie vied (I). Organon F, ročník VII., No. 1, 2000, s. 81. 
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existujících věd, tj. v rámci existujícího systému věd. Porada v souvislosti s konstituováním policejních věd uvádí, 

že stoupenci těchto názorů nejen v policejní teorii a praxi, ale také v právních vědách, managementu, psychologii, 

kriminalistice a kriminologii buď odmítají existenci objektivních fenoménů, nebo přiznávají, že takové fenomény 

sice existují, ale že jsou řešitelné už etablovanými disciplínami (právními vědami, kriminalistikou, kriminologií a 

jinými).6 

 

 Bezpečnostní vědy se však nerozvíjejí směrem likvidace či „pohlcování“ jiných vědních disciplín, ale 

směrem rozvíjení své vlastní vědní problematiky, která často souvisí s problematikou již etablovaných věd a při 

zkoumání které se využívají jejich poznatky a metody. Tato věda však na druhé straně začíná formulovat na těchto 

základech své vlastní problémy a přístupy a stimuluje tak rozvoj již etablovaných věd a může jim v perspektivě 

poskytnout i nové relevantní poznatky. 

 

 Pro vymezení předmětu např. policejních věd jako součásti bezpečnostních věd je rozhodující, které 

komponenty bezpečnosti tvoří tento předmět a které jejich aspekty zkoumají bezpečnostní vědy. Jestliže chápeme 

bezpečnost jako skutečný, aktuální, reálný stav, jehož hodnota je vždy determinována charakterem nebezpečí na 

jedné straně a prostředky na jeho zadržení či odvrácení na straně druhé7, potom je předmět bezpečnostních věd 

zřejmě nutné hledat v oblasti vnitřní i vnější bezpečnosti státu, která je sankcionována právním a individuálním 

donucením (včetně hrozby resp. použití fyzického násilí), která je zaměřena na ochranu života, zdraví a majetku 

občanů, lidských a občanských práv a svobody, na veřejný pořádek a kde subjektem nebezpečí jsou lidí. 

Předpokládaným garantem této bezpečnosti je policie a armáda, ale i soukromé bezpečnostní sbory. Proto Semrád 

vymezuje uvedenou specifickou oblast bezpečnosti již přímo odvoláním se na bezpečnostní funkce těchto 

subjektů, např. i policie. Jestliže se zamyslíme nad tím, co tvoří předmět bezpečnostních věd, musíme především 

stanovit, jaké funkce plní tyto subjekty jako instituce. Především plní společenskou funkci jednoho z garantů 

vnitřní a vnější bezpečnosti, tj. ochrany hodnot a způsobů naplňování těchto hodnot proti vnějšímu a vnitřnímu 

ohrožení. V tomto smyslu je potom policie společně s ostatními složkami (státní zastupitelství, soudy, vězeňství 

apod.) spolutvůrcem a realizátorem především politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. V takto 

vymezeném prostoru se nacházejí téměř všechny pokusy o definici předmětu bezpečnostních věd. 

 

S vymezením předmětu policejní vědy se však prakticky objevily další problémy, které se dotýkají i 

předmětu bezpečnostních věd. Steinert vyslovil názor, že by měl existovat předmět, resp. vědní obor, který by měl 

být „naukou o jednání policie“.8 Pagon se vyjádřil ještě jasněji a jednoznačněji, když definoval policejní vědu jako 

vědecké zkoumání policie a policejního jednání (policing).9 

 

 Na toto vymezení navazují další, především němečtí autoři, přičemž ho různě modifikují nebo doplňují. 

Stock definuje policejní vědu jako vědu o policii jako instituci, jako vědu o policejním jednání a jako vědu o policii 

v jejích společenských, právních a institucionálních souvislostech.10 Na Stocka se odvolává také Neidhardt, který 

tvrdí, že by policejní věda měla zahrnovat všechny poznatky o policii v institucionálním a také ve funkčním smyslu 

(Police). Dále by se měla zaobírat všemi aspekty policejního jednání (Policing), protože jejím hlavním cílem je 

fundovanost policejní praxe. Tato věda musí být schopna odevzdávat řídícímu personálu vědomosti potřebné pro 

efektivní praktickou činnost.11 

 

 O začlenění policejních činností (policejního jednání) do předmětu policejních věd jsou přesvědčeni také 

další autoři. Holcr např. uvádí, že s velkou pravděpodobností, která hraničí s jistotou, můžeme říci, že předmětem 

policejních věd budou (a to v rozhodující míře) policejní činnosti.12 

 

                                                           
6 PORADA, V. Problémy rozvoje teorie policejně-bezpečnostní činnosti a policejních věd v ČR. In Aktuálne problémy rozvoja policajných 

vied a policajnej praxe. 1. rokovanie stálej medzinárodnej konferencie. Bratislava: A PZ, 2000, s. 48. 
7 ERNEKER, J., HOLCR, K. Gnozeologické východiská konštituovania policajnej vedy. In ŠIMOVČEK, I. a kol. Policajné veda. Bratislava: 

A PZ, 1997, s. 19. 
8 STEINERT, H. Über den ausbildnerischen Gemeinspruch: Vergessen Sie alles, was Sie auf der Schule theoretisch gelernt haben; wie 

Polizeiarbeit wirklich geht, das lernen Sie erst  hier bei in der Praxis. Die Polizei, 1997, s. 106. 
9 PAGON, M. The Role of Organizational Behavior and Management in the Constituon of Police Science. In: Constutituon of Police Science. 

International Conference. Bratislava: 1997, s. 58. 
10 STOCK. J. Lässt die Kriminologie Platz für eine Polizeiwissenschaft? Anmerkungen zum Verhältnis einer Polizeiwissenschaft in Gründung 

zur Kriminologie. In Kriminologie 2000 – Positionen und Perspektiven, Schriftenreihe der Polizei-Führungs-akademie, 2000, Nr. 3, s. 103-

105. 
11 NEIDHART, K. Obhajoba policajnej vedy. In: Aktuálne problémy rozvoja policajných vied a policajnej praxe. 1. rokovanie stálej 

medzinárodnej konferencie. Bratislava: A PZ, 2001, s. 105. 
12 HOLCR, K. Teoreticko-metodologické problémy rozvíjania policajných vied. In: Aktuálne problémy rozvoja policajných vied a policajnej praxe. 

1. rokovanie stálej medzinárodnej konferencie. Bratislava: A PZ, 2001, s. 273. 
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 Někteří autoři taktéž zdůrazňují nevyhnutelnost začlenit do předmětu policejních věd také profesionální 

přípravu policistů. Pjassetzky a Baranenko13 zdůrazňují, že se jeví jako opodstatněný požadavek, aby policejní 

věda také rozpracovala systém výběru a formování policejních specialistů, které by mohly minimalizovat chyby 

praxe při ochraně občanů. Příprava kompetentních policistů by tak měla být součástí předmětu policejních věd. 

 

 Shrneme-li výsledky dosavadní diskuse, pak policejní vědy můžeme vymezit jako rozvíjející se vědní 

obor o policii jako instituci a jejím fungování, její organizaci a řízení a o policejních činnostech. Do jeho předmětu 

zkoumání vchází příprava vysoko kvalifikovaného vědeckého společenství policejních věd, zkoumání historie 

policejních věd, jejich úkol v bližší a vzdálenější budoucnosti a místa v systému věd. Ze stejných pozic musíme 

vycházet i při definování předmětu bezpečnostních věd. 

 

 Je vcelku přirozené, že bezpečnostní vědy doposud provází nedostatky, které překonává téměř každá 

vznikající věda v počátečních etapách svého rozvoje. Vyjadřujeme však přesvědčení, že právě naléhavé potřeby 

trvalého posilování efektivnosti policejních činností jakož i žádoucího zvyšování pocitu bezpečí široké veřejnosti 

bude rozvíjení bezpečnostních věd výrazně podporovat a akcelerovat. 

 

 Bezpečnostní (policejní) vědy teprve postulují svou terminologii. Potíže v komunikaci uvnitř i vně nově  

se konstitujícího a rozvíjejícího se multidisciplinárního vědního oboru se odráží i ve vytváření a používání nových 

pojmů. Některé pojmy jsou již zavedeny a jsou zcela nebo alespoň zčásti srozumitelné. Přesto je nutné je 

jednoznačně definovat a vymezit. Jak uvádí Zeman,14 problém terminologických neporozumění nespočívá ve 

specializované a konkretizující terminologii. Problém spočívá naopak v nejasném a nejednotném používání pojmů 

nejobecnějších, jež jsou přitom běžně používanou součástí obecného nespecializovaného jazyka. Tak např. 

strategické dokumenty a bezpečnostní metodologie NATO takové pojmy zcela běžně a často používají, aniž je ve 

svých standardizačních slovnících jakkoli definují – eventuálně jen odkazují na obecné výkladové slovníky. přitom 

jde o pojmy klíčové (konceptuální) a ústřední – jsou z nich odvozeny pojmy další, podřízené, včetně pojmů a 

definic bezpečnostních (policejních) věd. 

 

 

2. Bezpečnost v pojetí právní a bezpečnostní vědy 

 

Jak uvádí Zoubek, „každá vědní disciplína se vymezuje svým předmětem (okruhem bádání resp. objektem 

vědeckého zkoumání). Předmětem právní vědy je evidentně právo jako konkrétní i abstraktní fenomén. Právní 

věda zkoumá především základní právní (i státoprávní) principy, pojmy a instituty, rozpracovává teorie norem i 

realizaci práva. Lze ji velmi schematicky lišit na právní filozofii a právní teorii.“15 

 

Podle stupně konkrétnosti a specifikace zkoumaného předmětu lze strukturovat právní vědu (právovědu) pro 

potřeby didaktické na několik oborů: 
 
 

I. Právní vědy abstraktní (obecné); právní věda historická a právní metodologie: 

1. filozofie práva, 

2. teorie práva, 

3. vývoj právního myšlení (dějiny právních učení), 

4. historie práva (zejm. právo římské16, obecné právní dějiny, dějiny práva v českých zemích, atd.), 

5. obecná komparatistika (srovnávací právní věda), 

6. právní metodologie. 

 

II. Speciální právní vědy vycházející z konkrétního právního systému (např. českého práva), zejména: 

 

1. věda ústavního práva (konstitucionalistika) a státověda, 

2. věda správního práva, 

                                                           
13 PJASSETZKY, A. G.; BARANENKO, B. O. O problémoch poicajnej vedy na Ukrajine. In Aktuálne problémy rozvoja policajných vied a 

policajnej praxe. 1. rokovanie stálej medzinárodnej konferencie. Bratislava: A PZ, 2001, s. 50-52. 
14 ZEMAN, P. Česká bezpečnostní terminologie, její zdroje a její stav. In Kolektiv autorů. Česká bez-pečnostní terminologie. Výklad základních 

pojmů. Brno: ÚSS VA Brno, 2002, s. 7-9. 
15 ZOUBEK, V. Právověda a státověda. Úvod do právního a státovědního myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 700 s. ISBN 978-80-7380-239-

4., s. 24-25. 
16 resp. právní romanistika 
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3. věda finančního práva, 

4. věda trestního práva, 

5. věda občanského práva (civilistika) a rodinného práva, 

6. věda obchodního práva a živnostenského práva, 

7. věda pracovního práva, 

8. věda práva sociálního zabezpečení, 

9. věda mezinárodního práva soukromého, 

10. speciální právní komparatistika a teorie interpretace práva, 

11. další pokusy o vznik právních věd: právní archeologie, právní etologie, právní biologie (v právu 

rodinném), teorie tvorby a ochrany životního prostředí, věda o právu leteckém či  námořním, právo 

lékařské, věda policejního práva atd. 

 

III. Další obory související s právní vědou: 
 
Vedle výše zmíněné právní historie (I.4.) zejména: 

1. právní sociologie, 

2. právní psychologie (a dále např. soudní psychologie), 

3. právní politika (včetně politiky trestní či bezpečnostní), 

4. teorie legislativy (tvorby práva) včetně legislativní techniky, 

5. výzkum právního jazyka (právní sémantika) a právní (soudní, resp. forenzní) rétorika, 

6. právní logika, 

7. právní informatika, 

8. právní geografie, 

9. právní etika, právní axiologie. 

 

IV. Věda mezinárodního práva veřejného ius gentium (internacionalistika), resp. i věda evropského práva 

(droit communautaire, droit europeén), europeistika. 

 

 3. Vědy o kriminalitě (kriminální vědy)  

 

Do skupiny věd o kriminalitě lze podřadit:17 

 

1. kriminalistiku, 

2. kriminální (a trestní) politiku, 

3. kriminologii, 

4. trestněprávní vědu (viz II.4.). 

 

 

4. Bezpečnostní věda v České republice a na Slovensku  

 

Vycházejíc z principu relativního monopolu státu při ochraně osob a majetku ve veřejném prostoru 

(zachovávaje ústavní limity jusnaturálního charakteru lidských práv) stále větší úlohu spatřuji v transferu 

vědeckých poznatků z oblasti formující se bezpečnostní a policejní vědy v České republice a Slovenské 

republice.18 

 

 Rozvoj každé konkrétní vědy je do jisté míry determinován představami o jejím místě v systému vědního 

poznání. V historii policejních činností mělo a má i v současné době řešení této otázky podstatný význam pro 

                                                           
17 Blíže viz: ZOUBKOVÁ I. et al. Kriminologický slovník. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 216. ISBN 978-80-7380-312-4 
18 Blíže viz: PORADA, V.; HOLCR, K. et al. Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8; HOLOCR, K.; 

PORADA, V. et al. Policejné vedy. Úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 242 s. ISBN 978-80-7380-329-2. Viz též 
recenzi na tyto monografie: ZOUBEK, V. (rec.) Česko-slovenský dualismus v pojímání policejních a bezpečnostních věd: významné 

monografie v předmětném zkoumání v jádru, semiperiferii a periferii právní vědy – primární posun. Karlovarská právní revue, roč. 8, č. 1, 

s. 109-116. 
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určení její funkce a úkolů v trestním a správním řízení i při objasnění zdrojů těch poznatků, jejichž využívání 

zvyšuje potenciál policejních prostředků a metod kontroly trestné a jiné protispolečenské činnosti. 

 V současném období se výrazně zvyšuje potřeba nových vědeckých poznatků a potřeba vědecké 

organizace policejní a jiné bezpečnostní činnosti. Nové strukturální a funkcionální dimenze bezpečnostní praxe 

vyžadují efektivní transfer vědeckých poznatků, který funguje jako permanentní extenze a vzájemné ovlivňování 

vědeckých poznatků a praktické činnosti. Jeho efektivnost je ovlivňována především úrovní reálného využívání 

vědeckých poznatků v policejní a bezpečnostní praxi. 

 Transfer vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe je aktualizovaný a dynamizovaný následujícími 

potřebami19: 

1. Potřeba adekvátně a včas reagovat na měnící se podmínky ve vývoji bezpečnostní situace. 

2. Potřeba komplexně a vědecky reagovat na procesy modernizace a organizovanosti metod a prostředků 

ohrožujících bezpečnost občanů. 

3. Potřeba v reálném čase identifikovat a řešit rozpory mezi dynamicky se měnící situací a relativně stabilními 

přístupy jejího řešení. 

4. Potřeba efektivněji využívat existující vědecké poznatky v policejně-bezpečnostních činnostech a 

intenzivněji inovovat tradiční postupy. 

5. Potřeba rychleji a důsledněji překonávat gnozeologické, osobnostní, sociální a bezpečnostně odborné 

překážky, které vznikají v transferu vědeckých poznatků. 

 

Transfer vědeckých poznatků probíhá v proměnlivém a sociálně složitém prostředí, které generuje 

množství různorodých policejně-bezpečnostních a bezpečnostních situací, jejichž řešení je ovlivňováno řadou 

nejrůznějších faktorů: 

 konkrétní úrovní konstituování a rozvoje bezpečnostních věd na národní a mezinárodní úrovni, 

 úrovní a stupněm institucionálního zabezpečení bezpečnostních věd (materiálního, personálního, finančního 

apod.), 

 efektivností transferu vědeckých poznatků do profesních činností bezpečnostních pracovníků, především do 

řídící činnosti bezpečnostních manažerů, 

 připraveností vědeckého společenství bezpečnostních věd poskytovat bezpečnostní praxi využitelné vědecké 

poznatky, 

 připravenost subjektů bezpečnostní praxe systematicky přijímat, aplikovat a využívat vědecké poznatky (na 

všech úrovních manažerských funkcí ministerstev  vnitra, armády a soukromých bezpečnostních  subjektů a 

dalších stupňů řízení těchto subjektů), 

 stupněm eliminace retardačních faktorů a bariér. 

 

Je potřebné zkoumat nejen „technologické“ aspekty získávání vědeckých poznatků, jejich gnozeologická 

omezení, ale také proces jejich realizace v konkrétní bezpečnostní činnosti. Spíše však tušíme, že představy o 

možnostech efektivního využívání vědeckých poznatků jsou povrchní, neúplné a zkreslovány vlivem nejrůznějších 

skutečností. Současně lze také předpokládat, že nedostatečné jsou také představy teoretické fronty o možnostech 

efektivního využívání vědeckých poznatků v bezpečnostní praxi. Analyzovat skutečný stav a hledat jeho příčiny 

je pochopitelně velmi důležité, ale také z mnoha důvodů značně obtížné teoreticky, metodicky, časově i sociálně. 

V současnosti je málo relevantních údajů, které by mohly vypovídat o efektivnosti transferu vědeckých 

poznatků do bezpečnostní praxe. Proto je potřebné postupně skládat mozaiku parciálních problémů, prohlubovat 

analýzu determinujících a ovlivňujících faktorů, formulovat a ověřovat hypotetická tvrzení a postupně hledat 

metodicky uspokojivá řešení. 

 Všeobecně mohu konstatovat, že neexistuje žádná právní či organizační norma, která by v policejní 

organizaci explicitně nařizovala aplikovat vědecké poznatky do bezpečnostní praxe. Uvedené konstatování jen 

umocňuje význam subjektů transformace, jejich hodnotové orientace a pozitivní postoje potřebné pro identifikaci 

vědeckých poznatků a jejich využívání v konkrétní bezpečnostní činnosti. 

                                                           
19 Ibidem (viz pozn. předcházející!). 
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5. Bezpečnostní vědy a bezpečnostní doktrína  

 

 Dalším nezpochybnitelným fenoménem a rozhodujícím faktorem vedle dalšího rozvoje komplexu 

bezpečnostních věd a policejní (bezpečnostní) teorie a praxe byla formulace bezpečnostní a policejní doktríny, 

kterou artikuloval Zoubek v průběhu let 1993 – 2008 především v titulech: ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva – 

globalizace – bezpečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 461 s., ISBN 978-80-7380-103-8 a ZOUBEK, 

Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 464 s., ISBN 80-

86473-75-4. 

 

 Tak např. z prvně jmenované publikace20 vyjímám ze strany 183-211 následující: 

 

I. K vymezení pojmu bezpečnostní a policejní doktrína pro oblast vnitřních věcí a vnitřní bezpečnosti 

 

Teze č. I/1 

 Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním vymezení) vědecky 

zkoumá základní teoretické postuláty a principy policejní a bezpečnostní činnosti. Formuluje souhrn 
základních zásad a dlouhodobých strategických úkolů, tvořících základní linii a teoreticky zdůvodněný 
program, který obsahově zprostředkovává rozhodující cíle a směry státní politiky na úseku ochrany 
ústavního zřízení, zabezpečení vnitřního pořádku, bezpečnosti a efektivního potírání a předcházení 
zločinnosti. Bezpečnostní doktrína teoreticky, prognosticky, v právních a mezinárodních souvislostech 
zdůvodňuje postup státu při stanovení optimální struktury sil a prostředků v rámci realizace jeho ochranné 
funkce a ústavního práva na bezpečnost21. 

 

Teze č. I/2 

 Bezpečnostní a policejní doktrína je ve vztahu k bezpečnostní politice22 pojmem obecnějším a 
teoretickým, je nadřazena bezpečnostní politice. Pokud se dnes hovoří o bezpečnostní politice (např. vlády), 
míní se tím buď dílčí politicko-praxedologický a praxeologický úsek bezpečnostní doktríny, a to jak obsahově 
(kompetenčně), tak časově, nebo především možné varianty realizace bezpečnostní doktríny. 

 

Teze č. I/3 

 Bezpečnostní a policejní doktrína v sobě zahrnuje nejen teoretickou (abstraktní), ale i praxeologickou 
rovinu. První rovina se týká především nejobecnějších podnětů a doporučení legislativě (de lege ferenda), 
druhá, praxeologická rovina bezpečnostní doktríny představuje doporučení k žádoucímu stavu (právnímu 
pořádku), metodu a vodítko praktické činnosti všech kompetentních orgánů a institucí) při zabezpečování 
vnitřní bezpečnosti a při ochraně veřejného pořádku.23 

                                                           
20 ZOUBEK, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 461 s., ISBN 978-80-7380-103-8, s. 183-211. 
21 Je nutno upozornit na některé vědeckovýzkumné úkoly, granty a expertní aktivity za posledních deset let, z kterých lze dovodit signifikantní 

posun v upřesňování pojmového vymezování bezpečnostní a policejní doktríny. Jen namátkou (řazeno chronologicky): ZOUBEK, V.; 

PORADA, V. Humanizace policejních věd a nové bezpečnostní doktríny (Rizika globalizace a střetu civilizací). Policajná teória a prax, 
2001, roč. IX., č. 2.; EICHLER, J. a kol. Bezpečnostní politika České republiky 1999. Závěrečná zpráva projektu obranného výzkumu. 

Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1999, - 1 CD ROM, (Zoubek, V. uveden mezi 14 autory); ZOUBEK, V. (uspořádal) Sborník z druhého 

mezinárodního vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 214 ”Bezpečnostní politika České republiky”. Praha: Policejní 
akademie ČR. 1998, 149 s., ISBN 80-85981-77-7; JANDA, J.; EICHLER, J.; FUČÍK, J.; GEDLU, M.; GRÉGR, V.; HANDL, V.; 

JANOŠEC, J.; LEŠKA, V.; NĚMEC, M.; OREL, J.; STACH, S.; SVĚRÁK, A.; ŠEDIVÝ, J.; VÁVRA, M.; ZOUBEK, V.; ZUZÁNEK, S. 

Bezpečnostní politika České republiky. Závěrečná zpráva z výzkumného projektu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996, 159 s., ISBN 
80-85864-23-1; ZOUBEK. V. (uspořádal) Sborník z vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 214 ”Bezpečnostní politika České 

republiky”. Praha: Policejní akademie ČR. 1996, 97 s., ISBN 80-85981-45-9; MATULA, Z.; KOZLÍK, J.; ZOUBEK, V. Bezpečnostní 

doktrína ČSFR a Federální policejní sbor. Kriminalistický sborník, 1992, roč. XXXVI., č. 7, s. 249 – 253.; ZOUBEK, V.; KOZLÍK, J.; 
CHALOUPKA, Č.; MATULA, Z.; FENDRYCH, M. Ke koncepci bezpečnostní doktríny ČSFR (Nástin některých základních tezí). 

Československá kriminalistika, 1992, roč. XXV., č. 3, s. 193 – 208.; ZOUBEK, V. K vymezení a obsahu demokratické bezpečnostní 
doktríny. Praha: Institut FMV pro výchovu a vzdělávání, 1992, 8 s. 

22 K vymezení pojmu bezpečnostní doktríny a politiky viz např. ZOUBEK, V. K vymezení pojmu a obsahu bezpečnostní doktríny a 

bezpečnostní politiky. In Sborník z vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 214 ”Bezpečnostní politika České republiky”. 
Praha: Policejní akademie ČR, 1996, s. 17 – 25, ISBN 80-85981-45-9; ZOUBEK, V.; FENDRYCH, M. Ke koncepci bezpečnostní doktríny 

České republiky (s konkretizací vybraných směrů bezpečnostní politiky vlády České republiky na rok 1993). Kriminalistika, 1993, roč. 

XXVI., č. 1, s. 5 – 19, ISSN 1210-9150; FENDRYCH, M.; ZOUBEK, V. Ke koncepci ministra vnitra ČR v oblasti vnitřního pořádku a 
bezpečnosti a doktríně Policie ČR (ve smyslu usnesení vlády ČR č. 22 ze dne 20. 1. 1993). Kriminalistika, 1993, roč. XXVI., č. 1, s. 5 – 

19, ISSN 1210-9150; ZOUBEK, V. Vybrané problémy bezpečnostní politiky a bezpečnostní doktríny České republiky. In Bezpečnostní 

teorie a praxe, Sborník Policejní akademie ČR. Praha: Policejní akademie ČR, 1995, č. 1. S. 23 – 36, ISSN 1211-2461; TOMÁŠEK, O.; 
ZOUBEK, V. Evropský standard ochrany základních práv a svobod a současné úkoly Policie ČR. Kriminalistika, 1995, roč. XXVIII., č. 4, 

s. 249–259, ISSN 1210-9150. 
23 Soušek, R. et al.: Doprava a krizový management - [1. vyd.]. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2010. - 260 s. - ISBN 978-80-86530-64-2. 
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Teze č. I/4 

 Rozsah a dosah bezpečnostní doktríny vychází ze stávajícího kompetenčního vymezení exekutivních 

subjektů (ministerstev) při zabezpečování bezpečnosti. Základním exekutivním subjektem je vláda. 

 V podstatě jen poradním orgánem vlády je Bezpečnostní rada státu, podle čl. 9 úst. zák. č. 110/1998 

Sb., o bezpečnosti České republiky. 

 Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády. 

 Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření 

k zajišťování bezpečnosti České republiky. 

 Způsob participace Bezpečnostní rady státu a prezidenta republiky (jako vrchního velitele  ozbrojených 

sil) řeší čl. 9 odst. 3 úst. zák. č. 110/1998 Sb. 

 Zákonným právním předpisem upravujícím problematiku ministerstev a jiných správních úřadů státní 

správy České republiky je v současnosti zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky.24 Zákon je praktickou realizací ústavního ustanovení čl. 79 odst. 1, který výslovně 

stanoví, že ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost upravit pouze zákonem. 

 

Teze č. I/5 

 Rozvoj a realizace bezpečnostní a policejní doktríny (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním 

vymezení) je podpořena úspěšným konstituováním a rozmachem policejních věd, vysokého školství a 

plněním grantových mezinárodních vědeckovýzkumných aktivit.25 

 

 

II. Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním vymezení) a principy 

právního státu 

 

Teze č. II/1 

 Bezpečnostní a policejní doktrína demokratického právního státu je výlučně realizovatelná pouze 

prostřednictvím stávajícího ústavního a právního systému (tj. pouze ústavním a zákonným způsobem), je 

teoreticky odvozena z principů právního státu). 

 

 Formulované principy právního státu byly např. citovány In ADAMOVÁ, K., KŘÍŽKOVSKÝ, L. 

Politologie. Praha: Codex, 1997, ISBN 80-85963-22-1: 

 Na str. 224, 265 a 379 odkaz a citace V. Zoubka o principech právního státu: 

 

 ”Zároveň jde o právní stát, tzv. stát vázaný svým právem (včetně mezinárodních závazků, které podepsal). 

Německý konstitucionalista R. Stahl o něm uvádí, že musí být přesně definován prostřednictvím práva a obsahovat 

v právním řádu garance proti porušení práv, vymezení rozsahu, cesta a limitů své aktivity i sféru svobody občanů. 

Zároveň musí prosazovat morální ideje pro ně samé. 

 

 Politologie přijímá do své koncepce výzkumu  státu a politického systému i poznatky teorie práva a 

státovědy o principech právního státu, které V. Zoubek demonstrativně vymezuje takto: 

1. Suverenita lidu (právo většiny a ochrana menšiny): 

 nadřazenost občana nad státem v podobě ústavního kodexu lidských a občanských práv, včetně soudních 

záruk; 

 volební zákonodárství, resp. zákony o referendu a plebiscitu a suverenita parlamentu v legislativní 

činnosti; 

 garance práv menšin. 

 

2. Principy dělby moci: 

 nezávislost vzniku moci legislativní, exekutivní a soudní; 

 systém vzájemných brzd a garancí mezi mocemi. 

 

 

 

                                                           
24 Tzv. ”Kompetenční zákon”. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České (socialistické) 

republiky. 
25 Blíže viz zejména  PORADA, V. Policejní vědy, policejní praxe a zaměření výzkumu v podmínkách PA ČR. In Bezpečnostní teorie a praxe, 2000, 

zvl. č., s. 47–66. 
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3. Princip omezené vlády: 

 právní limity a ústavní garance státních regulativních zásahů v jasné delimitaci práva soukromého a 

veřejného. 

 

4. Vázanost státu právem: 

a) ústavou; 

b) zákony; 

c) obecně závaznými akty mezinárodního práva; 

d) mezinárodními právními akty, které stát sám uznal; 

e) obecně závaznými demokratickými principy (pluralismus, spravedlnost, právní jistota, nabytá práva, 

konsensus, legitimita). 

 

5. Soudní garance právního státu: 

a) nezávislými obecnými soudy; 

b) nezávislými ústavními soudy; 

c) nezávislými správními soudy”26. 

 

 Dnes lze zcela jistě doplnil o bod ”5. d) efektivní činnost ombudsmana” a o bod ”6. Alespoň faktická 

částečná sekularizace a politizace veřejné a občanské sféry”. 

 

 Bezpečnostní doktrína (teorie) na jedné straně nejen respektuje, ale svou realizací chrání pluralitní 

demokratický systém, demokratické hodnoty a instituce. Na druhé straně smyslem a cílem bezpečnostní doktríny 

je faktické a legální naplnění ústavního práva  občana na bezpečnost27 a dalších základních lidských práv a 

svobod. 

 

Teze č. II/2 

 Odvozenost bezpečnostní a policejní doktríny (teorie) z principů právního státu znamená zejména, že:  

a) stejné zásady, které platí pro jiné úseky státní správy, platí i pro bezpečnostní činnosti, 

b) při bezpečnostní činnosti lze integrovat do práv a svobod občanů výlučně na základě zákona a v jeho mezích 

(secundum et intra legem) ve smyslu čl. 4 Listiny základních práv a svobod28 

c) bezpečnostní a policejní orgány jsou vázány nejen interním právem, ale i mezinárodními právními 

dokumenty, které ČR inkorporovala do svého právního řádu (a po vstupu do EU též evropským právem).29 

 

Vázanost právem je zvýrazněna: 

 

1. důrazem na nadpozitivnost a přirozenoprávnost základních práv a svobod, 

                                                           
26 Viz  ZOUBEK, V.; GERLOCH, A. a kol. Základy teorie práva a právního státu. Praha 1993.  
27 Ze široké problematiky Listinou základních práv a svobod neartikulovaného ”práva na bezpečnost” nutno odkázat na bohatou diskusi: 

ZOUBEK, V. Právo na bezpečnost (osobní bezpečí): Několik pohledů na Listinu základních práv a svobod a bezpečnostní doktrínu ČR. In 

Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. Sborník z vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 

1994, s. 76 – 87. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No. 130, ISBN 80-210-0834-2; ZOUBEK, V. Prawo konstytucyjne do 
bezpieczenstwa obywatela Republiki Czeskiej (bezpieczenstwo osobiste). In Miedzynarodowa Konferencja (27. – 28. Czrwca 1997) 

”Bezpieczny Obywatel – bezpieczne Panstwo”. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski. 1997, 16 s.; ZOUBEK, V. Informace o mezinárodní 

konferenci ”Bezpečnost občana – bezpečnost státu” (Lublin 27. – 28. Června 1997). Kriminalistika, 1997, roč. XXX., č. 4, s. 341 – 343; 
ZOUBEK, V. Právo na bezpečnost (osobní bezpečí) – několik pohledů na Listinu základních práv a svobod a Koncepci Ministerstva vnitra 

ČR v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti. Kriminalistika, 1994, roč. XXVI., č. 2, s. 136 – 143, ISSN 1210-9150;  ZOUBEK, V. 

Metodické poznámky k ústavnímu právu občana na bezpečnost a k etickému kodexu policisty (K problému povinnosti policisty 
v demokratickém státě). In Policejní deontologie. Praha: Policejní akademie ČR, 1995, s. 41 – 50, ISBN 80-901923-4-3; ZOUBEK, V. 

Právo na bezpečnost a postavení policie v podmínkách transformace společnosti. In ”Aktuální problémy demokratizace postkomunistických 

států středí Evropy” (Sborník příspěvků z vědecké konference, uspořádané Českou společností pro politické vědy 14. 5. 1994 v Praze). 
Praha: Česká společnost pro politické vědy. 1995, s. 82 – 90. 

28 GERLOCH, A.; HŘEBEJK, J.; ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 516 s., ISBN 978-80-7380-
423-7, s. 322-323. 

29 K problému ”europeizace a policie” odkazuji na výstupy z grantu MV a další prameny: ZOUBEK, V.; SEDLÁČEK, D. Kompatibilita 

právního řádu České republiky s právem Evropské unie v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti. In Sborník z vědeckého semináře 
”Harmonizace českého právního řádu s evropským právem v resortu MV”. I. díl. Praha: Policejní akademie ČR, 2000, s. 31 – 45, (Grant 

MV 1999200007 ”Harmonizace českého právního řádu s evropským právem v resortu MV); ZOUBEK, V. Závěrečná zpráva o závěrečném 

oponentním řízení, výstupech, doporučeních a službách vycházejících z grantového projektu ”Harmonizace českého právního řádu 
s evropským právem v resortu MV”. Bezpečnostní teorie a praxe, 2001, č. 1; DUFFY, P. Policie a Evropská úmluva o liských právech. 

Evropské a mezinárodní právo (EMP), 1994, roč. III., č. 2; ZOUBEK, V. Česká republika v evropském bezpečnostním prostoru. Evropský 

jednotný bezpečnostní (policejní a celní) prostor a koncepce bezpečnostní (policejní) doktríny České republiky v evropském kontextu 
chápání právního státu. Mezinárodní politika, 1993, roč. XVII., č. 7, s. 4 – 7, ISBN 05437962; ZOUBEK, V. Ochrana svobody v kontextu 

české ústavnosti a evropské bezpečnosti. In Sborník ”Užitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu 

masmédií”. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s. 32 – 44, ISBN 80-244-0089-8, atd. 
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2. zákony (zvláště tzv. ”policejními zákony”), s cílem postupně zákonně pokrýt veškerou bezpečnostní a 

policejní problematiku i do ”okrajových oblastí” kriminálních a policejních věd (tak, aby se zdůraznila právní 

jistota a vyloučila analogia legis). 

 

Teze č. II/3 

 Ve své prognostické a programové podobě bezpečnostní a policejní doktrína (teorie) není výlučně 

fixována na stávající (mnohdy nevyhovující) právní stav. Naopak, je značně nezávislá na úpravě de lege lata a 

vznáší požadavky a podněty na novelizaci (reformy) ústavního vymezení bezpečnosti státu a činnosti 

bezpečnostních orgánů, vznáší požadavky na rekodifikaci ”policejních” zákonů a na podstatné změny a doplňky 

základních kodexů např. v oblasti trestního a správního práva s cílem posílit efektivnost činnosti policie při 

respektování základních lidských práv a soudních garancí. 

 

III. Obsahové formálně právní vymezení a jednota bezpečnostní  
a policejní doktríny (cíle, bezpečnostní rizika, bezpečnost v materiálním, institucionálním a 
formálním smyslu)  

 

Teze č. III/1 

 Obsah bezpečnostní a policejní doktríny je restriktivně či extenzivně odvozen z hierarchie sledovaných 

cílů podle konkrétních vnitřních, vnějších i časově pojatých bezpečnostních problémů a bezpečnostních rizik30. 

 

 Ústředním bodem bezpečnostní doktríny je teoretické a právní vymezení pojmu bezpečnost (event. 

vnitřní bezpečnost, vnitřní pořádek) v materiálním, institucionálním i formálním smyslu v souladu s obecně 

závaznými demokratickými principy (právní jistota, parlamentarismus, spravedlnost, nabytá práva, legitimita, 

soudní garancie). 

 

 „Teoretické vymezení pojmu ”bezpečnost” je složitý problém nejen pro právní teorii (kde zdaleka 

nevládne jednoznačná shoda ve vymezení pojmů), ale i pro praxi. Jednoznačně lze říci, že se jedná o nejobecnější 

a nejextenzivněji pojatou kategorii v oblasti dosahu bezpečnostní doktríny a jako ”obecný”, ”neurčitý” právní 

pojem je z teoretického hlediska v podstatě totožný s pojmem policie (v nejširším vymezení), jakožto ”spořádaný 

stav vnitřních právních vztahů” vycházejících z právního pořádku. V přijatých ”policejních zákonech” 

zákonná dikce operuje již tradičně s tzv. ”neurčitými právními výrazy”, např. ”věci vnitřního pořádku a 

bezpečnosti”, ”bezpečnost osob a majetku”, ”veřejný pořádek”, ”bezpečnost chráněných osob”, ”bezpečnost státu 

a jeho ústavního zřízení” apod., v minulosti (např. Organizační zákon č. 125/1927 Sb.) též ”veřejný klid”, ”veřejná 

bezpečnost”, ”veřejná mravnost” atd. Tyto ”neurčité právní pojmy” lze jednoznačně subsumovat více méně pod 

obecnější, extenzivnější pojem bezpečnost (policie) v různých aspektech a v různém smyslu, což je předmětem 

doktrinálního a systematického výkladu (v rámci obecné části správní vědy, resp. vědy státní správy) i pro potřeby 

obsahového zaměření bezpečnostní doktríny (teorie). 

 

 Pojem bezpečnost (policie) v materiálním smyslu je vymezen policejní vědou obsahově a funkčně. 

Stanoví zákonné hypotézy (předpoklady) a zákonný (ústavní) rozsah a meze zásahů policejních orgánů do 

soukromé i veřejné sféry lidských práv a svobod při ochraně ”veřejných zájmů” (právem chráněných zájmů státu 

i občanů). Takové zásahy lze činit v právním státě jen na základě zákonného zmocnění a v příslušných zákonných 

mezích (včetně možnosti soudní či jiné kontroly). 

 

 Formálně pojem bezpečnost (policie) je vymezen organizačně a je dán sumou věcné kompetence 

policejních orgánů. 

 

 Bezpečnost (Policie s velkým ”P”) v institucionálním smyslu představuje soustavu policejních orgánů, 

jež tvoří systém bezpečnostní a policejní organizace.“31 

 

                                                           
30 K tomu zejména: EICHLER, J.; ŠEDIVÝ, J.; ZOUBEK, V. Kvalifikace bezpečnostních rizik jako východisek bezpečnostní politiky České 

republiky. In Sborník z vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 214. ”Bezpečnostní politika České republiky”. Praha: Policejní 
akademie ČR, 1996, s. 9 – 16, ISBN 80-85981-45-9; ZOUBEK, V. K vnějším a vnitřním rizikovým faktorům posttransformačního vývoje 

české společnosti a státu. Politologická revue, 1994, roč. 0, č. prosinec, s. 60 – 66, ISSN 1211-0353. 
31 ZOUBEK, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 510 s. ISBN 978-80-7380-026-0, s. 194-195. 
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 Bezpečnostní strategie České republiky patří mezi významné dostupné oficiální dokumenty vlády 

České republiky, týkající se bezpečnosti České republiky, středoevropského prostoru a v extenzivních 

souvislostech též evropské, resp. euroatlantické civilizace v období čtvrté světové války.32 

 

S textem tohoto významného bezpečnostního dokumentu se lze seznámit na webových stránkách vlády ČR 

(www.vlada.cz). 

 

 

Závěr 

 Nástin tezí bezpečnostní a policejní doktríny lze do jisté míry a modifikace pojímat jako jeden 
z politických a faktických momentů vědeckého základu (fundamentu) obecné části teorie bezpečnostní a 
policejní činnosti33 a současné konstrukce bezpečnostní vědy,34v průsečíku spojení právních a bezpečnostních 
věd pro formulaci bezpečnostní doktríny a bezpečnostní politiky státu. 
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WEWNĄTRZ WSPÓLNOTOWE ŚWIADCZENIE USŁUG 
 

Bożena SOWA1 

 

Intra-service 
 

Abstract : The tax is one of the oldest , and at the same time one of the most difficult to define economic categories. 

Started in Poland after 1989 political changes concerning the tax system, completed ongoing since 1950 division 

of the economy into units of the socialized economy and socialized, moreover desire Polish membership in the 

European Union structures imposed on Polish legislation requiring adjustment of the Polish tax system to EU 

standards Harmonization of turnover taxes in countries belonging to the European Union lead to leveling the 

competition of enterprises in different Member States. Since 1 January 2007 a Council Directive 2006/112/EC of 

28 November 2006 on the common system of value added tax. This model provides a neutral level of production 

of goods - liability to VAT, does not favor either domestic production or importation of goods.The basis of the EU 

system of taxation of intra-Community VAT is therefore an exemption from taxation of supplies of goods carried 

out by EU taxpayers of VAT to taxable persons from other Member States, and taxation purchasers of goods - EU 

taxpayers of VAT.This article aims to show legal - tax aspects of the transaction Within the Community, introduced 

by the legislature to the Polish Act of 11 March 2004 on tax on goods and services ( hereinafter referred to as the 

Law on VAT). It focuses on the analysis of intra-Community transactions and their tax basis . Particular attention 

was devoted to issues related to intra-Community supply of services . Extensively was also presented problems to 

provide services, which do not apply the general rule expressed in Art. 28b and 28c of the Act VAT. 

Key words: sales tax , the tax system , the provision of services . 

 

 

Wprowadzenie 

 

                 Prawodawca unijny przyjął za podstawową regułę opodatkowania dostaw towarów w obrębie 

Wspólnoty, zasadę przeznaczenia która zakłada, że opodatkowanie podatkiem VAT następuje w miejscu 

ostatecznej konsumpcji towaru będącego przedmiotem transakcji według stawki podatkowej obowiązującej w 

kraju nabycia towaru. Natomiast wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów jest zwolniona z opodatkowania dla 

podatników podatku VAT, dokonujących takiej dostawy na rzecz podatników mających siedzibę w innym 

państwie UE.   

        Taki model zapewnia neutralność na poziomie produkcji towarów – opodatkowanie podatkiem VAT, nie 

preferuje ani produkcji krajowej, ani importu towarów. Podstawą unijnego systemu opodatkowania transakcji 

wewnątrz wspólnotowych podatkiem VAT jest zatem zwolnienie z opodatkowania dostaw towarów 

realizowanych przez unijnych podatników podatku VAT na rzecz podatników z innych państw członkowskich,  

a opodatkowanie nabywców towarów - unijnych podatników podatku VAT.2 

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie prawno - podatkowych aspektów transakcji Wewnątrz 

wspólnotowych, wprowadzonych przez ustawodawcę do polskiej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług3 (zwana dalej ustawą o VAT). Koncentruje się on na analizie transakcji wewnątrz wspólnotowych 

oraz zasadach ich opodatkowania.  

       Szczególna uwaga została poświęcona zagadnieniom związanym  z wewnątrz wspólnotowym świadczeniem 

usług. Obszernie została również zaprezentowana problematyka świadczenia usług, do których nie ma 

zastosowania zasada ogólna, wyrażona w art. 28b oraz 28c ustawy o VAT. 

 

 

1. Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy  WDT 

 

Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów występuje wówczas, gdy w wyniku transakcji pomiędzy 

określonymi podmiotami, następuje przemieszczenie towarów z terytorium kraju dostawcy na terytorium innego 

państwa członkowskiego w ramach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 13 Ustawy VAT wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów następuje  w przypadku, gdy towar jest 

wywożony bądź wysyłany na terytorium innego kraju członkowskiego. Niezbędne jest zatem fizyczne 

przemieszczenie przedmiotu dostawy. Stanowisko takie zajął również Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 

                                                           
1 Dr Bożena Sowa, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie -Wydział Ekonomii. 
2 R. Lipniewicz, Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji 

Wewnątrz  wspólnotowych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s.13. 
3 Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.. 
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który w wyroku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie C 409/04, Teleos plc i in.4 orzekł, że użycie określenia 

„wysyłane” oznacza, że towary muszą opuścić fizycznie terytorium państwa członkowskiego wysyłki lub dotrzeć 

do państwa członkowskiego przeznaczenia. Jednocześnie w wyniku sprzedaży musi dojść do przekazania prawa 

do rozporządzania towarem. 

Dostawą wewnątrz wspólnotową w kraju pochodzenia towarów, jest również przemieszczenie przez 

podatnika wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą lub na jego rzecz towarów należących do jego 

przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały 

przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, 

wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na 

terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.5 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa6, obowiązek podatkowy to 

wynikająca wyłącznie z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia 

pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. W przypadku dostawy wewnątrz 

wspólnotowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.7 Jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość 

lub część zapłaty ceny obowiązek podatkowy powstaję także z chwilą wystawienia faktury. W przypadku, kiedy 

przemieszczanie towaru pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej nie stanowi WDT, obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą ustania okoliczności wyłączających określoną czynność z opodatkowania. 

Pewne wątpliwości interpretacyjne budzi przypadku własnego przemieszczenia towarów „data dokonania 

dostawy”. Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga jednoznacznie art. 67 ust. Dyrektywy 112. Zgodnie z tą 

regulacją obowiązek podatkowy powstaje w 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce 

zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego, a takim zdarzeniem powodującym powstanie 

obowiązku podatkowego jest moment przemieszczenia własnych towarów na terytorium innego państwa 

członkowskiego.8 

W przypadku WDT realizowanej w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc dostawę uważa się za 

dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. Niestety przepisy nie 

zawierają definicji „dostawy ciągłej”. 

Organy podatkowe rozumieją przez sprzedaż ciągłą taką dostawę lub usługę, która jest stale w fazie 

wykonywania co oznacza, że wykonywana jest nieprzerwanie przez czas trwania umowy i w której jednoznacznie 

można określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia, natomiast moment jej zakończenia, rozumianego, 

jako definitywne wykonanie, nie jest z góry określony. Jest on wyznaczony przez datę obowiązywania umowy 

między kontrahentami.9 

W przypadku przemieszczania towarów przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego 

przedsiębiorstwa, służących jego działalności gospodarczej do magazynu konsygnacyjnego w celu ich późniejszej 

dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, 

nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości 

dodanej pod warunkiem, że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane 

przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów, 

jako wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy 

z tytułu tej dostawy.10 

Podstawę opodatkowania WDT stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę 

należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.11 Obrót 

zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ 

na cenę towarów; zatem kwota należna z tytułu WDT jest kwotą brutto. Jest to istotne w przypadku, gdy podatnik 

nie spełni warunków zastosowania stawki 0% na przykład z powodu braku odpowiednich dokumentów. W tej 

sytuacji podatek od kwoty należnej od zagranicznego kontrahenta wylicza się według wzoru: kwota należna razy 

stawka dzielone przez 100, powiększone o stawkę podatku. Stawkę inną niż 0% stosuje się przejściowo; w chwili 

otrzymania listu przewozowego istnieje możliwość powrotu do stawki 0% i skorygowania zapłaconego podatku. 

W związku z powyższym, wykazując podatek od WDT, nie koruje się faktury – sytuacja traktowana jest, jako 

przejściowa, do momentu uzyskania prawa do stosowania stawki 0%.12 

                                                           
4 Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2007 s. I-07797. 
5 Art. 13 ust. 3 ustawy o VAT. 
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm. 
7 Art. 20 ustawy o VAT. 
8 D. Kosacka, B. Olszewski, Transakcje wewnątrz wspólnotowe Eksport Import 2012, Oficyna Wydawnicza UNIMEX Renata Zubrzycka, 

Wrocław 2012, s.114. 
9 W. Maruchin, K. Modzelewski, G. Tomala, Nowy Leksykon VAT2013/2014, ODiDK, Gdańsk 2013, s. 32. 
10 Art. 20a ust. 1 ustawy o VAT. 
11 Art. 29 ustawy o VAT. 
12 W. Maruchin, K. Modzelewski, G. Tomala, Nowy Leksykon… op. cit., s. 492. 
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W przypadku wewnątrz wspólnotowych dostaw, całkowicie neutralne dla podatku VAT są zaliczki, ich 

otrzymanie nie wiąże się z żadnymi obowiązkami po stronie polskich podatników. Takie rozwiązanie wynika z 

art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce13i 

stanowi wdrożenie art. 67 akapit drugi Dyrektywy 112. 

 

 

2. Pojęcie wewnątrz wspólnotowego świadczenia usług 

 

Uregulowania dotyczące definicji usług na gruncie VAT znajdują się w art. 24-26 Dyrektywy 112 oraz art. 8 

ustawy o VAT. Zgodnie z tymi zapisami świadczenie usług oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy 

towarów. Dyrektywa zawiera negatywną definicję świadczenia usług wskazując, co takim  świadczeniem nie jest. 

Wprowadzenie negatywnej definicji, wyłączającej z zakresu tego pojęcia jedynie dostawy towarów, miało na  

celu objęcie podatkiem VAT jak najszerszego zakresu transakcji gospodarczych.14 

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby 

fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy, 

w tym również: 

- przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano 

czynności prawnej; 

- zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 

- świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub 

nakazem wynikającym z mocy prawa. 

Art. 8 ust 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje również: 

- użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż jego działalność 

gospodarcza, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych 

pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości 

lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; 

- nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, 

wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów 

stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do 

celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. 

 

Zakresem opodatkowania VAT nie są automatycznie objęte wszelkie czynności, któremożna 

sklasyfikować jako świadczenie usług. Możliwość opodatkowania danej transakcji podatkiem VAT uzależnione 

jest od tego, czy dane świadczenie ma charakter odpłatny i jest świadczeniem wzajemnym, w którym występuje 

podmiot będący beneficjentem świadczenia oraz czy dokonującym świadczenia jest podatnik działający w takim 

charakterze.15` 

WSA w Krakowie, w wyroku z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie o sygnaturze I SA/Kr 285/06 orzekł, że 

wynagrodzenie musi być wyrażalne w pieniądzu, co wcale nie oznacza, że musi mieć ono postać pieniężną, gdyż 

wynagrodzenie (odpłatność) jako świadczenie wzajemne może również przybrać inną postać. Musi natomiast 

istnieć możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego 

wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług. 

Zdefiniowanie usługi może przysporzyć wielu problemów. Można jednak wskazać przesłanki 

wymienione w orzeczeniu ETS z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93, które muszą być spełnione, aby 

nastąpiło świadczenie usług w rozumieniu VAT:16 

- transakcje podlegające opodatkowaniu w ramach systemu podatku VAT zakładają istnienie pomiędzy stronami 

– transakcji, w której cena lub świadczenie wzajemne są ustalone; 

- pomiędzy stronami występuje świadczenie wzajemne; 

- kwoty otrzymywane przez usługodawcę stanowią ekwiwalent – odpłatność za świadczenie. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 T.j.  Dz. U. z 2012 r., poz. 1342. 
14 K. Lewandowski P. Fałkowski, Dyrektywa VAT 2006/112 Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012,  
     s. 144. 
15 K. Budasz P. Suliga, Podatek VAT w transakcjach wewnątrz wspólnotowych, Difin, Warszawa 2013, s. 28. 
16 W. Maruchin, K. Modzelewski, G. Tomala, Nowy Leksykon VAT 2013/2014…op. cit., s.202. 
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3. Miejsce świadczenia usług 

 

Dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT istotnym jest właściwe ustalenie miejsce 

świadczenia usług. Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE 

w odniesieniu do miejsca świadczenia usług17wprowadziła w Unii Europejskiej nowe zasady opodatkowania 

podatkiem VAT świadczonych usług. Zgodnie z tymi zasadami miejscem opodatkowania każdego świadczenia 

usług powinno być „miejsce rzeczywistej konsumpcji". 

  W obecnie obowiązującym stanie prawnym zostało przyjęte rozwiązanie polegające na ścisłym 

powiązaniu miejsca świadczenia usług ze statusem prawnym, jaki posiada usługobiorca. Ustawa o VAT, w art. 

28a pkt 1 wprowadza bowiem na potrzeby określania miejsca świadczenia usług dodatkową, szczególną definicję 

podatnika jako podmiotu, który:  w szerokim rozumieniu - prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą 

prawną zidentyfikowaną dla celów podatkowych. W zakresie tej definicji mieszczą się podmioty będące 

przedsiębiorcami w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.18 

Zgodnie z ogólną zasadą miejscem świadczenia usług - w przypadku, gdy są one wykonywane na rzecz 

podatnika - jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, 

natomiast w przypadku gdy usługi są świadczone 

dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego 

siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej.19 

       

Przykład: podmiot mający siedzibę w Polsce świadczy na rzecz podmiotu niemieckiegousługę doradczą. W takiej 

sytuacji miejscem świadczenia są Niemcy, a zatem także miejscem opodatkowania usługi są Niemcy. Wskazane 

rozwiązania prawne wiążą miejsce świadczenia usług z siedzibą usługobiorcy, jeżeli ma on status podatnika. 

      Przez stałe miejsce prowadzenia działalności należy rozumieć miejsce, w którym podmiot ma swój personel 

oraz strukturę cechującą się odpowiednią stałością. W orzeczeniu C-231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S z 2 maja 

1996 r. TSUE wskazał, iż stałe miejsce prowadzenia działalności to określona minimalna skala działalności, tzn. 

w miejscu tym znajdują się zarówno środki rzeczowe, jak i personel, który może samodzielnie świadczyć 

określone usługi.  

Analogiczne wnioski wynikają z orzeczenia w sprawie C-73/06 z dnia 28 czerwca 2007 r. Planzer 

Luxemburg Sari, w którym Trybunał, powołując się na wyroki w sprawach C-168/84 i C-190/95 wskazał, iż 

pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności wymaga minimalnej trwałości poprzez zgromadzenie stałych 

zasobów ludzkich i technicznych, koniecznych dla świadczenia określonych usług. Powyższa, minimalna trwałość 

oznacza wystarczający stopień trwałości oraz strukturę, która z punktu widzenia zasobów ludzkich  

i technicznych jest w stanie umożliwić świadczenie danych usług w sposób niezależny. 

Odmienne rozwiązanie w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług, przyjęto w sytuacji, gdy 

usługobiorca nie posiada statusu podatnika i nie wykorzystuje świadczonej 

usługi w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wówczas miejscem świadczenia usług jest miejsce, 

w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.20  

      

  Przykład: francuska osoba fizyczna zasięga porady prawnej w polskiej kancelarii. W takim przypadku miejscem 

świadczenia usługi będzie Polska, a polska kancelaria naliczy VAT wg polskiej stawki. Można więc stwierdzić, że 

miejsce świadczenia usług zostało powiązane z siedzibą podmiotów profesjonalnych. 

 

Dokumentowanie transakcji polegających na świadczeniu usług wygląda następująco: jeżeli usługobiorcą 

jest podatnik mający siedzibę na terenie Unii usługa jest opodatkowana w kraju nabywcy, podatnikiem jest 

usługobiorca, na fakturze nie wykazuje się stawek i kwot podatku natomiast zamieszcza się informację, że 

podatnikiem jest nabywca (reverse charge), sprzedaż jest wykazywana w polu 21 i 22 deklaracji VAT 7 (VAT-

7K) oraz w deklaracji podsumowującej VAT - UE; jeżeli usługobiorcą jest osoba fizyczna mieszkająca na terenie 

Unii, usługa jest opodatkowana w Polsce, podatnikiem jest usługodawca, na fakturze stosuje się polskie stawki 

podatku VAT, na deklaracjach VAT-7 (VAT-7K) wykazuje się sprzedaż krajową w odpowiedniej stawce.  

Od zasady ogólnej istnieją jednak wyjątki.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Dz. U. UE nr L44 z dnia 20 lutego 2008 r. 
18 Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 872 z późn. zm.). 
19 Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. 
20 Art. 28c ustawy  o VAT. 
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4. Usługi związane z nieruchomościami  

 

Zgodnie z art. 47 dyrektywy 112 oraz art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z 

nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, 

usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca 

przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania  

i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia 

nieruchomości. 

           Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej w sprawie  o sygnaturze IPPP3/443-

83/13-4/KT z dnia 30 kwietnia 2013 r. stwierdził, że na podstawie art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia 

usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości i dla zastosowania tej reguły ustalania 

miejsca świadczenia nie ma znaczenia to, czy usługodawca ma siedzibę (miejsce zamieszkania, stałe miejsce 

prowadzenia działalności) w państwie, gdzie jest położona nieruchomość. 

Problem miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami został poruszony 

również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie  o sygnaturze IPTPP2/443-

5/13-6/KW z 19 kwietnia 2013 r. Stwierdził on, że art. 28e ustawy o VAT stanowi wyjątek od zasady, przyjmując 

jako kryterium, nie usytuowanie podmiotu lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost 

dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter 

nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Warunkiem 

zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej bezpośredni związek z nieruchomością, której dana usługa 

dotyczy. 

        Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z 

konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, 

które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami. 

Ustawodawca krajowy i prawodawca unijny nie ograniczają tego zakresu do grupy konkretnych i określonych z 

nazwy usług, które stanowiłyby zamkniętą grupę i byłyby umiejscowione w jednym grupowaniu klasyfikacji 

statystycznej. 21 

          Określając zatem, czy dane usługi powinny być klasyfikowane jako usługi związane  z nieruchomościami i 

w związku z tym powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości, należy w pierwszej 

kolejności ustalić, czy usługi te pozostają w bezpośrednim związku z tą nieruchomością. 

           Podobnie orzekł TSUE w wyroku z 7 września 2006 r. w sprawie C-166/05 pomiędzy Rudi Heger GmbH 

a Finanzamt Graz-Stadt (Austria), dotyczący przeniesienia praw do dokonywania połowów w formie odpłatnej 

cesji zezwoleń na dokonywanie połowów jako świadczenie usług związanych z nieruchomościami.  

         W punkcie 23 ww. wyroku TSUE istotnie stwierdził, iż „w tych okolicznościach należy zbadać jeszcze, czy 

związek łączący owe usługi z tymi nieruchomościami jest wystarczający. W rzeczywistości bowiem sprzeczne z 

systematyką art. 9 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy byłoby dopuszczenie, aby w zakresie tej zasady szczególnej 

mieściło się każde świadczenie usług, które pozostaje w jakimkolwiek, nawet niewielkim związku z 

nieruchomością, ponieważ znaczna liczba usług jest mniej lub bardziej związana z nieruchomością.  

Usługi o charakterze bardziej ogólnym, dotyczące nieskonkretyzowanych nieruchomości nie są 

uznawane za usługi związane z nieruchomością, gdyż nie jest możliwe ustalenie miejsca świadczenia tych usług. 

Przykład: usługa architekta polegająca na przygotowaniu uniwersalnego (nie związanego z konkretna działką) 

projektu domu jednorodzinnego, stanowić będzie usługę opodatkowaną wg zasady ogólnej – miejscem 

opodatkowania jest siedziba usługobiorcy podatnika, bądź siedziba lub stale miejsce zamieszkania usługodawcy 

w przypadku kontrahenta nie podatnika. Jeśli natomiast zadaniem architekta jest przygotowanie projektu budynku, 

który ma być zlokalizowany w konkretnym miejscu to usługa taka będzie uznawana za związaną z nieruchomością 

i opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości.22 

Usługi związane z nieruchomościami budzą dużo wątpliwości interpretacyjnych a niżej cytowane wyroki 

są tego dowodem. W 2012 r. NSA zdecydował się skierować do TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni 

przepisów prawa unijnego.  

Odesłanie prejudycjalne jest procedurą umożliwiającą sądowi krajowemu zadawanie TSUE pytań o 

interpretację lub stwierdzenie ważności prawa wspólnotowego w sprawie zawisłej przed tym sądem.  

Pytanie brzmiało „czy unormowania wynikające z art. 44 i 47 Dyrektywy112 należy interpretować w ten 

sposób, że kompleksowe usługi w zakresie magazynowania towarów, obejmujące przyjmowanie towarów do 

magazynu, umieszczanie towarów na odpowiednich półkach magazynowych, przechowywanie tych towarów dla 

klienta, wydawanie towarów, rozładunek i załadunek oraz w stosunku do niektórych klientów przepakowywanie 

materiałów dostarczonych w opakowaniach zbiorczych do indywidualnych zestawów, są usługami związanymi z 

                                                           
21 A. Olak, M. Labuzik, Europska Unia. Vybrané Témy.  Stowarzyszenie „EDUKACJA NAUKA ROZWÓJ” Ostrowiec Św. 

2013. ISBN 978-83-89466-57-0. 
22 K. Lewandowski, P. Fałkowski, Dyrektywa VAT 2006/112..op.cit., s.245. 
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nieruchomościami, które opodatkowane są w miejscu, w którym znajduje się nieruchomość, czy też należy przyjąć, 

że są to usługi opodatkowane w miejscu, gdzie usługobiorca, na rzecz którego świadczone są usługi, posiada stałą 

siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku jej 

braku, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, stosownie do art.44 Dyrektywy 112”.23 

TSUE w sprawie o sygnaturze C-155/12, w której stroną była firma RR Donnelley Global Turnkey 

Solutions Poland sp. z o.o., dnia 27 czerwca 2013 r. orzekł, iż kompleksowe usługi w zakresie magazynowania, 

obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, ich umieszczanie na odpowiednich półkach magazynowych, 

przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek są objęte artykułem 47 Dyrektywy 112 - należy 

je opodatkować w państwie, w którym znajduje się magazyn - jedynie wówczas, gdy magazynowanie stanowi 

świadczenie główne czynności jednolitej i usługobiorcom  przyznane jest prawo używania całości lub części 

wyraźnie określonej nieruchomości.  

          Trybunał wskazał na dodatkowy warunek jakim jest przyznanie prawa do używania całości lub części 

magazynu. W praktyce - umowy takiego zapisu najczęściej nie zawierają. Kontrahenci mają jedynie 

zagwarantowane możliwość sprawdzenia, czy towar jest odpowiednio przechowywany. 

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 czerwca 2013 r. sygn. III Sa/Wa 3505/12 orzekł, że świadczenie 

usług kolokacji sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, czyli usługi hotelingu, polegające na ulokowaniu 

sprzętu klienta w siedzibie (serwerowi) dostawcy oraz zapewnieniu ww. urządzeniom umieszczonym w tych 

pomieszczeniach prawidłowych warunków do normalnego działania, tj. dostarczanie im energii elektrycznej, 

chłodzenia, ochrony oraz usług telekomunikacyjnych na rzecz podatników nieposiadających siedziby  

w Polsce, ma ścisły związek z konkretną nieruchomością, w której usługi te są świadczone.        

         Pomimo swego głównego celu jakim jest przechowywanie i zabezpieczenie towaru, nie można ich świadczyć 

bez dysponowania nieruchomością. W konsekwencji w celu określenia ich miejsca świadczenia ma zastosowanie 

art. 28e ustawy o VAT. Miejscem świadczenia usług kolokacji sprzętu informatycznego jest zatem miejsce 

położenia nieruchomości, w którym znajduje się sprzęt informatyczny. 

Pewną analogię, w zakresie warunku jakim jest prawo używania nieruchomości możnadostrzec w wyroku 

WSA w Warszawie. Dlatego też, zakres usług kolokacji może być tak skonstruowany w umowie, iż miejscem 

opodatkowania będzie siedziba usługobiorcy.  

             Usługami, które mogą sprawiać problemy z prawidłowym określeniem ich miejsca świadczenia są usługi 

hostingowe24 sensu stricte. Na usługę składa się nie tylko udostępnienie 

określonego pomieszczenia, lecz również zapewnienie wszelkich zasobów w celu działania określonego 

środowiska informatycznego (urządzenia, oprogramowanie). O tym, który przepis ustawy o VAT znajdzie 

zastosowanie, zdecyduje potrzeba dostępu przez nabywcę do fizycznej części systemu.  

Sposób administrowania systemem zlokalizowanym w określonej nieruchomości przez nabywcę, będzie 

czynnikiem determinującym miejsce opodatkowania. Jeśli administrowanie systemem możliwe jest w sposób 

zdalny, dzięki dostarczonemu przez świadczeniodawcę oprogramowaniu, bez znaczenia jest dla dostawcy miejsce 

położenia  

tzw. Data Center (czyli budynku, za pomocą którego przedsiębiorca świadczy usługi hostingowe). Zatem miejsce 

opodatkowania wyznacza siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności nabywcy.25 

Za związane z nieruchomością, w określonych sytuacjach mogą być uznawane także usługi prawnicze. 

Dzieje się tak wówczas, gdy celem tych usług jest zmiana prawnego lub fizycznego statusu nieruchomości. Mogą 

to być np. usługi notariusza związane z przeniesieniem tytułu prawnego do nieruchomości.26 

W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami pojawia się często problem tzw. 

świadczeń złożonych. Przepisy ustawy o VAT oraz Dyrektywy 112 nie regulują tej kwestii, jednakże na podstawie 

europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, iż świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego 

punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. 

Problem świadczeń złożonych i ich sposób traktowania w zakresie VAT był przedmiotem kilku orzeczeń 

Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in. w sprawach C-349/96 Card Protection Plan, C-392/11 Field Fisherhouse. 

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, jeśli transakcja składa się z zespołu świadczeń i czynności należy ocenić, biorąc 

pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, w jakich dokonywana jest transakcja, czy z perspektywy VAT 

stanowią one odrębne świadczenia (każde podlegające opodatkowaniu według właściwych dla niego zasad), czy 

też jedno kompleksowe świadczenie.  

         Z reguły, każda czynność powinna być uznawana za odrębną i niezależną. Jednak TSUE wielokrotnie 

podkreślał, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie 

                                                           
23 Postanowienie NSA z 8 lutego 2012 r. , I FSK 611/11. 
24 Hosting to usługa polegająca na udostępnianiu fragmentu przestrzeni dyskowej serwera wirtualnego lub dedykowanego dla innych 

użytkowników. Jest to podstawowa usługa dająca możliwość opublikowania własnego serwisu WWW w Internecie. 
25 K. Pysz, Kancelaria prawa podatkowego, Gdy miejsce świadczenia wyznacza nieruchomość, http://www. pbap.pl/aktualnosci-

podatkowe/archiwum-/vat/newhtml?-miejsce-swiadczenianieruchom, dostęp: 12.12.2013. 
26 K. Lewandowski P. Fałkowski, Dyrektywa VAT… op. cit., s. 247. 
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rozdzielana, gdyż takie działanie zakłóca funkcjonowanie systemu VAT. Należy więc ustalić, czy podatnik 

dostarcza nabywcy kilka niezależnych świadczeń, czy jedno świadczenie o kompleksowym charakterze.  

          Zdaniem Trybunału – w wyroku z dnia 25 lipca 2011, w sprawie C-392/11 Field Fisherhouse, z jednolitym 

świadczeniem dla celów VAT mamy do czynienia, m.in. w przypadku, gdy pewne elementy składające się na to 

świadczenie można uznać za konstytutywne (świadczenie główne, decydujące o charakterze transakcji), podczas 

gdy pozostałe powinny być postrzegane jako świadczenia o charakterze pomocniczym względem świadczenia 

głównego natomiast nie stanowią, z punktu widzenia nabywcy, celu samego w sobie, lecz jedynie służą lepszemu 

wykorzystaniu świadczenia głównego.  

           TSUE wskazał iż: jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co 

najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko 

jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Ponadto jest tak 

również, jeżeli jedno lub kilka świadczeń należy uznać za świadczenie główne, natomiast pozostałe świadczenie 

lub świadczenia stanowią świadczenie lub świadczenia dodatkowe, traktowane z punktu widzenia podatkowego 

tak jak świadczenie główne. 

W szczególności świadczenie należy uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli 

nie stanowi ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia 

głównego.  

ETS w wyroku z dnia 27 października 2005 r., sygn. akt C-41/04 w sprawie Levob Verzekeringen BV 

stwierdził, że jeżeli dwie lub więcej czynności (typu: dostawa towarów lub/i świadczenie usług) dokonane przez 

podatnika na rzecz nabywcy są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym 

jedną całość, której rozdzielnie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te czynności stanowią jednolite 

świadczenie do celów stosowania podatku VAT (czyli albo dostawę określonego towaru, albo świadczenie 

konkretnej usługi) i to nawet wówczas, gdy następuje to za zapłatą dwóch lub wielu odrębnych cen.  

          Zaprezentowane stanowiska potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 25 stycznia 

2007 r., sygn. akt I FSK 499/06 oraz z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt I FSK 1946/07.Uwzględniając dwie 

okoliczności, po pierwsze, że każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne oraz, po 

drugie, że transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie 

rozdzielana, aby nie pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT, należy poszukiwać elementów 

charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem określenia, czy dane świadczenia stanowią kilka 

odrębnych świadczeń głównych, czy jednolite świadczenie. 

         W interpretacji indywidualnej z 4 dnia grudnia 2009 r., w sprawie o sygnaturze IPPP2/443 -1086/09-2/P 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że w przypadku świadczenia usług (kompleksowa usługa 

dźwigowa) związanych z nieruchomościami (turbinami wiatrowymi) położonymi na terytorium Polski, które 

świadczone będą przez Spółkę mającą siedzibę w Niemczech, niezarejestrowaną dla potrzeb podatku VAT w 

Polsce, zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia tych usług będzie polski nabywca usługi. 

 

 

5. Usługi transportowe 

 

Sposób ustalenia miejsca świadczenia usług transportowych uzależniony jest od: 

- rodzaju transportu – transport towarów lub pasażerski, 

- statusu nabywcy – podatnik lub podmiot niebędący podatnikiem, 

- zakres usługi transportowej – transport towarów wewnątrz wspólnotowy lub inny. 

         Zgodnie z treścią art. 28f ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku transportu pasażerskiego miejscem świadczenia 

usług jest miejsce gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem 

pokonywanych odległości, bez względu na to, czy usługa świadczona jest na rzecz podatnika 

czy podmiotu niebędącego podatnikiem. 

         W treści interpretacji indywidualnej w sprawie o sygnaturze IPPP2/443-789/11- 2/IŻ  z dnia 29 listopada 

2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podkreślił, iż kryterium pozwalającym na przyporządkowanie 

poszczególnych części usługi świadczonej na terytorium różnych krajów, jest pokonana odległość - nieodzowny 

jest więc podział całej trasy transportu na odcinki przebiegające przez poszczególne kraje. 

         W sytuacji gdy usługa transportu osób odbywa się na trasie międzynarodowej opodatkowaniu w Polsce 

podlegać będzie tylko ta część usługi transportu, która wykonana została na terytorium Polski. Natomiast pozostała 

część usługi, tj. części dla których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju nie podlegają w Polsce 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. O sposobie rozliczenia podatku oraz o podmiocie zobowiązanym 

do jego rozliczenia przesądzają przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi. 

          Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej w sprawie  o sygnaturze IPPP2/443-

1003/11-2/KG z dnia 17 listopada 2011 r. wskazał, że „wnioskodawca, świadcząc usługi turystyczne, polegające 

na kompleksowym organizowaniu wycieczek zagranicznych do Polski, jako niemiecki podatnik, świadcząc 

jednocześnie usługi przewozu osób, ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce. Usługa 
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wykonywana na polskim odcinku trasy podlega, zgodnie z regulacją art. 28 f ust. 1 ustawy, opodatkowaniu w 

miejscu, w którym odbywa się przewóz osób, biorąc pod uwagę pokonane odległości”. 

         W przypadku usługi transportu towarów na terytorium UE jej miejsce świadczenia uzależnione jest od tego, 

czy nabywca usługi jest podatnikiem VAT, czy też nie. Jeżeli usługobiorca jest zarejestrowany jak podatnik VAT, 

wówczas miejscem opodatkowania, według zasad ogólnych wynikających z art. 28b ustawy o VAT, jest siedziba 

firmy usługobiorcy lub w sytuacji, gdy usługa jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem 

świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.  

 Polski przedsiębiorca wówczas dla całej transakcji stosuje stawkę „nie podlega”. Natomiast gdy nabywcą 

usługi jest podmiot niebędący podatnikiem VAT, usługa transportowa podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie 

transport się rozpoczyna, przy czym miejscem rozpoczęcia transportu towarów, zgodnie z art. 28f ust. 4 ustawy o 

VAT, jest miejsce, w którym faktycznie rozpoczyna się transport towarów, niezależnie od pokonanych odległości 

do miejsca, gdzie znajdują się towary. 

Jeżeli transport rozpoczyna się na terytorium Polski należy zastosować stawkę w wysokości 23 %. Gdyby polska 

firma świadczyła usługę transportową, która swój początek miałaby w innym kraju wspólnoty wówczas nie 

podlega ona opodatkowaniu.27 

W ustawie o VAT znajdują się również regulacje dotyczące międzynarodowego transportu towarów. 

Definicja pojęcia transportu międzynarodowego nie została wymieniona w art. 2, zawierającym słowniczek 

ustawowych pojęć. Nie daje to jednak swobody w definiowaniu omawianego pojęcia. Wyjaśnienie transportu 

międzynarodowego zostało określone w art. 83 ust 3 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią przez usługi transportu 

międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: 

- z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii 

Europejskiej, 

- z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na 

terytorium kraju, 

- z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza 

terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), 

- z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca 

przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza 

terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego 

inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju. 

 

Tak samo jak w przypadku transportu towarów na terytorium UE ich opodatkowanie jest uzależnione od 

statusu podatkowego usługobiorcy. Gdy nabywcą usługi jest podatnik VAT z innego państwa członkowskiego, 

wówczas miejscem opodatkowania usługi jest siedziba firmy usługobiorcy lub miejsce stałego prowadzenia 

działalności - stosuje się do nich zasady ogólne wynikające z art. 28b ustawy o VAT. Natomiast gdy nabywcą 

usługi jest osoba nie będąca podatnikiem VAT, wówczas miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym odbywa 

się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości zgodnie z art. 28f ust. 2 ustawy o VAT.  

         Wyjątkiem są sytuacje, w których transport towarów rozpoczynający się i kończący na terytorium dwóch 

różnych państw członkowskich, wykonywany na rzecz niepodatnika jest opodatkowany w miejscu rozpoczęcia 

transportu towarów - art. 28f ust. 3 ustawy o VAT oraz w przypadku świadczenia, na rzecz podmiotów 

niebędących podatnikami, usług międzynarodowego transportu towarów środkami transportu morskiego lub 

lotniczego – miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 

kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku Od towarów i usług28 jest 

terytorium kraju. 

         Dla zobrazowania powyższego problemu posłużono się przykładami: 

- polska firma wykonuje usługę transportu towarów z Polski do Chin na zlecenie francuskiego 

podatnika. Miejscem opodatkowania tej usługi będzie terytorium Francji - siedziba usługobiorcy; 

- na zlecenie polskiego podatnika, krajowy przewoźnik transportuje towary z Ukrainy  

do Kosowa. Usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce; 

- polska firma transportowa na zlecenie ukraińskiego przedsiębiorcy przetransportowała towary z Krakowa do 

Rzeszowa. Miejscem opodatkowania usługi jest terytorium Polski. 

        

 Polski podatnik dokonuje zakupu biletów lotniczych o niemieckiego przewoźnika - staje się nabywcą usługi, 

wykonanej przez zagranicznego przewoźnika – do rozliczenia podatku zobowiązany jest przewoźnik. 

Niekiedy usługę transportową, a właściwie jej koszt należy potraktować jako element świadczenia zasadniczego, 

wliczyć do podstawy opodatkowania transakcji i opodatkować według stawki 0 % przy zachowaniu warunków 

określonych w art. 42 ustawy o VAT, dotyczącym WDT. 

                                                           
27 Art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. 
28 Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm. 
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W interpretacji indywidualnej w sprawie o sygnaturze ILPP4/443-825/11-2/BA z dnia 27 marca 2012 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że w sytuacji, gdy świadczenie sprzedawcy zobowiązującego się 

dostarczyć towar kupującemu do wskazanego przez niego miejsca obejmuje także koszty transportu, które są 

wkalkulowane w cenę towaru, to podstawa opodatkowania takiej sprzedaży obejmuje również koszty przewozu, 

niezależnie od podmiotu realizującego ten przewóz, a całość świadczenia powinna być opodatkowana według 

stawki podatkowej właściwej dla realizacji świadczenia, czyli sprzedaży towaru.  

           W takiej sytuacji brak jest jakichkolwiek podstaw do traktowania usługi przewozu, realizowanej przez 

wyspecjalizowanego przewoźnika na rzecz sprzedawcy, jako usługi transportowej sprzedawcy wykonywanej na 

rzecz odbiorcy towaru.29 

Obok usług transportowych pojawiają usługi wynajmu środków transportu. Miejsce opodatkowania usług 

krótkoterminowego wynajmu środków transportu (którym jest ciągłe posiadanie lub korzystanie ze środka 

transportu przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających, przez okres 

nieprzekraczający 90 dni), znajduje się w miejscu, gdzie środki te są faktycznie oddawane do dyspozycji.30 

Natomiast, miejscem świadczenia, w przypadku usług wynajmu środków transportu innych niż wynajem 

krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca ma siedzibę, 

stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu,31z wyjątkiem wynajmu statku rekreacyjnego innego niż 

wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, który opodatkowany jest miejscu, w 

którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy.32 

  

Przykład: czeska firma wynajęła na 25 dni na terytorium Polski od niemieckiego kontrahenta samochód 

dostawczy. W tym przypadku, miejscem świadczenia, według art. 28j ustawy o VAT, jest miejsce gdzie te środki 

transportu będą faktycznie oddawane do dyspozycji, a zatem - w Polsce. 

 

 

6. Usługi cateringowe i restauracyjne 

 

Ustawa o VAT oraz Dyrektywa 112 nie definiują pojęć „usługa cateringowa”  i „usługa restauracyjna”. 

Definicja znajduje się natomiast w rozporządzeniu Rady UE 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.33 Zgodnie z art. 6 

tego rozporządzenia, usługi restauracyjne 

i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo 

żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi 

pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów 

stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. 

Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas 

gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza 

lokalem usługodawcy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 282/2011 za usługi cateringowe i restauracyjne nie 

uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności 

i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających. 

         Świadczenie (wydawanie) posiłków na rzecz odbiorców jest zwykle świadczeniem złożonym, zawierającym 

w sobie różne świadczenia jednostkowe, które razem (łącznie) składają się na usługę restauracyjną (względnie 

cateringową). Samo wydanie posiłków nie stanowi świadczenia usług, o ile wydaniu posiłków nie towarzyszą 

świadczenia dodatkowe (o charakterze usług), które mają przeważać w całości. Jeżeli zatem usługodawca 

ogranicza się do przywiezienia usługobiorcy posiłku, czemu nie towarzyszą żadne świadczenia dodatkowe, to 

występuje dostawa towarów. 

Usługi cateringowe wystąpią wówczas, gdy usługodawca dostarczy nie tylko posiłek (danie gotowe do 

spożycia), ale np. zapewni także obsługę kelnerską, naczynia w którym podawany będzie posiłek, zastawę, na 

której posiłek będzie spożywany, sprzątanie naczyń po podaniu posiłku.34 

         Problem kiedy catering jest usługą a kiedy stanowi dostawę towarów spożywczych – dań, rozstrzygnął ETS 

w orzeczeniu z dnia 10 marca 2011 r. w połączonych sprawach C-497/09, C-499/09, C-501/09, C-502/09. ETS 

opierając się na koncepcji świadczeń złożonych, wskazał, że połączenia dostaw towarów z elementami 

świadczenia usług dla celów VAT tworzą jedną transakcję, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.  

          W ocenie Trybunału, gdy przygotowanie ciepłego produktu gotowego ogranicza się  do czynności 

pobieżnych i znormalizowanych i zwykle nie następuje na życzenie konkretnego klienta, lecz w sposób stały i 

                                                           
29 A. Olak, P. Dziekański, S. Pytka, Marketing Terytorialny – gmina i jej promocja.  Kośice-Ostrowiec-Zagnańsk 2014. MULTIPRINT, S.R.O. 

Kosice 2014. ISBN 978-80-89551-08-8; ISBN 978-83-64557-03-3.  
30 Art. 28j ust. 1 ustawy o VAT. 
31 Art. 28j ust. 3 ustawy o VAT. 
32 Art. 28j ust. 4 ustawy o VAT. 
33 Dz. U. Unii Europejskiej L77/1 z 23 marca 2011 dalej rozporządzenie 282/2011. 
34 A. Bartosiewicz, Unijne rozporządzenie VAT. Komentarz 2013, Oficyna Wydawnicza UNIMEX Renata Zubrzycka, Wrocław 2013, s. 37. 
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regularny, w zależności od popytu możliwego do przewidzenia w sposób ogólny, nie można uznać takiego 

świadczenia za usługę, ale powinno być traktowane dla celów VAT jako dostawa towarów (nawet jeżeli konieczne 

jest wykonanie wielu czynności, które zapewnić mają odpowiednie przygotowanie posiłku). 

Ustalenie miejsca świadczenia usług cateringowych i restauracyjnych następuje na podstawie art. 28i , 

opartego na przepisach art. 55 i 57 Dyrektywy 112. Zgodnie z art. 28i ust. 1, miejscem świadczenia usług 

restauracyjnych i cateringowych jest miejsce w którym usługi są faktycznie wykonywane. Jeżeli zatem usługa 

restauracyjna bądź cateringowa świadczona jest w niemieckiej restauracji, podlega opodatkowaniu według 

niemieckich zasad podatkowych. Natomiast, w przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie 

wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów 

wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu 

pasażerów.35 

Przesłanki zastosowania regulacji wynikających z art.28i ust. 2 są następujące:36 

- usługodawca świadczy usługi restauracyjne lub cateringowe na rzecz podatników lub podmiotów niebędących 

podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności na 

terytorium innego państwa; 

- usługi są faktycznie wykonywane na pokładach określonych środków transportu; 

- usługi te są wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów, na określonym odcinku 

podróży; 

- usługi te są wykonywane na pokładach określonych środków transportu podczas części 

transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Unii. 

Należy zwrócić uwagę na zapis rozporządzenia 282/2011 dotyczący usług 

restauracyjnych i cateringowych. Zgodnie z art. 37 miejsce świadczenia usług w przypadku usługi restauracyjnej 

lub cateringowej, którą wykonano na terytorium Wspólnoty częściowo na etapie przewozu osób zrealizowanego 

na terytorium Wspólnoty, a częściowo poza tym etapem, ale na terytorium państwa członkowskiego, określa się 

w całości zgodnie z zasadami ustalania miejsca świadczenia usług mającymi zastosowanie w momencie 

rozpoczęcia świadczenia usługi restauracyjnej lub cateringowej.  

         Wspólnota i terytorium Wspólnoty oznaczają terytoria państw członkowskich natomiast przez państwo 

członkowskie i terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium każdego państwa członkowskiego 

Wspólnoty, do którego ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zgodnie z jego art. 299, z 

wyłączeniem terytoriów wymienionych w art. 6 Dyrektywy 112.37 

 

 

7. Usługi niematerialne 

 

Szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia, odbiegający od zasady, według której miejscem 

opodatkowania usług na rzecz nie podatników jest miejsce siedziby usługodawcy, określono w pewnych 

przypadkach w stosunku do tzw. usług niematerialnych, do których zaliczają się m.in. usługi doradcze, prawnicze, 

inżynierskie czy usługi reklamy. 

  W stosunku do tego typu usług znaczenie dla określenia miejsca opodatkowania transakcji ma zarówno 

status nabywcy, jak i miejsce jego siedziby (zamieszkania czy stałego pobytu).  

Przy usługach niematerialnych, ze względu na treść art. 28l, rozstrzyganie o miejscu świadczenia odbywa 

się z uwzględnieniem obu powyższych kryteriów.38 

Zgodnie z art. 28l i art. 28l., w przypadku świadczenia - na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, 

posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej 

- usług: 

- sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich,patentów, praw do 

znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego 

znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw; 

- reklamy; 

- doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług, 

- przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń; 

- bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki; 

- dostarczania (oddelegowania) personelu; 

- wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z 

wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe; 

                                                           
35Art. 28i ust.2 ustawy o VAT.  
36 T. Michalik, VAT Komentarz, Wyd. C. H. Beck,  Warszawa 2012, s. 329. 
37 K. Kaźmierski, Usługi cateringowe – nowe zasady rozliczania VAT po 1 lipca 2011 r. , http://www.podatki. 

    biz/artykuly/ (dostęp: 11.12.2013). 
38 K. Budasz, P. Szeliga, Transakcje wewnatrzwspólnotowe… op. cit., s. 57. 
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- telekomunikacyjnych; 

- nadawczych radiowych i telewizyjnych; 

- elektronicznych; 

- polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów elektroenergetycznych lub do sieci 

dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej; 

- przesyłowych: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie 

elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, 

oraz bezpośrednio z nimi związanych; 

- polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, 

o których mowa wyżej miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 

Należy zwrócić uwagę, że analizowany wyjątek dotyczy tylko świadczenia tzw. usług 

niematerialnych na rzecz osób niebędących podatnikami mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub 

miejsce zwykłego pobytu poza terytorium UE. W przypadku natomiast, gdy usługi te świadczone są na rzecz osób 

niebędących podatnikami mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na 

terytorium UE zastosowanie ma zasada ogólna wyrażona w art. 28c ustawy o VAT, a więc usługi opodatkowane 

są w miejscu, gdzie wykonawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.39 

Przykład: Firma z Francji wykonała usługi księgowe na zlecenie A. Kowalskiej zamieszkałej w Polsce – usługa 

podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby wykonawcy, czyli we Francji40, natomiast gdyby usługi te świadczone 

były na rzecz obywatela Rosji, należałoby je opodatkować w miejscu siedziby nabywcy czyli w Rosji.41 

 

 

8. Obowiązek podatkowy przy wewnątrz wspólnotowym świadczeniu usług 

 

W sytuacji, gdy polski podatnik świadczy usługę dla kontrahenta zagranicznego, a miejsce świadczenia 

tej usługi znajduje się w Polsce, usługę należy opodatkować według stawki VAT przewidzianej dla tej usługi na 

terytorium naszego kraju. 

           Obowiązek podatkowy dla tych usług ustala się również według zasad obowiązujących dla danej usługi w 

kraju. Przykład: jeżeli miejscem świadczenia usługi transportowej jest Polska, obowiązek podatkowy powstaje z 

chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi.42 

           W przypadku, gdy miejscem świadczenia usługi jest inne państwo członkowskie, faktura dokumentująca tę 

transakcję powinna zawierać dane, określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów  

i usług.43 

          Zgodnie z jego treścią, można w niej pominąć następujące dane: kwoty rabatów, w tym  

za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,  stawkę 

podatku, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i 

sprzedaż zwolnioną od podatku, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty 

dotyczące poszczególnych stawek 

podatku. Dodatkowo, w sytuacji gdy świadczone są usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, na 

fakturze należy umieścić numer VAT UE nabywcy. 

Powyższe zasady wystawiania faktur stosuje się tylko wówczas, gdy podatnik wystawiający fakturę nie 

jest zarejestrowany w państwie, gdzie opodatkowana jest usługa na potrzeby podatku VAT. Mimo, iż transakcja 

nie jest opodatkowana na terytorium Polski, ważne jest również ustalenie momentu, w którym powstanie 

obowiązek podatkowy. 

Ustawodawca w art. 109 ust. 3a Ustawy VAT postanowił, że podatnicy świadczący usługi, których 

miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, 

wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku  o podobnym charakterze, uwzględniając moment 

powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. 

          Zgodnie z art. 19 ust. 19a i 19b ustawy o VAT, obowiązek podatkowy dla usług świadczonych na rzecz 

podatników z innego państwa członkowskiego, których miejsce świadczenia określa się zgodnie z art. 28b 

powstaje z chwilą wykonania tych usług. 

                                                           
39 D. Kosacka, B. Olszewski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import 2013, Oficyna Wydawnicza   

    UNIMEX Renata Zubrzycka, Wrocław 2013, s. 474. 
40 Art. 28c ustawy o VAT. 
41 Art. 28l ustawy o VAT. 
42 Art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. 
43 Dz. U. z 2012  r., poz. 1428. 
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          W przypadku usług, za wykonanie których ustalane są terminy płatności lub rozliczeń jeszcze przed 

zakończeniem ich świadczenia, uznaje się, że usługa została wykonana z upływem każdego okresu, do którego 

odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia tych usług. Natomiast jeśli usługi świadczone 

są w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, a terminy płatności nie upływają w danym roku, usługi uznaje się 

za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia tych usług.    

         Sytuację taką obrazuje przykład: polska firma przewozowa wykonała w dniu 6 stycznia 2013 r. usługę 

transportu towarów z Polski do Niemiec. Zleceniodawcą jest niemiecki podatnik. Termin płatności ustalono na 

dzień 2 lutego 2013 r. 

           Obowiązek podatkowy dla usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, świadczonych na rzecz 

podatników podatku od wartości dodanej zobowiązanych do zapłaty podatku VAT, powstaje z chwilą wykonania 

usługi. Zatem obowiązek podatkowy powstał w tym przypadku dnia 6 stycznia 2013 r.44 

Ustalenie miejsca świadczenia realizowanej usługi oraz prawidłowe odróżnienie świadczenia usług od 

dostawy towarów, są niezbędne dla ustalenia miejsca opodatkowania usługi i - co się z tym wiąże - zasad 

opodatkowania. Jest to niezwykle istotne w przypadku, gdy usługodawca i usługobiorca znajdują się na terytoriach 

różnych państw.  

Należy podkreślić, że dostawa towarów to sytuacja, w której wytwarzane jest dobro (towar) i następuje 

przeniesienie praw do dysponowania tym dobrem jak właściciel. W sytuacji, gdy czynność polega na działaniu 

(zaniechaniu) i nie tworzy towaru, do dysponowania którym prawo jest przenoszone na nabywcę, następuje 

świadczenie usług.45 

Świadczenie usług na rzecz unijnych podmiotów oraz nabywanie od nich usług oznacza dla polskiego 

podatnika konieczność wypełnienia dodatkowych obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnicy 

muszą znać zasady regulujące miejsce opodatkowania usług, termin powstania obowiązku podatkowego, oraz 

sposób ich dokumentowania i rozliczania. 

Prawidłowa klasyfikacja miejsca świadczenia usług, określenie momentu powstania obowiązku 

podatkowego, stanowi niezwykle ważne zagadnienie, zwłaszcza w przypadku usług do których nie ma 

zastosowania zasada ogólna wyrażona w art. 28b oraz 28c ustawy o VAT. Nieprawidłowe sklasyfikowanie miejsca 

świadczenia usług może mieć poważne skutki i doprowadzić do sytuacji w której rozliczenia podatku dokona 

podmiot, który nie jest do tego zobowiązany, bądź nieświadomy obowiązku rozliczenia podatku poniesie 

konsekwencje przewidziane w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy46. 

 

 

Zakończenie 

 

Międzynarodowy obrót towarami i usługami dynamicznie się rozwija. Coraz częściej podatnicy mają do 

czynienia z transakcjami wielostronnymi, a te - z perspektywy VAT -budzą szereg problemów przy kwalifikacji 

podatkowej.  

Każdy podatnik zarówno nabywający usługi od podmiotów z UE jak i świadczący usługi na rzecz kontrahentów 

unijnych napotyka na szereg niezrozumiałych zapisów ustawowych. W rozważaniach na temat usług przywołano 

wiele sentencji wyroków wydawanych przez polskie sądy oraz TSUE.  

Ustawa o VAT tworzy pewne fikcje prawne, wskazujące na miejsce świadczenia, które częstokrotnie nie 

ma nic wspólnego z fizycznym miejscem wykonania określonej czynności. Wynika to między innymi z faktu, iż 

w odniesieniu do wielu czynności niemożliwe jest określenie rzeczywistego miejsca ich wykonania. Dlatego też 

w niniejszym artykule skoncentrowano się na tego typu usługach zdając sobie sprawę, że treść poświęcona 

świadczeniu usług wewnątrz wspólnotowych nie wyczerpuje całokształtu problematyki. 

 Liczne zmiany jakich dokonuje ustawodawca w zakresie podatku VAT mają na celu dopasowanie 

krajowej regulacji do dyrektyw unijnych. Takie zabiegi służyć mają ujednoliceniu prawa, co w obliczu 

dzisiejszych warunków gospodarczych i coraz powszechniejszych kontaktów gospodarczych z podatnikami 

Wspólnoty Europejskiej, niewątpliwie przez polskich podatników oczekiwane. 

 Trudno przypuszczać, żeby zmiany te miały przynieść znaczące ułatwienie dla podatników, za to na 

pewno przyniosą za sobą kolejne wątpliwości. Podkreślić należy, iż  niezwykle trudno uregulować taką dziedzinę 

życia jaką jest szeroko rozumiana działalność gospodarcza. W obliczu coraz to nowych dziedzin czy branży 

gospodarczych niejednokrotnie okazuje się, iż ciężko przypisać dany stan rzeczywisty do zapisu ustawy czy 

rozporządzenia. Taka sytuacja często skłania podatników do „obchodzenia” przepisów, co za tym idzie, przynosi 

to wymierne skutki dla budżetu państwa poprzez jego uszczuplenie. Celem ustawodawcy powinno być zatem 

dążenie do ułatwienia stosowania i do jak największej przejrzystości przepisów podatkowych, co niestety można 

osiągnąć tylko poprzez likwidowanie ulg, zwolnień czy choćby ujednolicenie stawki podatku VAT.  

                                                           
44 Poradnik VAT nr 2 z 2013 r., s.14. 
45 W. Maruchin, K. Modzelewski, G. Tomala, Nowy Leksykon… op. cit., s. 214. 
46 Dz. U. z 2013 r., poz. 186. 
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Podatek VAT ze względu na szeroki zasięg obowiązywania dostarcza państwu najwięcej dochodów. 

Państwo nie wiedząc, w jaki sposób opodatkować bezpośrednio i proporcjonalnie dochody ludności, usiłuje 

opodatkować je pośrednio czyni to poprzez obciążenie podatkiem artykułów konsumpcyjnych. Źródłem podatków 

konsumpcyjnych jest dochód wydatkowany, kwota podatku jest umieszczana w cenie i dlatego rzeczywisty ciężar 

podatku ponosi ludność. Jest to nieuniknione albowiem potrzeby konsumpcyjne muszą być zaspokojone. Ta forma 

opodatkowania jest mniej widoczna, ponieważ stoi w cieniu świadomości społecznej.  
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SYSTEM OF MANAGEMENT OF UNCERTAINTY AND RISK 
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Summary: The article deals mainly with the risk analysis and uncertainty of a risk. It also mentions the importance 

of managing the risks associated with the uncertainty of a risk.  Specifically, in the paper addressed the relationship 

between risk and uncertainty, their interdependence, and the possibilities of how to work with uncertainty at risk. 

The distinguishing factor between the risk and the uncertainty is that risk is seen as a measurable property and has 

a place in the calculation of probability, while uncertainty does not have such property. The paper deals with an 

approach to this situation. 

Keywords: Risk, uncertainty, risk management, risk assessment, risk analysis. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Increasing pace of changes, customer requirements and market globalization contribute to the fact that 

progressively thinking companies put risk management at the top place. In order to survive in today’s market it is 

essential to have a comprehensive risk management strategy. Companies that do not fully understand the risks and 

their implementation in their strategies will have likely problems in the future. Uncertainty and risk may be used 

interchangeably, but have slightly different meanings. Uncertainty is used to describe a situation where you it is 

not possible to affiliate probability to randomness of event occurrence.  

The distinguishing factor between the risk and the uncertainty is that risk is seen as a measurable property 

and has a place in the calculation of probability, while uncertainty does not have such property. This paper deals 

with an approach to this situation.  

 

 

 

1. MATERIALS AND METHODS 

 

It is necessary to consider effects of a blast of estimated quantity of explosive mixture. It is important to 

take into account local and operational conditions, such as the amount, type and occurrence of explosive mixture 

(in closed containers in a room, in free space, etc.).5 

As small volume as 10dm3 of explosive mixture must be considered hazardous quantity of explosive 

mixture in enclosed area independently of the size of the space. In areas smaller than 100dm3, we consider as 

dangerous amount the explosive mixture forming a ten-thousandth of the volume of the particular enclosed are 

(e.g. in 60 m3 the dangerous is already 6dm3 of explosive mixture). If there are people in the immediate vicinity 

even smaller quantities may be dangerous.6 

For the majority of combustible dusts, even layer less than 1 mm thick on the floor is sufficient to form 

an explosive mixture in the entire area of normal height!. Volume of flame spreading during burning of explosive 

mixture may be about 10 times greater than the volume of explosive mixture before initiation. It is therefore 

necessary to consider an appropriately long so-called “flash” fire at axial flame propagation.7  

After initiation of explosive mixture the combustion develops more heat than is dissipated due to 

exothermic reactions. In a closed space the temperature increase manifests as an increase in pressure.8  
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2. THE IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT  

 

Increasing pace of changes, customer requirements and market globalization contribute to the fact that 

progressively thinking companies put risk management at the top place. In order to survive in today’s market it is 

essential to have a comprehensive risk management strategy. In addition, the Cadbury Report of the Cabinet 

Committee notes that the introduction of a functioning process of identifying the major business risks in key 

practices of effective control system is critical. Companies that do not fully understand the risks and their 

implementation in their strategies are likely to decline.9  

The art of risk management undoubtedly lies in identifying the risks specific to each organization with its 

special characteristics and also in the appropriate response to those risks. Risk management is a formal process 

that allows for their identification, assessment, planning and management. All levels of the organization must be 

thus included in risk management, in order to be effective. These levels are usually subject to the organization (the 

organization then determines the overall policy of the company) - Corporate level, which is independently 

managed unit (defined by the primary owner of the business) - Strategic business level - and Project level. For the 

risk management it is always necessary to take into account the interaction between these levels and reflect the 

processes that allow these levels to communicate and learn from each other, the feedback is important 

here.Objective of risk management is therefore threefold. It must identify the risks, always use objective risk 

analyses specific to each organization and then respond to those risks appropriately and effectively. These 

aforementioned stages of risk management include also the ability to assess general environment (external and 

internal) and also assess the impact of changes in the general vicinity on the project and its control.   

 

 

 

3. THE CONCEPT OF RISK IN TERMS OF UNCERTAINTY. SOURCES AND TYPES OF RISK  

 

In general, all investments are affected by uncertainty. However, the uncertainty is also often considered 

in relation to the probability, provided that we have sufficient information about the uncertainty. The probability 

is based on the occurrence of the event, and therefore it must have a certain influence on the results of such an 

event. The impact of the event can be determined based on certain cause and description of the event. 

For example, the cause, description and impact can be illustrated as follows (Diagram 1 shows the concept 

of risk in terms of uncertainty, probability, impact and outcome): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: The concept of risk. 

Source: own compilation 

 

Once we are able to determine the cause, probability and potential impact of an event then we can 

calculate the probability distribution. From this distribution we can then determine,with regard to the extent of 

possibilities, the incidence of risk, and the uncertainty associated with this event can be reduced.10  

 The estimation is usually based on data or past experience, and provides also the basis for potential risk.In 

the field of business nowadays, almost all decisions are made purely on the basis of financial relationships. 

Business leaders need to understand and know whether the earnings justify taking the risk and the extent of possible 

consequences, the loss in case the risks come true. On the other hand, investors need some clues whether the 

                                                           
9 T. Merna, F. Al-Thani, Risk management: řízení rizika ve firmě, Brno 2007, pub. Computer Press, p. 37. 
10 S. Križovský, Identifikácia rizík bezpečnosti občanov, „Košická Bezpečnostná Revue”, Košice 2013, pub. University of Security 

Management, no 2, p. 94-104.  
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income from the investment meets the minimum required return, even if the investment is fully exposed to 

allidentified risks, where risks have their own parameter see the Diagram 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Typical parameters of risk. 

Source: own compilation 

 

Using the risk model helps to reduce the reliance on only a rough estimate and intuition. Inputs to the model 

are executed by humans, but the brain is given a system by which it operates. Models provide support for our 

reliable intuition. We can talk about two roles of a model:  

1. Creates answers. 

2. Acts as a communication mean of transportation by revealing various critical factors we would not 

consider otherwise.  

Models provide a mechanism by which the risks can be shared within the system. The system of risk 

management is a model that provides means for the identification, classification and subsequent response to the 

risk. Today’s time says that most people think of risk in terms of three components, namely: something bad 

happens, the possibility of event and consequences of the event, if it really happens. These three components of 

risk can be used as the basic structure of risk assessment.     

 

 

4. RISK AND UNCERTAINTY  

 

Uncertainty and risk may be used interchangeably, but have slightly different meanings. Uncertainty 

refers to unknown, generally unpredictable variables and risk concerns statistically predicted occurrence. 

Uncertainty is used to describe a situation where you it is not possible to affiliate probability to randomness of 

event occurrence. Uncertainty causes a conflict between good decisions and good result.  

The distinguishing factor between the risk and the uncertainty is that risk is seen as a measurable property 

and has a place in the calculation of probability, while uncertainty does not have such property.11   

It is said that uncertainty occurs in situations where those who make the decisionshave the lack of 

complete knowledge, information, or understanding relating to the proposed decision and its possible 

consequences. There are two types of uncertainties: the uncertainty that emerges froma situation of pure chance 

known as “random uncertainty”, and the uncertainty that emerges from a problem situation where the decision will 

depend on the exercise of a judgment and is known as “cognitive uncertainty”.   

Situations of uncertainty we often encounter during earlier phases of the project are called “cognitive”. 

This phenomenon of cognitive uncertainty may be caused by a number of factors, such as: 

 Unclear structure of the problem, 

 Inability to identify an alternative solution of the situation, 

 Quantity and quality of available information, 

 Futuristic nature of the decision-making process, 

 Objectives that are supposed to be satisfied within the extent of the decision-making process, 

 Level of trust related to the level of implementation after the decision, 

 Volume of available time, 

                                                           
11 A. M. Finkel, Resources for the Future. Confronting Uncertainty in Risk Management: A Guide for Decision-Makers, Washington DC. 1990, 

pub. Center for Risk Management, p. 66. 
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 Personal qualities of a human making the decisions.12      

The degree of uncertainties also represents a lack of information, but these relate to the specifications of 

values to be assigned to each variable in the system. The result is that the person, who makes the decision, is not 

able to measure or identify specific values of variables that make up the system, such as factors of the quality of 

information, future of the decision and the likely effectiveness of implementation. The need to manage uncertainty 

is inherent in most projects that require a formal project management. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Table 1: Risk-Uncertainty Continuum 

Source: J. Rafferty, Risk Analysis in Project Management,  London 1994, pub. E&FN Spon. 

 

The roots of such uncertaintyare worth to classify. It is important to payclose attention to formal risk 

management process, which is usually motivated by a high degree of the use of new and unproven technology 

during the implementation of main projects and other obvious sources of significant risks. Broad definition of 

project risk is “a consequence of the existence of significant uncertainty regarding the achievement of the level of 

project implementation”.13   

Uncertainty that is associated with the event of high degree of risk impact is more unknown than 

quantified risk associated with the same event. J. Rafferty developed the “Risk - Uncertainty Continuum as shown 

in Table 1, see above”.14 

 

 

5. EXAMPLE SELECTED METHODS FOR ANALYSIS AND ASSESSMENT OF RISKS 

 

The issue of explosive dusts and powdery substances and dusts in general is always very thorny. The dust 

may be combustible after the influence of ignition source and there can also be a dust explosion under defined 

conditions.  

There is therefore a very important risk analysis of the dust, where the volume of risk dusty substances 

are present and also in terms of their flammability and explosiveness, from the perspective of the owners of 

facilities or enterprises. For this purpose in the text there are relevant chapters on risk analysis as well as the 

uncertainty, for closer and narrower specification of the issues. 

When analyzing the dust, I focused on the index method known as DOW’s Fire and Explosion Index. 

This method is suitable for the analysis of companies with dusty surroundings. 

The “Fire and Explosion Index” (F&E Index) has been improved for more than 30 years to its current form of a 

comprehensive index, which shows the relative degree of risk of losses of assessed unit or facility in terms of 

possible fire and explosion. The F&E Index originally served when selecting methods for protection against fire. 

In a broader sense it represents a method for relative hazard classification of key units and facilities. 

The current version of the Fire and Explosion Index provides key information enabling to evaluate the 

overall risk of fire and explosion. Facilities with F&E Index greater than 128 require additional application of risk 

analysis to verify the obtained values and results .The method of quantitative assessment used in risk analysis uses 

historical experience of past accidents, taking into account the energy content of particular material in the facility, 

as well as an area to which the procedures used in the prevention of losses are usually applied. 

 

 

6. RESULTS 

 

The aim of this article was to bring consistency management of risk and uncertainty risk. Today's time 

says that most people think of risk in terms of three components, namely: something bad happens, the possibility 

of the occurrence of the events and consequences of the event, if it really happens. These said three components 

of risk can be used as the basic structure of risk assessment. 

                                                           
12 T. Merna, F. Al-Thani, Risk management: řízení rizika ve firmě, Brno 2007, pub. Computer Press, p. 119. 
13 C. B. Chapman, S. C. Ward, Processes, Techniques and Insights, Chichester 1997, pub. John Willey & Sons, p. 127.  
14 J. Rafferty, Risk Analysis in Project Management,  London 1994, pub. E&FN Spon, p. 198. 
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Statistical evaluation → Subjective 

probability 

Hard Data  →  A qualified opinion 
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Uncertainty and risk may be used interchangeably, but have slightly different meanings.15 The uncertainty 

concerns the unknown variable and generally unpredictable risk relates statistically predicted occurrence. 

The paper was discussed two types of uncertainties. The uncertainty arising from the situation of pure 

randomness, which is known as "random uncertainty“ and uncertainty protruding from a problem situation where 

the decision will depend on the exercise of judgment, and which is known as "cognitive uncertainty ." The 

situations of uncertainty, often encountered, are called "cognitive“. The degree of uncertainty also represents a 

lack of information. 

As an example method of assessment and risk analysis was selected F & E Index as an important element 

of risk management. 

The result is that the person who makes the decision , not able to measure or determine the specific values 

of the variables that make up the system, factors such as the quality of information , future decisions and the likely 

effectiveness of the implementation . 

 

 

CONCLUSION 

 

Finally, we can conclude that the present time he says that most people think of risk in terms of three 

components, namely: something bad happens, the possibility of the occurrence of the events and consequences of 

the event, if it really happens. These said three components of risk can be used as the basic structure of risk 

assessment. 

It was also examined the relationship between the uncertainty and risk which risk and uncertainty can be 

used interchangeably, but have slightly different meanings, which is very important. The uncertainty concerns the 

unknown variable and generally unpredictable risk relates statistically predicted occurrence. 

The result is that the person who makes the decision, not able to measure or determine the specific values 

of the variables that make up the system. 
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BEZPEČNOSŤ STROJOV A METÓDY  

POSUDZOVANIA RIZÍK  
 

Martina VACKOVÁ1 

 

Safety of machines and risk assessment methods  

 

ABSTRAKT: Článok pojednáva o bezpečnosti ako vednej disciplíne zaoberajúcej sa hodnotením technického 

stavu strojných zariadení, identifikáciou nebezpečenstiev a hodnotením rizík, ktoré by mohli viesť k fatálnym 

následkom. Článok poukazuje na dôležitosť hodnotenia bezpečnosti vo výrobných spoločnostiach. V článku je 

uvedený prehľad najpoužívanejších metód posudzovania rizík a bližšie uvedená bodová metóda, ktorá patrí medzi 

najpoužívanejšie metódy posudzovania rizík.  

Kľúčové slová: bezpečnosť strojov, identifikácia rizík, nebezpečenstvo v prevádzke, metódy posudzovania rizík  

 

ABSTRACT: The article deals with safety as a scientific discipline dealing with the assessment of the technical 

condition of machineries, hazards identification and risks assessment which could lead to fatal consequences. 

Article highlights the importance of safety evaluation in manufacturing companies. This article provides an 

overview of the most widely used risk assessment methods and specifically referred to point method, which is one 

of the most widely used risk assessment methods. 

Keywords: machine safety, risk identification, hazard in operation, risk assessment methods 

 

 

1. Úvod 

 

S nástupom industrializácie na počiatku 20. storočia sa v technickej praxi začíname stretávať s rôznymi 

pojmami, ktoré neboli doposiaľ širokej verejnosti známe. Nové pojmy ako výrobná linka, vývoj technologických 

operácií ako zváracie, či tvárniace procesy v strojárstve nabrali rýchly spád, ktorý napreduje až do súčasnosti. 

Všetky spomenuté a mnoho iných výrobných operácií majú jedného spoločného menovateľa. Tým je bezpečnosť 

prevádzky.  

Bezpečnosť ako pojem môžeme aplikovať do každej ľudskej činnosti, s ktorou sme v každodennom 

kontakte. V dnešnej uponáhľanej dobe, kde sa každý za niečím ženie, sa mnohokrát stáva, že si ľudia neuvedomujú 

možné riziká, ktoré sú súčasťou ich bežných životov. Výrobná hala s množstvom inštalovaných strojov a zariadení 

je ako kolíska nebezpečenstiev, ktoré môžu pri ich zanedbaní spôsobiť zranenia, prípadne smrť nedodržaním 

základných bezpečnostných pravidiel obsluhy a používania zariadení. Preto bol v technickej praxi zavedený pojem 

manažérstvo rizika, ktorého hlavnou úlohou je na základe určovania rôznych súvislostí hodnotiť a minimalizovať 

možné kolízne stavy. Manažérstvo rizík, predstavuje vzájomne súvisiace postupy, ktoré si v určitých podmienkach 

vyžadujú špecifické kroky a metódy ich aplikácie.  

Legislatíva Slovenskej republiky, vychádzajúca zo smerníc Európskej únie, vyvíja tlak na minimalizáciu 

rizík a tým aj na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S technologickými procesmi a zariadeniami 

úzko súvisia priemyselné riziká, ktoré sa stali predmetom posudzovania, riešenia, ako aj trvalého monitorovania 

zo strany podnikov a vybraných organov štátnej správy. Uvedomenie a vnímanie si potreby prevencie vzniku 

krízových javov je pre spoločnosť veľmi dôležité. Technologický pokrok stavia ľudstvo tvárou v tvár zložitým 

a nebezpečným technológiám, ktoré môžu byť zdrojom nebezpečných situácií, priemyselných havárií. Výrobné 

spoločnosti disponujúce rizikovými technológiami sa musia zaoberať systematickým a komplexným 

manažmentom rizík. Jeho súčasťou je posudzovanie rizík.  

Viac bezpečnosti, je cieľom všetkých rozhodnutí pri plánovaní nových strojov, komplexných zariadení, ale 

aj rôznych druhov činnosti. Aby bolo možné tento cieľ dosiahnuť, je dôležité venovať pozornosť všetkým zložkám 

systému  „človek – stroj – prostredie“. Zanedbanie jednej z nich vedieť k strate rovnováhy systému a v dôsledku 

vzniku nežiaduceho negatívneho javu následne k prerušeniu výrobného procesu, prípadne vykonávanej činnosti, 

s dôsledkami na všetky jeho zložky.  

Nové prístupy v systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyžadujú, aby si každý človek 

uvedomoval riziká, s ktorými musí žiť na pracovisku aj v dennom živote. Povinnosťou zamestnávateľa je riziká 

spojené s pracovným procesom identifikovať, vykonať opatrenia na ich odstránenie, prípadne minimalizovanie, 

a so zostatkovými rizikami oboznámiť svojich zamestnancov.  

                                                           
1 Ing. Martina Vacková, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, Košťova 

1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: martina.vackova@vsbm.sk 
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2. Identifikácia rizík z pohľadu bezpečnosti strojov 

 

Základom každej výroby je technická dokumentácia. Podobne ako v konštrukčnej praxi aj v praxi 

bezpečnostného technika je potrebné zrozumiteľne vymedziť problémy a otázky, ktorými sa bude počas svojej 

činnosti zaoberať. Verejnosť je vo veci bezpečnosti strojov a prevádzok často slabo informovaná, preto pri stretoch 

s reálnym nebezpečenstvom nie je schopná adekvátne reagovať. Práve z tohto dôvodu sú pojmy ako riziko, 

ohrozenie, či nebezpečenstvo zrozumiteľne popísané v §3, Z. z. č. 124/2006, s.823. Oboznámením sa s týmito 

pojmami tak môže byť zabránené mylnému vysvetleniu si bezpečnostných pokynov či už v súkromí alebo na 

pracovisku. 

Základom hodnotenia bezpečnosti strojných zariadení bola smernica 89/392/ES, ktorá bola 22. júna 1998 

nahradená smernicou EP a Rady 98/37ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 

zariadení známa po názvom Smernica o strojoch. Avšak aj táto smernica bola prepracovaná a jej zmeny sú zahrnuté 

v novej smernici 2006/42/ES, ktorá nadobúda pre členské štáty záväznú platnosť od 29. 12. 2009 [4]. 

Podľa §102, ods. 1 Zákonníka práce č. 311/ 2001 je zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný 

sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné 

opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany 

práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň 

ochrany práce meniacim sa skutočnostiam [4]. 

 

Posudzovanie rizík je systematické preverenie toho, čo môže ľuďom ublížiť alebo spôsobiť nežiaducu 

udalosť a zváženie, či sú súčasné bezpečnostné opatrenia dostatočné. Posudzovanie rizík vyžaduje diferencovaný 

prístup pre rôzne druhy činností, napr. pri: 

- organizovaní práce a systéme riadenia, 

- prevádzke technických zariadení, 

- pri vypracovaní zoznamu OOPP, 

- konštruovaní a výrobe strojov a výrobkov, 

- navrhovaní nových technológií a pracovných postupov, 

- projektovaní nových diel, 

- vzdelávaní, inštruktáži a tréningu zamestnancov, 

- vývoji, výrobe a distribúcii nových látok, 

- protiúrazovej a protihavarijnej prevencii, 

- aktivitách v environmentálnej oblasti, 

- a v ďalších oblastiach. 

 

Zásady pre posudzovanie rizík sú napríklad [1]:  

- na podstatu a metódy posudzovania rizík nie sú pevne stanovené pravidlá,  

- každá činnosť obsahuje riziká,  

- hranica akceptovateľnosti nie je pevná,  

- neexistuje absolútna bezpečnosť, neexistuje nulové riziko,  

- výsledky posudzovania rizík musia byť zavedené do organizácie práce a vzdelávania zamestnancov,  

- posudzovanie rizík v podniku je kampaňou, do ktorej musia byť zainteresovaní všetci zamestnanci,  

- vedúci pracovníci musia zvládnuť posúdenie rizík,  

- bezpečnosť je stav, keď je miera zostatkových rizík akceptovateľná,  

- hodnotenie rizík má byť vykonané so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce. 

 

 

 

3. Metódy posudzovania rizík  

 

Medzi základné úlohy pracovníkov vykonávajúcich svoju činnosť na rôznych úrovniach riadenia 

bezpečnosti prevádzky patrí aj schopnosť správne identifikovať nežiaduce stavy v prevádzke strojov a zariadení. 

Správny odhad možných rizík a nebezpečenstiev z toho vyplývajúcich zabezpečujú rôzne metódy ich hodnotenia. 

V nasledujúcej časti bude preto uvedený stručný prehľad v praxi najpoužívanejších metód hodnotenia rizika. 

 

 

a) HAZOP (Hazard and Operability) 

 

Metóda HAZOP bola pôvodne vyvinutá pre chemický priemysel. V súčasnosti je vhodná pre skúmanie 

nebezpečenstiev a ohrození súvisiacich z prevádzkou technických zariadení. Jej hlavnou úlohou je skúmať časti 

systému a vzťahy z hľadiska možného výskytu odchýlky od požadovanej funkcie, resp. parametrov procesu, jej 
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príčiny a dôsledky. Táto metóda sa pre systematickú a starostlivú analýzu bezpečnostne zložitého procesného 

zariadenia v priemyselne vyspelých štátoch Európy označuje ako HAZOP. Ako pri každej systematickej štúdii, aj 

pri aplikácii tejto bezpečnostnej analýzy je možné pozorovať náročnosť na čas, vedomosti a skúsenosti. V 

počiatkoch sa využívala najmä pre analýzu a hodnotenie nebezpečných stavov na veľkokapacitných zariadeniach. 

V súčasnosti sa ale početnosť využívania metódy HAZOP pri spracovaní bezpečnostných štúdií zvyšuje [4].  

 

 
Obr.1 Kroky postupu analýzy metódou HAZOP 

Fig. 1 Steps of the process analysis method HAZOP 

 

 

b) Metóda PHA (Preliminary Hazard Analysis) 

 

Táto metóda sa zvyčajne aplikuje v počiatočnej fáze návrhu projektu prevádzky, vo fáze rozloženia, alebo 

vo fáze návrhu procesu s cieľom zostavenia zoznamu potenciálnych nebezpečenstiev, ktoré sa v procese môžu 

vyskytnúť. Získané spôsoby je možné prezentovať vo forme tabuliek alebo stromov. Stanovuje zoznam 

nebezpečenstiev a všeobecných situácií na základe napr. použitých materiálov, použitých zariadení, 

prevádzkového prostredia, umiestnenia strojov a podobne. Použitie metódy PHA v začiatočnej fáze životnosti 

zariadenia má dve základné prednosti: 

 identifikácia potenciálneho nebezpečenstva v začiatočnej fáze životnosti, prípadné opravy vyžadujú minimálne 

náklady a nerušenú prevádzku, 

 podpora práce vývojového týmu pri vypracovaní súborov prevádzkových predpisov, ktoré budú používané v 

priebehu technického života zariadenia [4]. 

 

 

c) FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

 

Základom analýzy podľa FMEA je analýza porúch a ich dôsledkov, pričom je možné identifikovať poruchy 

systému alebo subsystému. Metódu môžeme s úspechom aplikovať v celom rozmedzí životného cyklu systému a 

zabrániť tak budúcim škodám.  

V rámci technickej diagnostiky je táto metóda využívaná pri tzv. prediktívnej diagnostike strojného 

zariadenia. V ďalších fázach procesu sa využíva v procese kontroly, ale v rámci životného cyklu výroby by bolo 

pre podnik najvhodnejšie, keby sa FMEA začala používať počas koncepčnej fázy zariadenia a pokračovala počas 

celej životnosti tohto zariadenia.  

Účelom analýzy podľa FMEA je teda identifikovať poruchy zariadení alebo systému a ich možné dôsledky 

vplývajúce na systém alebo podnik. Poruchy sa zoradia v závislosti od významnosti ich dôsledkov, frekvencie 

výskytu a náročnosti ich odhalenia. Následne sa vytvoria odporúčania pre zvýšenie spoľahlivosti zariadení, a tým 

aj pre zlepšenie bezpečnosti procesu [4]. 

 

 

d) Metóda FTA (Fault Tree Analysis) 

 

Využitie metódy FTA je podobné ako u metódy FMEA. Z čoho následne vyplýva, že tieto dve metódy 

patria k preventívnym metódam. Základným cieľom tejto metódy je teda analýza pravdepodobnosti zlyhania časti 

alebo celého systému. So samotnou analýzou úzko súvisí aj návrh možných preventívnych opatrení.  

Strom porúch alebo poruchových stavov je deduktívna metóda, vychádzajúca z uvažovanej nežiaducej 

udalosti a výstupom je celý rad kritických ciest, ktoré k nej vedú. Kritické udalosti sú skombinované s jednotlivými 

poruchami (alebo príčinami), ktoré môžu spôsobiť nebezpečné udalosti a znázornia sa v logickom strome porúch. 

Táto metóda je dobre využiteľná hlavne pri kvantitatívnom, teda subjektívnom vyjadrení pravdepodobnosti 

vzniku poruchy za určité časové obdobie [4]. 
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Obr.2 Logické symboly a symboly udalostí používaných v strome porúch 

Fig. 2 Logical symbols and symbols used in the „Fault Tree Analysis“ 

 

 

 

e) Analýza stromu udalostí (ETA – Event Tree Analysis) 

 

Strom udalostí je možné definovať ako logický model, ktorý popisuje a kvantifikuje pravdepodobné 

výsledky počiatočnej udalosti. Môže byť využitý pri celkovej analýze systémov, v ktorých všetky časti pracujú 

kontinuálne alebo v systémoch, v ktorých niektoré alebo všetky časti indikujú pohotovostné javy.  Účelom ETA 

je určiť pravdepodobnosť výslednej udalosti, ktorá je závislá od pravdepodobnosti vzniku každej chronologicky 

nasledujúcej udalosti vedúcej k dôsledku. Každá udalosť nasledujúca po iniciačnej udalosti je podmienená 

výskytom predchádzajúcej udalosti. Aby bola postupnosť udalostí zrejmá hneď na prvý pohľad, musí byť strom 

udalostí opatrený záhlavím, ktoré je chronologickým záznamom jednotlivých udalostí [4]. 
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Obr.3 Ilustračný postup analýzy stromu udalostí 

Fig. 3 Illustrative process of „ETA“ 

 

 

f) Matica rizík 

 

Matica rizík inak nazývaná aj bodová metóda, je polokvantitatívne hodnotenie rizík, ktoré spočíva na 

postupe slovného popísania dôsledku a stupňa pravdepodobnosti, ktorým sa pridelí určitá bodová hodnota. 

Pomocou získaných hodnôt, ktoré vložíme do matice, ktorá obsahuje triedy početnosti a kategórie dôsledku vieme 

zistiť veľkosť rizika. Táto metóda bude nižšie opísaná podrobnejšie.  

 

 

 

 

3. Posúdenie rizík pre strojné zariadenia  

 

Ako už bolo vyššie spomenuté existuje mnoho metód, ktorými je možné posudzovať riziko v podniku, preto 

si vedenie podniku môže vybrať metódu, ktorá mu najviac vyhovuje podľa stanovených požiadaviek, prípadne 

zamerania podniku, a tak čo najefektívnejšie posúdiť riziko. 

V tomto článku bude opísaná bodová metóda. Jedná sa o najčastejšie využívanú metódu v praxi, pretože 

nie je náročná na spracovanie a odborníkom, ktorí s ňou pracujú, efektívne a rýchlo určí hodnoty rizika, ktoré 

slúžia na návrh vhodných opatrení. Touto bodovou metódou môžeme vyhodnotiť riziká, ktoré sú súčasťou práce 

a obsluhy vybraných strojov vo výrobe či servise. Bodová metóda je polokvantitatívne hodnotenie rizík, ktoré 

spočíva na postupe slovného popísania dôsledku a stupňa pravdepodobnosti, ktorým sa pridelí určitá bodová 

hodnota. Pomocou získaných hodnôt, ktoré sa vložia do matice, ktorá obsahuje triedy početnosti a kategórie 

dôsledku vieme zistiť veľkosť rizika [3]. Na stanovenie pravdepodobnosti a dôsledku negatívnych javov boli 

využité nasledujúce tabuľky. 
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Tab. 1 Pravdepodobnosť vzniku udalosti 

 
 

 

Tab. 2 Dôsledok prípadnej nežiaducej udalosti 

 
 

 

Pre zostavenie matice použijeme kombináciu parametrov početnosti a dôsledku negatívnych javov, ktoré 

určujú hodnotu rizík. Pre veľmi vysokú početnosť a katastrofálny dôsledok nastáva najväčšie riziko s hodnotou 1. 

Naopak pri veľmi nízkej početnosti a zanedbateľnom dôsledku nastáva najpriaznivejší stav s hodnotou 20. 

Bodovým vyjadrením rizika je výsledná matica [2]. 

 

Tab. 3 Výsledná matica 

 
 

 

Výsledné číselné hodnoty pre východiska bezpečnosti môžeme rozdeliť do niekoľkých číselných skupín 

charakterizujúcich stupnice rizika (Tab. 4). 
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Tab. 4 Stupnica rizík 

 
 

 

 

Záver 

 

Schopnosť súkromnej spoločnosti presadiť sa vo svete priemyslu a veľkých  konkurenčných bojov je v čase 

novodobého technického „boomu“ pomerne zložité. O to viac, ak pri dosahovaní plánovaných podnikateľských 

cieľov musia účastníci trhu riešiť problémy vzniknuté neplánovanými odstávkami technologických zariadení. 

Tieto  prevádzkové prestoje majú negatívny dopad na celkový stav podniku, jeho obrat, ale hlavne negatívne 

vplývajú na stav strojového parku. Pri využívaní rôznych metód hodnotenia rizík sa stretávame s metódami, ktoré 

majú svoje silné, ale aj slabé stránky. Jedna z metód môže byť využívaná v rámci spoločností zameraných na 

sériovú výrobu, ale naopak pri jej aplikácii do kusovej  výroby môžeme dospieť k rozdielnym záverom. Z tohto 

dôvodu má bezpečnostný technik k dispozícii široké spektrum rôznych metód, ktoré môže s úspechom aplikovať 

na konkrétne podmienky v konkrétnej výrobnej prevádzke.  

Článok pojednáva o identifikácii rizík z pohľadu bezpečnosti strojov a o metódach štandardne využívaných 

v bezpečnostnej praxi.  Cieľom bolo popísať a v dostatočnej miere rozobrať metódy posudzovania rizík výrobných 

strojov. Článok sa snaží poukázať aj na dôležitosť kooperácie medzi vedením podniku a bezpečnostným 

technikom, ktorý na základe vzájomnej dohody a platnej legislatívy, dokáže vymedziť očakávané požiadavky a 

zamerať sa na identifikáciu rizík vyplývajúcich z prevádzky výrobných zariadení a ich celkový vplyv na technický 

stav. V článku bola v rámci hodnotenia strojov opísaná bodová metóda hodnotenia rizika, ktorá umožňuje 

odborníkom, ale aj manažmentu výrobných spoločností operatívne diagnostikovať stav strojného zariadenia.  
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KOMPARÁCIA SÚČASNEJ NÁRODNEJ BEZPEČNOSTNEJ 

STRATÉGIE USA A STRATÉGIE NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI 

RUSKEJ FEDERÁCIE 
 

Josef VYSTAVEL1 

 

Comparision of current National Security Strategies of the USA and the Russian 

Federation 
 

 

ABSTRAKT : Článok porovnáva stratégie národnej bezpečnosti USA a Ruskej federácie, ktoré boli prijaté po 

ohlásení začiatku reštartu americko-ruských vzťahov americkým prezidentom Obamom v roku 2009. Obama 

pravdepodobne vychádzal z potreby získať nového „spojenca“ pri presadzovaní úloh vyplývajúcich z globálnej 

hegemónie USA. Je možné konštatovať, že podstata Obamovho návrhu vychádzala z predpokladu, že USA sa 

v súčasnosti musia prioritne zamerať na riešenie situácie v Afganistane, Iraku, Iráne, Blízkom a Strednom 

Východe. Z tohto dôvodu USA potrebujú aby Ruská federácia vnímala USA nie ako hrozbu proti jej bezpečnosti 

a národným záujmom. Ruská federácia na výzvu amerického prezidenta Obamu zareagovala pomerne pozitívne 

(napr. v otázkach medzinárodného boja proti terorizmu). Obidve krajiny však presadzujú vo vzájomných vzťahoch 

vlastné národné záujmy a ciele národnej bezpečnosti (aj keď s určitými ústupkami voči druhej strane). Vzájomný 

vzťah USA a Ruskej federácie reflektujú aj ich stratégie národnej bezpečnosti, ktoré boli prijaté americkým 

prezidentom Obamom a ruským prezidentom Medvedevom. Komparatívnou analýzou stratégií národnej 

bezpečnosti USA a Ruskej federácie môžeme určiť ciele ich zahraničných politík.  

Kľúčové slová: Národná bezpečnostná stratégia USA,  Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie, 

americko-ruské vzťahy,   

 

ABSTRACT : The article compares the National Security Strategies of the US and the Russian Federation. Both 

documents were put forward after the announcement of the US-Russian relations reset by President Obama in 

2009. Obama’s initiative probably stemmed from the need to get a new "ally" on his side in implementing the 

tasks arising from the global US hegemony. It can be concluded that the substance of Obama's proposal is based 

on the premise that the US must now give priority addressing situation in Afghanistan, Iraq, Iran and the Middle 

East. For this reason, the US needs the Russian Federation to perceive the US not as a threat to her security and 

national interests. The Russian Federation responded quite positively to President Obama call for sharing global 

security responsibility (e.g. in matters of international fight against terrorism). However, in terms of mutual 

relations both countries pursue their own national interests and national security objectives (although, some degree 

of concessions is visible on both sides). The intensity of bilateral cooperation between the US and the Russian 

Federation reflects upon the adopted national security strategies, respectively. A comparative analysis of the 

national security strategy of the US and the Russian Federation can determine their foreign policy objectives.  

Key words: National Security Strategies of the USA, National Security Strategies of the Russian Federation, the 

US-Russian relations  

 

 

ÚVOD 

 

 Americký prezident Barack Obama pri ohlásení začiatku reštartu americko-ruských vzťahov (roku 2009) 

pravdepodobne vychádzal z potreby získať nového spojenca pri plnení úloh vyplývajúcich z globálnej hegemónie 

USA. Podstata Obamovho návrhu spočíva v tom, že USA sa v súčasnosti musia zamerať na riešenie situácie 

v Afganistane, Iráne, Iraku, Blízkom a Strednom Východe. Z tohto dôvodu potrebujú aby Ruská federácia vnímala 

USA nie ako hrozbu  proti jej bezpečnosti a národným záujmom. Ruská federácia na výzvu amerického prezidenta 

Obamu zareagovala pozitívne. Obidve krajiny presadzujú vo vzájomných vzťahoch vlastné národné záujmy a ciele 

národnej bezpečnosti (aj keď s určitými ústupkami voči druhej strane). Americký prezident Obama prišiel s veľmi 

ambicióznym plánom (napr. budúci svet bez jadrových zbraní, mier na Strednom východe, pragmatická dohoda 

s Iránom a pod.) a Ruská federácia sa zameriavala predovšetkým na problematiku jej dominancie v priestore 

Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), východného rozšírenia NATO a rozmiestnenia amerických 

protiraketových štítov v strednej Európe.  

                                                           
1 plk. Ing. PhD., Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava. 
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Prioritou USA bolo spolupracovať s Ruskou federáciou v problematike jadrového problému Iránu a 

operácie NATO v Afganistane. USA predpokladali, že tieto oblasti sú spoločným záujmom národnej bezpečnosti 

obidvoch krajín (Menkiszak).  

Vzájomný vzťah USA a Ruskej federácie reflektujú aj ich stratégie národnej bezpečnosti, ktoré boli 

prijaté americkým prezidentom Obamom a ruským prezidentom Medvedevom.  

 

 

CHARAKTERISTIKA STRATÉGIE NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI RUSKEJ FEDERÁCIE DO ROKU 

2020 

 

Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 20202 (ďalej stratégia) je rozdelená do šiestich 

kapitol3. Hlavným cieľom Ruskej federácie (určený v stratégii) je vybudovanie a udržiavanie národnej bezpečnosti 

v priaznivých vnútorných a vonkajších podmienkach na realizáciu národných strategických priorít4.   

 

Stratégia určuje cieľ, ako dosiahnuť vytýčené úlohy najmä prekonaním negatívnych následkov 

politickej a sociálno-ekonomickej krízy z konca 20. storočia, ktorá naďalej spôsobuje negatívne javy v ruskej 

spoločnosti. V stratégii sú negatívne dopady krízy definované nasledovne: klesajúca životná úroveň a kvalita 

života ruských občanov, diskreditácia a ohrozenie ústavného poriadku krajiny, ohrozenie suverenity a územnej 

celistvosti v dôsledku nacionalizmu, separatizmu a medzinárodného terorizmu, strata schopnosti účelne 

presadzovať svoje záujmy (konkurencieschopnosť krajiny) a neefektívne obhajovanie národných záujmov Ruskej 

federácie (ako jeden z kľúčových nástrojov budúceho postavenia krajiny vo vznikajúcom multipolárnom 

usporiadaní medzinárodných vzťahov). 

 

Národná bezpečnosť je v stratégii definovaná, ako stav zabezpečenia jednotlivca, spoločnosti a štátu 

pred hrozbami vnútorného a vonkajšieho bezpečnostného prostredia, pričom národná bezpečnosť musí zabezpečiť 

ústavné práva a slobodu občanov, slušnú kvalitu života a adekvátnu životnú úroveň občanov, suverenitu a územnú 

celistvosť štátu, udržateľný rozvoj, obranu  a bezpečnosť Ruskej federácie. 

 

Pojem národné záujmy Ruskej federácie je v stratégii definovaný, ako súbor vnútorných a vonkajších 

potrieb štátu nevyhnutných na zabezpečenie bezpečnosti krajiny a udržateľného rozvoja jednotlivca, spoločnosti 

a štátu. Pojem národné bezpečnostné hrozby sú podľa dokumentu priame a nepriame potenciálne škody proti 

ústavnému zriadeniu krajiny, zvrchovanosti, územnej celistvosti a udržateľného rozvoja krajiny, práv, slobôd, 

slušnej kvality a životnej úrovne občanov Ruskej federácie. V stratégii sú definované aj nasledovné pojmy 

bezpečnostného prostredia Ruskej federácie: strategické národné záujmy, národné bezpečnostné sily a prostriedky 

na zabezpečenie národnej bezpečnosti.  

  

V druhej kapitole stratégie je charakterizovaný súčasný stav a vývojové trendy (rozvoj) svetového 

spoločenstva a postavenia Ruskej federácie vo svetovom spoločenstve. V kapitole sa uvádza, že vývoj vo svete je 

prioritne ovplyvnený globalizáciou všetkých oblastí medzinárodných vzťahov5, vysokou mierou dynamiky 

a vzájomnej kauzality celospoločenských vzťahov ovplyvnených globalizáciou. Globalizácia spôsobuje 

prehlbovanie rozporov medzi jednotlivými štátmi medzinárodného spoločenstva (aktérmi medzinárodného 

spoločenstva). Rozpory medzi krajinami sú spojené s ich nerovnomerným vývojom v dôsledku negatívneho 

vplyvu globalizácie (prehlbovanie rozdielov rôznou úrovňou prosperity medzi jednotlivými štátmi 

medzinárodného spoločenstva). Hodnoty a modely rozvoja sa stali predmetom globálnej hospodárskej súťaže. 

Nestabilnosť súčasnej globálnej a regionálnej architektúry a absencia využívania právnych nástrojov 

a mechanizmov v systéme medzinárodných vzťahov zvyšujú hrozbu pre zaistenie medzinárodnej bezpečnosti. 

Výsledkom je rozvoj kvalitatívne novej geopolitickej situácie (budovanie nových centier hospodárskeho rastu 

a politického vplyvu), v ktorej sú generované tendencie hľadania riešenia existujúcich problémov a krízových 

situácií na regionálnom základe bez účasti neregionálnych síl (cudzích aktérov regionálneho bezpečnostného 

prostredia). 

 

Možnosti rozšírenia a posilnenia vplyvu Ruskej federácie na svetovej scéne vytvorili najmä 

nasledovné skutočnosti: zánik antagonizmu vo vzťahoch medzi rozdielnymi spoločenskými systémami, zmena 

spôsobu riešenia konfliktov (riešenie rozporu silovými prostriedkami nahradila multivektorová diplomacia) 

                                                           
2 Schválená prezidentom Ruskej federácie dňa 12. 5. 2009. Číslo prezidentského výnosu 537.   
3 Kapitoly: 1. Všeobecné ustanovenia; 2. Moderný svet a Ruská federácia: stav a vývojové trendy; 3. Národné záujmy Ruskej federácie a jej 

strategické priority; 4. Zabezpečenie národnej bezpečnosti; 5. Inštitucionálny, regulačný, právny a informačný rámec stratégie a 6. Hlavné 
charakteristiky stavu národnej bezpečnosti. 
4 1. kapitola, čl. 5 
5 Doslovne uvedené „v oblastiach medzinárodného života“.  
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a potenciál zdrojov a ich pragmatické využívanie. Stratégia uvádza, že Ruská federácia má dostatočný potenciál, 

aby v strednodobom horizonte mala adekvátny vplyv na celosvetové hospodárske dianie. Posilnenie pozície 

Ruskej federácie v rámci štátov – lídrov svetovej ekonomiky sa môže realizovať splnením podmienok, ktoré 

zabezpečia efektívnu participáciu krajiny na globálnom systéme deľby práce (svetový trh práce), zvýšenie 

globálnej konkurencieschopnosti národného hospodárstva, obranného potenciálu a národnej bezpečnosti.  

 

Ohrozenie národných záujmov Ruskej federácie predstavujú (a budú predstavovať) najmä tieto 

skutočnosti: pravdepodobnosť recidívy jednostranných vojenských prístupov v systéme medzinárodných vzťahov 

(riešenie sporných otázok v systéme medzinárodných vzťahov vojenským zastrašovaním, alebo vojenskou 

konfrontáciou), rozpory medzi hlavnými aktérmi medzinárodných vzťahov a svetovej politiky, šírenie zbraní 

hromadného ničenia s potenciálom ich použitia rôznymi teroristickými skupinami, zavedenie sofistikovanejších 

spôsobov nelegálnych činností v kybernetickom priestore a zneužitie špičkových technológií v jednotlivých 

odboroch biológie, posilnenie globálnej informačnej konfrontácie, ktorá môže zvýšiť riziko ohrozenia stability 

priemyselných ale aj rozvojových krajín a ich sociálno-ekonomický rozvoj a funkčnosť ich demokratických 

inštitúcií, nárast nacionalizmu, xenofóbie, separatizmu, násilného extrémizmu (vrátane náboženského 

radikalizmu), zhoršujúca sa globálna demografická situácia, problémy devastácie životného prostredia, zvýšenie 

činnosti medzinárodného organizovaného zločinu, obchodovanie s ľuďmi a omamnými návykovými látkami, 

nekontrolovateľná nelegálna migrácia, kritický stav fyzickej ochrany skladov s nebezpečným materiálom najmä 

v krajinách s nestabilnou politickou situáciou a štátom nekontrolované šírenie konvenčných zbraní, ktoré môžu 

zhoršiť bezpečnostnú situáciu v prebiehajúcich konfliktoch alebo vyvolať nový regionálny konflikt, budovanie 

prvkov americkej protiraketovej obrany v Európe (čím sa znižuje možnosť Ruskej federácie podporovať globálnu 

a regionálnu stabilitu) a globálna finančná a ekonomická kríza. 

 

Podľa stratégie je jeden z najvýznamnejších javov, ktorý ovplyvňuje súčasné globálne bezpečnostné 

prostredie a môžu ohroziť národné záujmy Ruskej federácie nestabilita súčasnej globálnej a regionálnej 

bezpečnostnej architektúry, ktorá dostatočne nevyužíva všetky dostupné právne nástroje a mechanizmy na 

riešenie krízových bezpečnostných otázok. Globálna a regionálna bezpečnostná architektúra je v súčasnosti 

prednostne orientovaná na NATO (a záujmy Aliancie), čím vytvára potenciálnu hrozbu pre zaistenie 

medzinárodnej bezpečnosti. Globálne bezpečnostné prostredie bude v strednodobom horizonte naďalej negatívne 

ovplyvňovať situácia v Iraku, Afganistane a v niektorých krajinách Južnej Ázie, na Kórejskom polostrove a na 

Blízkom a Strednom Východe (konfliktné oblasti).     

 

V problematike energetickej bezpečnosti stratégia predpokladá, že pozornosť aktérov medzinárodného 

spoločenstva sa dlhodobo zameria na získanie energetických zdrojov v regióne Blízkeho Východu,  Barentsovho 

mora a v ďalších oblastiach Arktídy, Kaspického mori a Strednej Ázie. Stratégia nevylučuje možnosť, že z dôvodu 

snahy o zabezpečenie energetickej bezpečnosti jednotlivých aktérov medzinárodného spoločenstva, resp. 

regionálnych aktérov môže dôjsť k porušeniu existujúcej rovnováhy síl v blízkosti hraníc Ruskej federácie, 

resp. v blízkosti hraníc jej strategických spojencov. Riziko zvýšenia pravdepodobnosti vojnového konfliktu 

v blízkosti pohraničia Ruskej federácie s cieľom aktérov konfliktu získať prístup k zásobám energetických zdrojov 

sa môže zvýšiť nárastom počtu štátov vlastniacich jadrové zbrane.   

 

Ďalej kapitola pojednáva o vzťahoch Ruskej federácie s jednotlivými organizáciami medzinárodného 

spoločenstva, ako napríklad Organizácia spojených národov, Šanghajská organizácia, Organizácia Zmluvy 

o kolektívnej bezpečnosti (v stratégii považovaná za hlavný bezpečnostný nástroj na medzinárodné eliminovanie 

regionálnych bezpečnostných hrozieb vojenského a politického charakteru), G-8, G-20, Európska únia (vytvorenie 

euroatlantického otvoreného systému kolektívnej bezpečnosti, spolupráca v oblastiach ako ekonomika, školstvo, 

vonkajšia a vnútorná bezpečnosť a oblasť vedy), BRIC (Brazília, Rusko, Čína a India) a VIK (Rusko, Čína a India). 

Za najdôležitejšiu považuje Ruská federácia regionálnu a subregionálnu spoluprácu v rámci Spoločenstva 

nezávislých štátov (v stratégii je označená ako hlavná priorita zahraničnopolitickej orientácie Ruskej federácie) 

a v rámci krajín, ktoré sú zahrnuté v regióne eurázijského ekonomického spoločenstva6. Vo vzťahu k NATO je 

pre Ruskú federáciu neprijateľné približovanie vojenskej infraštruktúry Aliancie k hraniciam krajiny, čo sa deje 

pod zámienkou globálnej bezpečnostnej zodpovednosti NATO v rozpore s medzinárodným právom. Vo vzťahu 

k USA stratégia určuje, že Ruská federácia sa bude usilovať o vybudovanie nového partnerstva na základe 

spoločných záujmov a princípe zachovania rovnakého postavenia obidvoch krajín v ich bilaterálnych vzťahoch.  

 

                                                           
6 Článok 13 druhej kapitoly pojednáva o regionálnej a subregionálnej spolupráci, čo je dôležité najmä pri analýze vonkajšieho bezpečnostného 
prostredia a priestoru tzv. životného záujmu Ruskej federácie. Uvedený článok je dôležitý najmä z dôvodu, že v blízkosti hraníc Ruskej 

federácie sa odohrávalo, resp. sa odohráva pomerne veľké množstvo konfliktov (mnohé z nich sú v súčasnosti charakterizované ako tzv. 

zmrazené konflikty).    
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V III. kapitole stratégia pojednáva o národných záujmoch (čl. 21) a národných strategických 

prioritách (čl. 22, 23 a 24) Ruskej federácie. Z dlhodobého hľadiska sú jej národné záujmy definované: rozvoj 

demokracie a občianskej spoločnosti, posilnenie konkurencieschopnosti národnej ekonomiky a hospodárstva, 

zabezpečenie nedotknuteľnosti ústavného poriadku, územnej integrity a suverenity Ruskej federácie, 

transformácia krajiny na svetovú veľmoc, ktorá sa bude snažiť zachovať strategickú stabilitu a vzájomne výhodné 

partnerstvo v podmienkach multipolárneho sveta. Na zabezpečenie národnej bezpečnosti, spolu s dosiahnutím 

kľúčových priorít  národnej bezpečnosti Ruská federácia zameriava svoje úsilie a zdroje do nasledovných priorít 

trvalo udržateľného rozvoja: zvyšovanie životnej úrovne a kvality života ruských občanov zabezpečením 

a garantovaním osobnej bezpečnosti a vysokej úrovne životného štandardu občanov; hospodárskeho 

a ekonomického rastu cestou rozvoja národného (štátneho) inovatívneho systému a investíciami do kapitálu 

ľudských zdrojov; vedy, školstva, technologického vývoja, zdravotníctva a kultúry cestou posilnenia úlohy štátu 

a zlepšenia stavu súčasného štátno–súkromného partnerstva; ekológie živých prírodných systémov a racionálneho 

využívania prírodných zdrojov cestou vyváženého používania a rozvoja moderných technológií, znížením 

spotreby a účelnou reprodukciou prírodného potenciálu a prírodných zdrojov krajiny; strategická stabilita 

a rovnoprávne strategické partnerstvo medzi aktérmi medzinárodného spoločenstva dosiahnutá cestou aktívnej 

participácie Ruskej federácie na rozvoji multipolárneho systému svetového usporiadania. 

 

V IV. kapitole sa uvádza, že stav národnej bezpečnosti Ruskej federácie bude priamo závisieť od 

ekonomického potenciálu krajiny a spôsobilosti (výkonnosti) štátnych inštitúcií zabezpečiť a udržať stabilnú 

národnú bezpečnosť.       
 

 Stratégia definuje nasledovné základné úlohy Ruskej federácie, ktorých cieľom je zaistiť jej národnú 

bezpečnosť:  

v oblasti národnej obrany 

 Zlepšenie systému národnej obrany s cieľom zabrániť globálnym alebo regionálnym ozbrojeným 

konfliktom, a zároveň je využiť aj ako prostriedok strategického odstrašovania v záujme vojenskej 

bezpečnosti krajiny. Strategické odstrašovanie zahŕňa vývoj a implementáciu komplexného systému 

vzájomne súvisiacich vojenských, politických, diplomatických, ekonomických a informačných opatrení 

zameraných na predchádzanie alebo eliminovanie hrozby uskutočnenia deštruktívnej akcie zo strany štátu 

– agresora, resp. koalície štátov – agresorov. Vybudovanie systému strategického odstrašovania sa 

dosiahne najmä rastom ekonomického potenciálu štátu, rozvojom vojenskej infraštruktúry, zefektívnením 

systémov riadenia organizácie štátu v čase vojny a vojensko-vlasteneckou výchovou občanov Ruskej 

federácie. Vojenská bezpečnosť je zabezpečená prostredníctvom rozvoja a zlepšenia stavu vojenských 

a obranných kapacít štátu, vyčlenením dostatočných finančných, materiálnych a ľudských zdrojov 

a zvýšením prestíže vojenskej služby v spoločnosti. Ako hrozby vojenského charakteru sú v stratégii 

uvedené:  

 zahraničná politika rady štátov (aktérov medzinárodného spoločenstva) zameraná na 

dosiahnutie strategickej (dominantnej) výhody vo vojenskej sfére (najmä v oblasti 

strategických jadrových síl) prostredníctvom rozvoja vysoko precíznych zbraňových systémov 

a prostriedkov vedenia vojenských operácií,  

 vytvorenie jednostranného globálneho systému protiraketovej obrany,  

 militarizácia kozmického priestoru v blízkom okolí Zeme (tzv. Blízky vesmírny priestor), 

 nekontrolované šírenie konvenčných zbraní, 

 nekontrolované šírenie zbraní hromadného ničenia a jadrových, biologických a chemických 

technológií dvojakého určenia,   

 nové preteky v zbrojení medzi hlavnými geopolitickými aktérmi vyvolané s cieľom dosiahnuť 

vojenskú strategickú výhodu (najmä v oblasti vývoja a výroby zbraní hromadného ničenia a ich 

komponentov a nosičov), 

 nerealizovanie vojenskej inšpekčnej činnosti v rozšírenom koncepte. 

 

v štátnej a verejnej bezpečnosti 

 Ochrana a prijatie účinných opatrení na ochranu ústavného poriadku, základných práv a slobôd človeka 

a občana Ruskej federácie, teritoriálnej jednoty krajiny, zachovanie občianskeho zmieru a politickej 

a sociálnej stability krajiny. V dlhodobom horizonte vyplýva krajine zvýšiť svoje úsilie v presadzovaní 

práva na detekciu, prevenciu a odhaľovanie teroristických činov, prejavov extrémizmu a ďalších aktivít 

obmedzujúce práva a slobody občanov zabezpečené ústavným poriadkom Ruskej federácie. V uvedenej 

oblasti sa musí posilniť úloha štátu, ako garanta bezpečnosti najmä pre jednotlivcov. Ďalej sú v kapitole 

definované spôsoby splnenia úloh v tejto oblasti (napr. skvalitnenie a zefektívnenie systému štátnej moci 

na centrálnej, federálnej, republikovej a regionálnej úrovni, zefektívnenie samosprávy a zákonodarstva 

krajiny, dodržiavanie legislatívnych noriem štátnymi a verejnými činiteľmi, upevnenie právneho 
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poriadku, vytvorenie mechanizmov na predchádzanie etnických nepokojov a pod.). Ochrana a zachovanie 

štátnej hranice Ruskej federácie je samostatne uvedené ako jedna z podmienok zabezpečenia národnej 

bezpečnosti v tejto oblasti. Ako hrozby proti štátnej a verejnej bezpečnosti sú v stratégii uvedené:  

 aktivity cudzích spravodajských služieb a zahraničných organizácií zamerané proti Ruskej 

federácii, 

 činnosť teroristických organizácií, skupín a jednotlivcov s cieľom zmeniť ústavné zriadenie 

Ruskej federácie, 

 narušenie činnosti orgánov verejnej správy, 

 aktivity zamerané proti štátnej, vojenskej, energetickej a priemyselnej infraštruktúre krajiny, 

 organizácie a skupiny narušujúce územnú integritu krajiny  a inštitúcie, ktoré ich podporujú, 

 aktivity organizovaného zločinu, 

 extrémistické aktivity nacionalistických, náboženských a etnických skupín zameraných na 

destabilizáciu vnútornej bezpečnosti krajiny, 

 eskalácia napätia v prihraničných oblastiach krajiny. 

 

v oblasti zlepšenia kvality života občanov Ruskej federácie  

 Strategickým cieľom Ruskej federácie v oblasti zlepšenia kvality života občanov je odstránenie 

výrazných sociálnych a ekonomických rozdielov v jednotlivých vrstvách obyvateľstva a stabilizovanie 

negatívneho demografického vývoja. Zastavenie negatívnej demografie je úlohou strednodobého 

až dlhodobého horizontu. Zlepšenie kvality života občanov sa zabezpečí garantovaním ich bezpečnosti, 

dostupnosťou primerane pohodlného bývania, vysokou úrovňou kvality a bezpečnosti tovarov a služieb 

a adekvátne finančné ohodnotenie za vykonanú prácu. Hlavnou úlohou v strednodobom horizonte je 

zabezpečiť potraviny a vysokokvalitné a cenovo dostupné lieky. Ako hrozby v tejto oblasti sú v stratégii 

uvedené:  

 negatívne dopady globálnej ekonomickej a hospodárskej krízy, 

 negatívne dopady krízy regionálneho finančného a bankového sektora, 

 zníženie dostupnosti základných surovín, energetických zdrojov, potravy a pitnej vody. 

 

v oblasti hospodárskeho rastu 

 Strednodobým strategickým cieľom Ruskej federácie v tejto oblasti je patriť medzi päť najvyspelejších 

krajín v úrovni dosiahnutého hrubého domáceho produktu a rovnako aj dosiahnutie adekvátnej úrovne 

bezpečnosti štátu v ekonomickej a technologickej oblasti. Zaistenie národnej bezpečnosti cez ekonomický 

rast prostredníctvom rozvoja štátneho inovačného systému, zvýšenia produktivity, rozvoja nových 

zdrojov energie, modernizácie prioritných odvetí národného hospodárstva, zlepšenia bankového systému 

krajiny a jednotlivých odvetí finančných služieb. 

 Z dlhodobého hľadiska sú najvýznamnejšími hrozbami voči bezpečnosti Ruskej federácie v tejto oblasti 

strata kontroly nad národnými surovinovými zdrojmi, zhoršovanie základných zdrojov rozvoja priemyslu 

a energetiky, nerovnomerný regionálny rozvoj, disproporcia vývozu nerastných surovín, strata 

podmienok konkurencieschopnosti, korupcia a kriminalizácia hospodárskych a ekonomických vzťahov 

a nelegálna migrácia. 

 

Ďalej sú v tejto kapitole definované ciele Ruskej federácie v nasledovných oblastiach: veda, technológia 

a vzdelávanie, zdravie, kultúra, ekológia živých systémov a environmentálny manažment, strategická stabilita 

a rovnaké strategické partnerstvo. V oblasti dosiahnutia strategickej stability si Ruská federácia kladie za cieľ 

cestou realizovania aktívnej zahraničnej politiky hľadať konsenzus a spoločné záujmy s ostatnými aktérmi 

medzinárodného spoločenstva na základe bilaterálneho a multilaterálneho vzájomne prospešného 

partnerstva. Z dlhodobého hľadiska je cieľom Ruskej federácie dosiahnutie rovnakých podmienok bezpečnosti 

pre všetkých aktérov medzinárodného spoločenstva, svet bez jadrových zbraní, obmedzenie útočných 

strategických zbraní a zapojenie krajín vlastniacich jadrové zbrane do procesu jadrového odzbrojenia. Ruská 

federácia sa aktívnou politikou na pôde OSN bude snažiť zabrániť použitiu vojenskej sily v rozpore s Chartou 

OSN. Bude podporovať aj regionálnu stabilitu. Aktívnou účasťou v OSN a ďalších medzinárodných organizácií 

sa bude  snažiť odstraňovať a eliminovať globálne environmentálne katastrofy a pohromy.  

 

V kapitole V. Inštitucionálny, regulačný, právny a informačný rámec stratégie sú definované úlohy 

jednotlivých súčastí vládneho aparátu Ruskej federácie (napr. Rada bezpečnosti Ruskej federácie a pod). V 

kapitole VI. Hlavné charakteristike stavu národnej bezpečnosti sú určené jednotlivé kritéria hodnotenia stavu 

ruskej národnej bezpečnosti. 
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NÁRODNÁ BEZPEČNOSTNÁ STRATÉGIA USA Z ROKU 2010 

 

Národná bezpečnostná stratégia USA, ktorá bola prijatá v máji 20107 je rozdelená do štyroch hlavných 

kapitol (častí)8. Stratégia je vnímaná ako všeobecný dokument, ktorý naznačuje hlavné línie uvažovania 

prezidentskej administratívy v otázkach národnej bezpečnosti. Požiadavka, aby prezident USA pravidelne 

predložil stratégiu národnej bezpečnosti pred Kongres USA vychádza legislatívnej povinnosti novozvoleného 

prezidenta USA9. Predchádzajúce stratégie národnej bezpečnosti boli predložené v rokoch 2002 a 2006 

(prezidentom Bushom). Predložený dokument, ktorý definuje otázky národnej bezpečnosti len málokedy zásadne 

mení líniu národnej bezpečnosti USA. Stratégia je skôr koncipovaná na pokrytie širokého spektra otázok národnej 

bezpečnosti. Z tohto dôvodu sa vyhýba otázkam pri ktorých je nevyhnutná široká odborná diskusia. Z tohto 

pohľadu je národná bezpečnostná stratégia odlišná od Národnej vojenskej stratégie10, ktorá je obsiahlejšia 

a indikatívnejšia oproti americkej stratégii národnej bezpečnosti.  

 

Aj napriek vyššie uvedenému však nová stratégia predstavená prezidentom Obamom naznačuje nové 

pohľady americkej administratívy na niektoré bezpečnostné otázky vnútornej a vonkajšej bezpečnosti USA.   

 

Prvá kapitola je prehľadom východísk, cieľov a nástrojov, o ktoré sa súčasná americká administratíva 

chce opierať pri presadzovaní zámerov v problematike národnej bezpečnosti krajiny na začiatku 21. storočia. 

Hlavný dôraz je položený na realistickom hodnotení súčasného stavu vývoja vzťahov medzi jednotlivými aktérmi 

medzinárodného spoločenstva a ponúknuť medzinárodnému spoločenstvu dôveryhodné postavenie USA ako 

globálneho svetového lídra. Cieľom je aby postavenie USA, ako svetového lídra bolo využité na šírenie 

univerzálnych (demokratických) princípov vo svete. Zároveň určuje zámer americkej administratívy aby bolo 

súčasné unipolárne postavenie USA viac efektívnejšie využité pri presadzovaní amerických záujmov v 21. storočí. 

V kapitole sú popísané javy a ich dopad na bezpečnostné prostredie USA, ako napríklad globalizácia, 

medzinárodný terorizmus, vojna proti Al-Qaide a jej nasledovníkov a sympatizantov v Afganistane a Pakistane. 

Prvá kapitola sa obšírne venuje aj problematike obnovenia, resp. udržania amerického postavenia ako hegemóna 

medzinárodných vzťahov.  Definuje vnútroštátne ciele, ktoré je nevyhnutné splniť na udržanie a posilnenie 

hegemónneho postavenia USA. 

 

Druhé časť americkej stratégie národnej bezpečnosti prikladá význam na presadzovanie strategického 

prístupu k národnej bezpečnosti.  Za hlavný nástroj strategického prístupu k národnej bezpečnosti krajiny je 

označená kultivácia zdrojov vplyvu USA. V dokumente je národná bezpečnosť krajiny definovaná ako výsledok 

schopnosti krajiny správne využiť národných daností USA, medzi ktoré sú zaradené vojenská sila, hospodárska 

konkurencieschopnosť, morálne vodcovstvo, zapojenie USA do globálneho prostredia a schopnosť krajiny 

vytvárať systém medzinárodných vzťahov, ktorý je prospešný a slúži všetkým aktérom medzinárodného 

spoločenstva.  

 

V stratégii sa uvádza, že bezpečnosť USA a jej obyvateľov je v čoraz väčšej miere ovplyvňovaná vývojom 

situácie v zahraničí. Stratégia zohľadňuje skutočnosti ako nárast vplyvu neštátnych aktérov na bezpečnostnú 

situáciu, vznik nových hospodárskych center a postupný rast ich významu a nárast vzájomnej závislosti medzi 

jednotlivými aktérmi medzinárodného spoločenstva (štátmi). Tieto faktory si vynucujú revitalizáciu zdrojov 

hegemónie USA. Ide najmä o vynaloženie adekvátneho úsilia a prostriedkov na posilnenie nasledovných oblastí 

americkej spoločnosti, ktoré zabezpečujú globálnu hegemóniu USA (mimo tradičnej vojenskej oblasti): 

ekonomika, hospodárstvo, vzdelávanie, energetika, veda, zdravotné zabezpečenie a vývoj nových technológií. Pri 

plnení tejto úlohy je nevyhnutné dodržať, aby prostriedky vynaložené na posilnenie jednotlivých oblastí americkej 

spoločnosti sa realizovali len za podmienky dodržania rozpočtovej udržateľnosti prijímaných opatrení. V prípade, 

ak by si revitalizácia zdrojov hegemónie USA vyžiadali nárast deficitu a zadlženosti krajiny, je nevyhnutné 

zvyšujúcu zadlženosť krajiny vnímať ako hrozbu národnej bezpečnosti USA.  

 

Jedným zo strategických východísk dokumentu sú aj morálne vodcovstvo a podpora demokratických 

princípov zo strany USA. V kapitole sa uvádza, že pre USA je nevyhnutnú prehĺbiť spoluprácu s ďalšími centrami 

vplyvu 21. storočia – India, Čína a Ruská federácia. Spolupráca s týmito tzv. centrami moci je nevyhnutné 

realizovať na základe vzájomného rešpektovania sa v oblastiach, ktoré spájajú tieto vznikajúce mocenské centrá 

s USA. Pre USA je dôležité viesť efektívnu diplomaciu aj v civilizačne odlišných častiach sveta (spomenuté 

Afrika, Blízky a Stredný východ a Juhovýchodná Ázia), pričom je nevyhnutné podporovať súčasných a nových 

                                                           
7 Prezidentská administrativa (White House) oficiálne zverejnila dokument 26. 5. 2010. 
8 I. Overview of National Security Strategy, II. Strategic Approuch, III. Advancing Our Intererst a IV. Conclusion 
9 Povinnosť amerického prezidenta predložiť Kongresu USA stratégiu národnej bezpečnosti je definovaná v Zákone o reorganizácii národnej 

obrany – tzv. Goldwater – Nichols Act z roku 1986. 
10 Naional Military Strategy (NMS). 
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partnerov v týchto oblastiach. V tejto kapitole americká administratíva nevynechala ani problematiku tzv. 

znepriatelených krajín (vlád). Týmto vládam dáva na výber, aby si vybrali medzi rešpektovaním medzinárodných 

noriem a záväzkov, čo by znamenalo ekonomické a politické výhody pre tieto krajiny, alebo znášaním dôsledkov 

negatívneho dopadu v prípade pokračovania opačného postupu (medzinárodná izolácia a z toho vyplývajúci 

hospodársky úpadok). V stratégii sa americká administratíva prezidenta Obamu vyjadrila aj k problematike 

súčasného medzinárodného zriadenia. USA si uvedomujú, že existuje pomerne veľa nedostatkov vo vzťahoch 

a v štruktúrach inštitúcií súčasného medzinárodného systému. USA budú podporovať princípy medzinárodného 

práva a medzinárodné inštitúcie (najmä OSN) s cieľom zabezpečiť medzinárodný poriadok (The International 

Order). V podstate to znamená podporovanie takého systému medzinárodného práva, ktorý vedie jednotlivé štáty 

k realizácii svojich práv a splneniu svojich záväzkov v rámci medzinárodného spoločenstva. Zároveň je v stratégii 

uvedené, že USA si uvedomujú nevyhnutnosť transformácie OSN. Daný proces budú USA podporovať.  

 

Strategické národné záujmy USA sú v kapitole definované: 

 Bezpečnosť - bezpečnosť USA, jej obyvateľov, partnerov a spojencov, 

 Prosperita - silná, inovatívna a rastúca ekonomika USA v otvorenom medzinárodnom ekonomickom systéme, 

ktorá podporuje prosperitu a možnosti krajiny, 

 Hodnoty - rešpektovanie univerzálnych hodnôt doma a vo svete11, 

 Medzinárodný poriadok – svetové usporiadanie zlepšujúce sa pod americkým vedením, ktoré podporuje mier, 

bezpečnosť a možnosti silnejšej kooperácie s cieľom efektívne čeliť globálnym zmenám. 

 

Tretia kapitola stratégie podrobne rozpracováva strategické národné záujmy, ktoré boli všeobecne 

definované v druhej kapitole.  

 

Bezpečnosť (bezpečnosť USA a jej spojencov). Bezpečnosť je vnímaná ako súbor nevyhnutných 

vnútorných (domácich) a vonkajších (zahraničných) aktivít na zabezpečenie stabilného bezpečnostného prostredia 

krajiny a jej spojencov. Bezpečnostné hrozby proti krajine, jej obyvateľom a záujmov dramaticky vzrástli počas 

predchádzajúcich rokoch. USA sú ohrozované najmä potenciálnou možnosťou získania nukleárnych zbraní a ich 

následným použitím rôznymi extrémistami. Z tohto dôvodu musia byť USA už v súčasnosti pripravené čeliť 

rôznym asymetrickým hrozbám. Medzi významné asymetrické hrozby stratégia považuje aj útoky extrémistov na 

kybernetický priestor USA.  

 

Hlavné ciele tzv. vnútornej bezpečnosti sú v stratégii definované: nevyhnutnosť zvládnuť krízové 

situácie, katastrofy a mimoriadne udalosti na vlastnom území, hľadanie nástrojov na elimináciu radikalizácie 

americkej spoločnosti a nástrojov na prehĺbenie spolupráce verejného a súkromného sektora a informovanosť 

a vzájomná komunikácia s verejnosťou s cieľom pripraviť ju na zvládnutie krízových situácií. 

 

Hlavné ciele tzv. vonkajšej bezpečnosti stratégia považuje elimináciu Al-Qaidy a ďalších extrémistických 

skupín, ktoré ju podporujú12, zabránenie šírenia a zneužitia jadrových a biologických zbraní13, posilnenie mieru 

                                                           
11 Uvedený strategický záujem vychádza najmä zo snahy zdôrazniť ľudsko-právny a morálny rozmer národnej bezpečnosti USA, ktorý sa 

prejavuje odhodlaním USA stáť na strane utláčaných.  
12 Disrupt, Dismantle, and Defeat Al-Qaida and its Violent Extremist Affiliates in Afganistan, Pakistan, and Around the Word. Stratégia 

zaraďuje do tejto oblasti zahraničné angažovanie USA s cieľom prevencie teroristických útokov na jej území, posilnenie civilnej leteckej 

bezpečnosti, zabránenie teroristickým skupinám aby získali zbrane hromadného ničenia, zabránenie Al-Qaide aby bezprostredne ohrozovala 
bezpečnosť občanov, spojencov, partnerov a zahraničné záujmy USA, vybudovať rýchly a účinný systém justície v prípadoch riešenia súdnych 

procesov prípravy, uskutočnenia a podpory teroristických útokov. Zvláštna pozornosť je venovaná situácia a úlohám v Afganistane a spolupráci 

s Pakistanom v boji proti terorizmu.   
13 Reverse the Spread of Nuclear and Biological Weapons and Secure Nuclear Material. Do tohto cieľa americká administratíva zaraďuje 

realizáciu politiky budovania medzinárodného spoločenstva (sveta) bez jadrových zbraní, zosilnenia úsilia na podpísanie a implementáciu 

dohody o jadrovom nešírení, prezentovanie jasnej voľby pre Irán a Severnú Kóreu (politická a ekonomická integrácia krajín do medzinárodného 
spoločenstva), podpora mierového využitia jadrovej energie (najmä s cieľom podpory riešenia klimatických hrozieb a problémov), zabezpečiť 

ochranu proti zneužitiu pomerne ľahko dostupného jadrového materiálu a nukleárnych zbraní a boj proti hrozbe použitia biologických zbraní 

teroristickými skupinami (intenzívna spolupráca s domácimi a zahraničnými relevantnými partnermi v tejto oblasti).  
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a a ezpečnosti na Blízkom východe14, investovanie prostriedkov do silných a schopných partnerských krajín15 

a bezpečnosť kybernetického priestoru16.  

 

Prosperita. Prosperita, ako základ americkej globálnej hegemónie významne prispela k mierovému 

spolunažívaniu štátov v posledných rokoch (desaťročiach). Globálna ekonomická a finančná kríza sa však stala 

zdrojom nových nestabilít. Z tohto dôvodu sa USA musia sústrediť na posilnenie vzdelávania a rozvoj ľudského 

kapitálu, rozvoj vedy, technológií a inovácií, dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu a fiškálna rozpočtová 

zodpovednosť.  

 

Významnou podkapitolou v kapitole rozvoj vedy, technológií a inovácií je transformácia energetickej 

politiky krajiny. V stratégii je uvedené, že jednou z ciest ako sa v budúcnosti vyhnúť stúpajúcej hospodárskej 

závislosti od celosvetových zásob ropy a zemného plynu je významná podpora výskumu a vývoja do tzv. čistej 

energie, resp. obnoviteľných zdrojov energie. USA by sa mali stať lídrom tejto tzv. novej hospodárskej revolúcie17, 

čo krajine zabezpečí budúcu ekonomickú prosperitu. Jedna z podkapitol je venovaná aj úlohám spojených 

s výskumom kozmického priestoru, pričom je definovaný len jeho civilný výskum. 

  

Hlavnými cieľmi na dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu sú: zdvojnásobenie exportu USA do 

roku 2014, reforma peňažného systému s cieľom predísť negatívnym dopadom budúcich celosvetových 

ekonomických a finančných kríz na americkú ekonomiku, podpora expanzie otvoreného akciového finančného 

trhu a podpora vyváženosti hospodárskeho rastu krajiny s cieľom znížiť jeho zraniteľnosť od nevyrovnaného rastu 

globálnej ekonomiky. Ak sú zahraničné ekonomiky oslabené ich finančné inštitúcie a verejné financie sa dostávajú 

tiež pod enormný tlak, čo má dopad na spomalenie rastu globálnej ekonomiky. Spomalenie rastu globálnej 

ekonomiky a jej turbulentné výkyvy sa najvýznamnejšie prejavia na pomalom raste americkej ekonomiky. 

Významné je budovanie kooperácie s ekonomickými partnermi, najmä v rámci zoskupenia G-20.  

 

Hodnoty. V dokumente je všeobecné kladený signifikantný význam na hodnoty pri realizácii cieľov 

bezpečnostnej stratégie. Ako najvýznamnejšia hodnota je definovaná pozitívny príklad USA. Znamená to, že USA 

majú byť príkladom pre ďalšie krajiny najmä v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv, vláde zákona, 

vyváženosti v informovaní obyvateľstva (vyváženosť medzi utajovaním a transparentnosťou) a zákazom mučenia. 

Rovnocenné postavenie v hodnotovom rozmere národnej bezpečnosti USA má aj šírenie demokratických 

princípov v zahraničí a vyžadovanie dodržiavania ľudských práv v zahraničí a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. 

Dôležité je aby USA podporovali základné životné potreby obyvateľstva najmä v krízových oblastiach (základné 

zdravotné zabezpečenie, prístup k základným potravinám a ďalšie humanitárne akcie).  

 

Medzinárodný poriadok. USA budú podporovať budovanie medzinárodného poriadku, ktorý bude 

posilňovať medzinárodnú spoluprácu pri hľadaní odpovedí na súčasné globálne výzvy. Medzi základné úlohy 

v tejto oblasti stratégia definuje:  

 posilnenie partnerských aliancií v rámci NATO (podpora reformy NATO), EÚ a Ázie (Japonsko, Južná 

Kórea, Austrália, Filipíny a Thajsko), podporovanie prosperity Ázijsko-pacifického regiónu, strategické 

partnerstvo s Kanadou a spolupráca s Mexikom (vybudovanie silného ekonomického partnerstva), 

 vytváranie a prehlbovanie spolupráce s tzv. svetovými centrami vplyvu 21 storočia. Aktívne 

bilaterálne vzťahy USA s Čínou, Indiou a Ruskou federáciou budú mať kritický vplyv na budovanie širšej 

spolupráce v spoločných oblastiach záujmu. Vysoká dôležitosť je v stratégii priradená na ázijský 

kontingent. V rámci tohto regiónu je dôležité pokračovať v spolupráci a napomáhať budovať silnejšiu 

multilaterálnu bezpečnostnú a ekonomickú architektúru zahrňujúcu organizácie ASEAN, Ázijsko-

pacifické fórum ekonomickej kooperácie, Východoázijský summit a Transpacifické partnerstvo18. USA 

budú pokračovať v budovaní pozitívnych, konštruktívnych a komplexných vzťahov s Čínou a Ruskou 

federáciou. USA v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom môžu poskytnúť Číne najme poradenstvo 

                                                           
14 Advance Peace, Security, and Opportunity in the Greater Middle East. USA majú významné záujmy v regióne rozšíreného Stredného 

východu. Na realizáciu tohto cieľa USA významne spolupracujú s Izraelom a zároveň podporujú požiadavku Palestínčanov na nezávislosť. 
Zásadný význam na vývoj situácie v tejto oblasti má stabilizácia Iraku. USA musia v tejto oblasti podporovať tri základné komponenty 

americkej angažovanosti: zmena bezpečnostného prostredia regiónu (iracko-americká bezpečnostná dohoda o stiahnutí amerických vojakov 

z Iraku a pod.), civilná podpora krajín regiónu (napr. prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí), regionálna diplomacia a regionálny 

rozvoj (transformácia vzťahov s krajinami regiónu a pod.).  
15 Invest the Capacity of Strong and Capable Partners. Zameriava sa na podporu budovania bezpečnosti, odstraňovania následkov 

a postkonfliktnej obnovy oblastí postihnutých konfliktom (Irak, Afganistan) zo strany USA a medzinárodného spoločenstva. Ďalším bodom 
na dosiahnutie tohto cieľa je podpora procesu budovania udržateľného a zodpovedného bezpečnostného prostredia (systému) v rizikových 

oblastiach (štátoch) a politika predchádzania konfliktov. 
16 Secure Cyberspace. Kybernetické hrozby predstavujú jednu z najzávažnejších hrozieb pre národnú bezpečnosť. Útoky na kybernetický 
priestor môžu byť realizované jednotlivcami, organizovanými skupinami, teroristickou sieťou alebo útočníkmi podporovaných štátom.   
17 The New Industrial Revolution 
18 Association of Southeast Asian Nation, the Pacific Economic Cooperation forum, the East Asia Summit, the Trans-Pacific Partneship 
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v problematike ozdravenia ekonomiky po celosvetovej ekonomickej a finančnej kríze, v otázkach 

eliminovania dopadov klimatických zmien a nešírenia zbraní hromadného ničenia. USA budú pozorne 

monitorovať program čínskej vojenskej modernizácie s cieľom zaistiť, aby tento program nepredstavoval 

hrozbu pre regionálnu bezpečnosť a pre bezpečnosť a záujmy USA. Na dosiahnutie tohto cieľa je 

nevyhnutné vybudovať vzájomný dialóg medzi ozbrojenými silami USA a Číny s cieľom znížiť 

vzájomnú nedôveru (strategický dialóg). Na stabilitu ázijského regiónu je dôležité znížiť napätie medzi 

Čínou a Taiwanom. USA majú záujem, aby Ruská federácia bola silnou, mierumilovnou a prosperujúcou 

krajinou, ktorá rešpektuje medzinárodné normy. Najdôležitejšou spoločnou bezpečnostnou otázkou bude 

vzájomná redukcia arzenálu nukleárnych zbraní a ich nosičov. Zároveň však USA budú podporovať 

suverenitu a územnú integritu krajín susediacich s Ruskou federáciou. USA podporujú aj vodcovstvo 

Brazílie v rámci Latinskej Ameriky. Významná bude aj spolupráca s krajinami Stredného východu 

a arabskými krajinami združené v organizácii GCC19. V tejto kapitole je spomenutý aj postoj USA 

k Afrike, pričom je dôraz kladený na pomoc pri ekonomickom rozvoji afrických krajín. Za 

najvýznamnejšie krajiny tohto regiónu sú považované Keňa, Nigéria a Južná Afrika. 

 posilňovanie medzinárodných inštitúcií a mechanizmov medzinárodnej spolupráce. Americká 

prezieravosť a vodcovstvo boli základom úspechu vytvorenia architektúry medzinárodnej spolupráce po 

druhej svetovej vojne. V súčasnosti musia byť USA znovu lídrom medzinárodného úsilia na 

reorganizáciu infraštruktúry medzinárodnej spolupráce, tak aby zohľadňovala reality 21 storočia. 

Základom zmeny mechanizmov a rekonštrukcie infraštruktúry je podporovať tie zmeny v OSN, ktoré 

pomôžu splniť jej základný účel – dohliadanie na medzinárodný mier a bezpečnosť, podporovanie 

globálnej spolupráce a zabezpečenie dodržiavania ľudských práv. V prospech týchto úloh podporujú USA 

reformu Bezpečnostnej rady OSN a manažmentu jej výkonných prvkov (napr. medzinárodná civilná 

služba, súčasti zabezpečujúce operačné spôsobilosti a efektivitu humanitárnych operácií, operácii na 

udržanie mieru a postkonfliktnú obnovu, schopnosti OSN bojovať proti transnacionálnym hrozbám, ako 

napríklad terorizmus, proliferácia zbraní hromadného ničenia, pašovanie drog).  Ďalším prvkom 

posilňovania mechanizmov medzinárodnej spolupráce je zintenzívnenie ekonomickej spolupráce v rámci 

G-8 (tradične na veľmi dobrej úrovni), ale najmä s ekonomickým zoskupením G-20 (podstatne 

výraznejšie odráža súčasné rozptýlenie ekonomickej sily v globálnom svete). Zároveň USA musia 

vynaložiť investície do rozvoja a posilnenia regionálnych bezpečnostných organizácií (najmä s NATO, 

OBSE20, ASEAN, GCC, Africkou úniou, OIC21, OAS22 a pod.).  

 podporovať širokú spoluprácu v otázkach kľúčových globálnych zmien. Súčasné globálne problémy 

a hrozby nemôžu byť vyriešené jedným štátom, alebo skupinou štátov. Jedinou cestou je kooperácia 

v otázkach riešenia globálnych hrozieb 21. storočia (klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, dozor nad 

zachovaním mieru, pandémie a infekčné choroby, aktivity skupín medzinárodného organizovaného 

zločinu,   štáty s nefunkčnou štruktúrou vládnutia a z toho vyplývajúce hrozby, hlad časti svetovej 

populácie a arktické záujmy jednotlivých aktérov medzinárodného spoločenstva).  

 

V poslednej štvrtej časti stratégie sú v krátkosti zhrnuté základné predpoklady pre úspešnú 

implementáciu stratégie. Prezidentská administratíva v záverečnom zhrnutí vyzdvihuje a opakovane 

deklaruje záujem o spoluprácu s Kongresom USA pri realizácii cieľov národnej bezpečnosti.  

 

 

 

KOMPARATÍVA NÁRODNEJ BEZPEČNOSTNEJ STRATÉGIE USA Z ROKU 2010 A STRATÉGIE 

NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI RUSKEJ FEDERÁCIE DO ROKU 2020 

 

Národnú bezpečnostnú stratégiu USA je možné chápať ako dokument, ktorý všeobecne definuje hlavné 

smery americkej administratívy v oblasti národnej bezpečnosti. Podľa tejto stratégie by ciele USA mali vychádzať 

z „reálneho hodnotenia“ hrozieb proti bezpečnosti a záujmom krajiny. Určitou zmenou oproti predchádzajúcim 

bezpečnostným stratégiám je, že v čoraz väčšej miere USA berú do úvahy nárast vplyvu ďalších aktérov 

medzinárodného spoločenstva (Čína, India, Ruská federácia, Brazília), pričom však USA musia naďalej zohrávať 

kľúčovú úlohu globálnej mocnosti a lídra pri zaisťovaní globálnej bezpečnosti. Na realizovanie tohto zámyslu 

americká stratégia určuje základný cieľ naďalej rozvíjať a budovať nové vnútorné kapacity (ekonomika, verejné 

financie, vzdelávanie, veda, morálny príklad a pod.)  nevyhnutné na udržanie postavenia USA ako globálneho 

hegemóna. Oproti minulosti obsahuje stratégia len niekoľko zmien. Jednou z nich je nárast významu ekonomiky 

                                                           
19 Gulf Cooperation Council 
20 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
21 Organizácia islamskej konferencie 
22 Organizácia amerických štátov 
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z hľadiska národnej bezpečnosti. Niektoré americké think-tanks23 vo svojich vyhláseniach označujú túto 

skutočnosť za uznanie geopolitického významu ekonomiky a definujú  ju ako „geoekonomika“.  

 

Ďalšou významnou zmenou je budovanie medzinárodného poriadku, ktorý by podporoval vzájomne 

výhodnú spoluprácu USA s ďalšími aktérmi medzinárodných vzťahov (úloha regionálnych lídrov v otázkach 

regionálnych bezpečnostných hrozieb). V tejto súvislosti je možné vidieť určitú paralelu o úlohe regionálnych 

lídrov jednotlivých civilizácií ako „vodcov civilizácií“, ktorá bola definovaná Huntingtonom: Ruská federácia – 

pravoslávna civilizácia, India – hinduistická civilizácia, Čína – čínska civilizácia a Brazília – latinsko-americká 

civilizácia (Huntington). Pozitívnym signálom je, že administratíva amerického prezidenta Obamu týmto vyslala 

jasný signál pre Ruskú federáciu, Indiu a Čínu, že môže reflektovať tieto krajiny ako lídrov jednotlivých regiónov, 

pri zachovaní americkej globálnej dominancie. Môžeme povedať, že v prípade Ruskej federácie ide o potvrdenie 

Obamovej politiky „vyčistenie stola a udržanie pozitívnejšieho tónu“ (Flanagan). Z dlhodobého hľadiska 

predstavuje budovanie vzájomných vzťahov na základe pragmatizmu určitú polarizáciu domácej politickej scény 

obidvoch krajín  (obviňovanie z ústupkov, slabosti a zrady národných záujmov zo strany konzervatívcov a pod.). 

Ruská federácia vníma ako hrozby proti svojej národnej bezpečnosti dve oblasti, ktorých významne technologicky 

zaostáva za USA – budovanie účinného systému protiraketovej obrany a vojenské využitie kozmického priestoru.   

 

Najvýznamnejšou zmenou je skutočnosť, že nová americká stratégia nekladie význam na úlohu tzv. 

preventívnej vojny ako základného prostriedku eliminovania potenciálnych hrozieb proti národnej bezpečnosti 

USA. Koncept tzv. preventívnej vojny bol jedným zo základných prvkov národnej bezpečnosti, ktorý presadzovala 

administratíva predchádzajúceho prezidenta Busha. Jedným z dôvodov ústupku od konceptu preventívnej vojny 

je, že vyvolával pomerne intenzívnu kritiku strategických spojencov USA. Podľa novej stratégie USA budú 

pravdepodobne uprednostňovať a zdôrazňovať úlohu multivektorovej diplomacie na riešenie konfliktov 

a globálnych bezpečnostných hrozieb a nie riešenia vojenskou silou. Samozrejme v prípade, ak riešenie pomocou 

multivektorovej diplomacie bude v strategickom záujme USA. Americká administratíva v stratégii potvrdila 

zámysel prezidenta Obamu začať vyjednávanie aj s tzv. nepriateľskými krajinami (Irán, Severná Kórea). Zároveň 

však potvrdzuje odhodlanie americkej administratívy presadiť rozmanité prostriedky na medzinárodné izolovanie 

Iránu a Severnej Kórei v prípade, ak nezmenia svoj doterajší postoj ignorovania medzinárodných záväzkov 

ohľadom ich jadrových programov.   

 

Hlavné aspekty novej stratégie národnej bezpečnosti Ruskej federácie sú jedna vnútorná (interná) a päť 

vonkajších (externých) dimenzií národnej bezpečnosti krajiny – nebezpečenstvo unipolarity a unilateralistického 

usporiadania medzinárodných vzťahov, bilaterálna a multilaterálna kooperácia s krajinami Spoločenstva 

nezávislých štátov, dôležitosť multivektorovej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, nárast dôležitosti otázky 

dostupnosti energetických zdrojov na vývoj medzinárodných vzťahoch a dôležitosť arktického regiónu, ako 

možného budúceho priestoru súťaže silných aktérov medzinárodného spoločenstva získania prírodných zdrojov.  

 

Nová ruská bezpečnostná stratégia je inovatívna oproti predchádzajúcej bezpečnostnej stratégii vo vnímaní 

významu internej dimenzie bezpečnosti. Vnútorná dimenzia je v stratégii chápaná ako jeden z najdôležitejších 

prvkov presadzovania cieľov národnej bezpečnosti na základe princípu „bezpečnosť prostredníctvom rozvoja“ 

(Grajauskas). Tento princíp zahrňuje zvyšovanie životnej úrovne a kvality života obyvateľov Ruskej federácii, 

redukovanie sociálnej ekonomickej nerovnomernosti v jednotlivých regiónoch krajiny a fundamentálne zlepšenie 

demografickej situácie z dlhodobého časového hľadiska. V stratégii je zdôraznené, že jedným z dlhodobých cieľov 

národnej bezpečnosti je rozvoj demokracie a civilnej spoločnosti. Významným a vysoko pozitívnym faktom je 

čoraz výraznejší odklon od interpretácie národnej bezpečnosti len v ponímaní vojenského a geopolitického 

konceptu a jeho rozšírenie o sociálny a ekonomický koncept (Grajauskas). Ruská federácia si čoraz viacej 

uvedomuje potrebu budovania vlastnej tzv. mäkkej moci. Ruská bezpečnostná stratégia sa čoraz viacej približuje 

k americkej bezpečnostnej stratégii v chápaní významu nevyhnutnosti riešenia vnútorných bezpečnostných 

problémov, ktoré majú signifikantný význam na celkové bezpečnostné prostredie krajiny24. Americká 

administratíva prikladá zásadný význam na udržanie ekonomického rastu, pričom udržateľnosť amerických 

verejných financií bola v odbornej diskusii počas tvorby národnej stratégie zaradená medzi najvyššie potenciálne 

hrozby národnej bezpečnosti. Na druhej strane ruská stratégia prikladá význam na rast životnej úrovne 

obyvateľstva, čo však je možné dosiahnuť taktiež len ekonomickým rastom krajiny.  

 

Zásadný rozdiel medzi americkou a ruskou bezpečnostnou stratégiou je v ponímaní vonkajších 

bezpečnostných hrozieb. Ruská federácia vníma unipolaritu a unilateralizmus v systéme medzinárodných vzťahov 

(dominanciu USA), ako zásadnú vonkajšiu bezpečnostnú hrozbu. Ruská bezpečnostná stratégia stanovuje, že 

                                                           
23 Napríklad Brookings Institution so sídlom vo Washingthone  
24 Stratégia potvrdzuje upustenie od konceptu jednosmerného zamerania národnej bezpečnosti Ruskej federácie na využitie prostriedkov tzv. 

hard power. Bezpečnostné stratégie Ruskej federácie sa v minulosti viacej podobali na vojenské stratégie.    



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         1 / 2014 

 

- 214 - 
 

„návrat a posilnenie unilaterálnych síl do medzinárodných vzťahov bude mať závažné dôsledky pri posudzovaní 

ruských národných záujmov“. Jasne definuje, že Ruská federácia bude podporovať len budovanie multipolárneho 

systému medzinárodných vzťahov, v rámci ktorého by zaujala miesto svetovej mocnosti. Ruské globálne 

mocenské postavenie by mal zabezpečiť rozhodovací proces nového systému medzinárodných vzťahov. Ide 

o myšlienku, že v novom v multipolárnom systéme medzinárodných vzťahov by kľúčové rozhodnutia boli 

prijímané spoločne medzi veľmocami vo vzájomnej koordinácii s globálnymi a regionálnymi organizáciami 

a zoskupeniami (OSN, EÚ, NATO, SNŠ, Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti apod.). Týmto by sa 

zabezpečilo postavenie Ruskej federácie ako jedného zo svetových lídrov, bez ktorého súhlasu by sa neprijalo 

dôležité rozhodnutie v globálnych bezpečnostných otázkach.  

 

Ruská federácia v novej bezpečnostnej stratégii potvrdila, že jej strategickým cieľom je naďalej udržanie 

si zóny vplyvu v nárazníkovej zóne zloženej z postsovietskych štátov, ako bezpečnostnej bariéry medzi ňou 

a NATO, resp. USA. Z toho vyplýva, že Ruská federácia vníma potenciálne rozšírenie NATO o Gruzínsko 

a Ukrajinu, ako jednu z najväčších hrozieb. Rozširovanie NATO chápe ako rozšírenie amerického vplyvu smerom 

k jej hraniciam (Flanagan). Preto je pre Ruskú federáciu dôležité zo strategického hľadiska rozšíriť bilaterálnu 

a multilaterálnu spoluprácu s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) a zároveň sa snažiť využiť 

ekonomickú závislosť týchto krajín od Ruskej federácie. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva Ruská federácia 

negatívne dopady celosvetovej ekonomickej a finančnej krízy najmä na stredoázijské republiky. Ruskí vládni 

predstavitelia veria, že globálnou krízou rastie trend k väčšiemu regionalizmu. Zámerom Ruskej federácie je 

posilniť svoju pozíciu v strede svojho „vlastného“ regiónu – postsovietskej Eurázie. Na dosiahnutie tohto cieľa 

Ruská federácia od svojich susedov masívne skupuje aktíva a zároveň poskytuje pôžičky. V tomto priestore jej 

rastie konkurencia z ďalších centier moci – EÚ a Číny (Torbakov, Kononenko).  Na druhej strane americká 

administratíva naďalej odmieta uznať de facto existenciu ruskej záujmovej sféry v regióne SNŠ a usiluje sa 

konsolidovať svoju vojenskú prítomnosť v strednej Ázii (Menkiszak).  

 

Ruská federácia nemá a ani nebude mať záujem na zintenzívnení spolupráce s NATO nad súčasný rámec 

spolupráce formátu RUS-NATO. A je v podstate stopercentne isté, že Ruská federácia nevstúpi do NATO. 

Dôvodom je, že Ruská federácia by sa nikdy nestala členom organizácie, v ktorej by cítila nad sebou prevahu. 

Ruská federácia vníma NATO ako organizáciu, v ktorej USA majú vysoko dominantné postavenie (Flanagan). 

Napriek zásadnému zblíženiu s NATO po rusko-gruzínskom konflikte (napr. spolupráca v Afganistane) 

a niektorým úvahám západných teoretikov o možnom začlenení Ruskej federácie do NATO, resp. o vytvorení 

dvojstranného strategického partnerstva zostáva ruský vzťah k NATO naďalej ambivalentný (Marušiak).   

 

Dôležitosť prechodu na multivektorovú zahraničnú a bezpečnostnú politiku je nevyhnutné vnímať ako 

ruský protipól (a zároveň aj ako ponúkané riešenie medzinárodnému spoločenstvu) k americkej unipolarite 

a multilateralizmu.  Nová ruská stratégia tento krok pomenováva ako „prechod z princípu konfrontácie blokov na 

princíp multivektorovej diplomacie“ (Grajauskas). Ruská federácia kladie prioritu na multivektorovú spoluprácu 

v rámci SNŠ a Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS). Dôraz kladie najmä na bilaterálnu a multilaterálnu 

spoluprácu s Čínou v rámci zoskupenia ŠOS. Je možné predpokladať, že spolupráca s Čínou, ktorá je viacej krát 

spomínaná v ruskej bezpečnostnej stratégií je akýsi ruský protipól americkému unilateralizmu.   

 

Ruská federácia zvýrazňuje vo svojej stratégii význam vplyvu ekonomiky a získanie kontroly nad zásobami 

energetických surovín na medzinárodné vzťahy. Potvrdzuje tým nárast záujmu Ruskej federácie zvýšiť svoj vplyv 

v regiónoch, kde sa nachádzajú najmä celosvetové zásoby fosílnych zdrojov energie. Daná oblasť je v stratégiách 

národnej bezpečnosti USA zahrnutá už pomerne dlhé obdobie. Záujem Ruskej federácie sa bude v tejto oblasti 

sústreďovať na región Stredného a Blízkeho východu, Kaspické more, Strednú Áziu a Arktídu. Americká 

bezpečnostná doktrína kladie väčší dôraz na budúci vývoj situácie v tejto oblasti.  USA vo svojej bezpečnostnej 

stratégii kladú dôraz na podporu výskumu a vývoja tzv. čistej energie, resp. obnoviteľných zdrojov energie. Týmto 

USA môžu v budúcnosti eliminovať stúpajúcej závislosti od celosvetových zásob ropy a zemného plynu. 

 

Obidve stratégie potvrdzujú predpoklad, že Arktída bude v čoraz väčšej miere predstavovať priestor stretu 

záujmu svetových veľmocí. Arktída sa v podstate stala záležitosťou medzinárodnej geopolitickej bezpečnosti. 

Úloha Arktídy, ako priestoru budúceho stretu záujmov aktérov medzinárodného spoločenstva vystala zmenou 

globálnych klimatických podmienok (otepľovanie a z toho vyplývajúca väčšia prístupnosť arktických oblastí). 

Globálne otepľovanie otvorilo otázku využitia jej nerastného bohatstva (napríklad sa predpokladá, že ťažba 

fosílnych energetických surovín na Antarktíde by významne oddialilo ropný bod zlomu25). Od roku 2007 bol 

zaznamenaný stret záujmov najmä medzi tzv. ôsmimi arktickými krajinami. Hoci skutočnosť, že Arktída by mohla 

predstavovať miesto budúceho konfliktu medzi jednotlivými aktérmi medzinárodného spoločenstva, väznejšiu 

                                                           
25 To znamená, že denná ťažba ropy by nepokrývala dennú spotrebu ropy a ďalších fosílnych palív (napr. zemný plyn). 
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bezpečnostnú hrozbu predstavuje  ekologické znečistenie Arktídy (napr. v arktických moriach žije približne 70 % 

populácie hospodárky využiteľných morských rýb). Neexistuje komplexný právny mandát na riadenie rozvoja 

tejto oblasti, vďaka ktorému by sa zmiernila aj budúca environmentálna devastácia. Následná environmentálna 

katastrofa by mohla ohroziť celú oblasť a vyvolať závažné vojenské akcie v regióne (Shadian).  

 

 

ZÁVER 

 

Komparatívnou analýzou stratégií národnej bezpečnosti USA a Ruskej federácie môžeme určiť ciele ich 

zahraničných politík. Ruská federácia má dva fundamentálne ciele vo vzťahu k USA: obmedziť globálnu 

a regionálnu úlohu a prítomnosť USA najmä v regiónoch, ktoré susedia s Ruskou federáciou a na druhej strane 

dospieť s USA k osobitným dohodám, ktoré by potvrdili svetové (veľmocenské) postavenie Ruskej federácie 

(Menkiszak). Stratégia národnej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2020 sa vo vzťahu k USA všeobecne 

zameriava na dosiahnutie týchto cieľov.  Na druhej strane USA vo svojej novej stratégii národnej bezpečnosti 

potvrdzujú úlohu USA ako globálneho hegemóna. Administratíva prezidenta Obamu však vytyčuje nové 

prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, ktoré sú lákavé pre regionálnych lídrov, ako napr. Ruská federácia a Čína.  

Pokiaľ ide o globálne výzvy je možné nájsť medzi záujmami USA a Ruskej federácie problematiky, ktoré 

sa navonok javia ako zhoda, avšak zmena ich súčasného status quo môže predstavovať ohrozenie národných 

záujmov Ruskej federácie. Ide najmä o otázku jadrového programu Iránu26 a prítomnosti USA a NATO v 

Afganistane (teda v tých oblastiach v ktorých USA predpokladali rovnaké záujmy s Ruskou federáciou).  
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Životné jubileum - prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. 

 
 

 
 
 

V uplynulých dňoch sa dožil významného životného jubilea – 60 rokov života jeden 

z najvýznamnejších českých kriminalistov, ale súčasne výnimočný vedec, vynikajúci vysokoškolský 

pedagóg, spoluzakladateľ samostatného vedného odboru, súdny znalec a súčasne výnimočný človek 

s mimoriadnym ľudským prístupom, známy svojou ochotou vždy poskytnúť cennú radu ale i odbornú 

pomoc pán  prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. 

 

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. sa narodil v roku 1954 v Tepliciach v Českej republike. Prípravu 

na svoju vysokoškolskú a neskôr pracovnú dráhu začal štúdiom na FTVS UK Praha kombinácia  

matematika - telesná výchova, na ktoré nadviazala vedecká ašpirantúra na katedre biomechaniky FTVU 

UK v Prahe. Odborná profilácia ho nasmerovala k vedeckopedagogickej činnosti a na katedru 

kriminalistiky VŠ SNB v Prahe. Spojenie jeho znalostí z matematiky, pohybu ľudského tela 

a kriminalistiky predurčilo jeho ďalšie profesijné smerovanie a bolo profilujúcim prvkom aj jeho 

osobnostného rozvoja. Nasledovala habilitácia v odbore  kinantropológie na UK v Prahe, profesúra 

v odbore bezpečnostné vedy na A PZ v Bratislave a následne sa stal doktorom vied v odbore policajné 

vedy na A PZ v Bratislave.  

 

 

Redakčná rada časopisu a pracovníci Vysokej školy bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach jubilantovi, pánovi profesorovi, srdečne 

blahoželajú, prajú veľa energie do ďalšej vedeckej a pedagogickej práce! 
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Projekt : Mapa kriminality mesta Košice realizovaný na 
pôde VŠBM v Košiciach 

 
Projekt Mapa kriminaty mesta Košice, podporený Radou vlády 

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, bol zameraný na 

vytvorenie mapy kriminality ako podporného prostriedku pre 

zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. 

Mapa kriminality je vytvorená v prostredí geografických 

informačných systémov (GIS), ktoré ponúkajú širokú škálu nástrojov 

na spracovanie, analýzu a prezentáciu priestorových dát. Pre 

potreby analýzy kriminality sú potrebné kvalitné podklady - údaje o 

jednotlivých druhoch protiprávnej činnosti s určením lokalizácie ich 

spáchania. Splnenie tejto podmienky je podmienené jednotnou 

metodikou evidovania trestných činov aj priestupkov 

zainteresovanými zložkami, predovšetkým Policajného zboru a 

Obecnej polície. Analyzovať priestorový vývoj kriminality, porovnať 

jej vzťahy s inými skutočňosťami skumanej oblasti (napr. poloha 

barov, reštaurácii a nočných podnikov) a identifikovať základné 

súvislosti bolo aj cieľom tohoto projektu a ostáva naďalej oblasťou 

riešenia odbornej verejnosti zainteresovanej na zaisťovaní bezpečnosti občanou a ich majetku. GIS 

systémy aplykované v oblasti ochrany osôb a majetku dávajú jedinečnú možnosť priblížiť skutočnosť 

ukrytú v číslach štatistík a vedieť tak vecne reagovať na bezpečnostné potreby občana. Pre ďalšiu 

spoluprácu v tejto oblasti prejavili záujem ďalšie inštitúcie ako Košický samosprávny kraj alebo 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s poznatkami z oblasti medicíny (zneužívania návykových 

látok). 

 

Odborný seminár  

"Kriminalistika v praktických príkladoch X" 
 

Dňa 19. 3. 2014 sa v aule akademika Milana Čiča na VŠBM v Košiciach uskutočnil odborný seminár s 

názvom "Kriminalistika v praktických príkladoch", ktorého hlavným organizátorom bol Kriminalistický a 

expertízny ústav Policajného zboru SR. Seminár je organizovaný každoročne, a sú na ňom 

prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je KEÚ činný. 

Tohto roku pripadla organizácia seminára na východ Slovenska a teda VŠBM v Košiciach s potešením 

prijala ponuku podieľať sa na jeho organizovaní, ako súčasť napĺňania memoranda o spolupráci, ktoré 

bolo v januári 2014 podpísane medzi MV SR a VŠBM v Košiciach. Čestnými hosťami podujatia boli 

partneri v oblasti kriminalistickej expertízy z krajín V4,  Bulharska a Moldavska, v rámci aktivít Slovenskej 

kriminalistickej spoločnosti (www.forensicsociety.sk). Odborný seminár bol vzhľadom na svoj charakter 

a preberané témy prístupný len členom Policajného zboru SR, avšak účasť bola umožnená aj 

frekventantom SOŠ PZ v Košiciach ako aj našim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v 

študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. V priateľskej a uvoľnenej atmosfére, ale s 

príslušnou úrovňou profesionality a kolegiality sa prezentovali poznatky a skúsenosti expertov z oblastí 

informačných, technických, biologických, chemických a iných expertíznych odvetví, ktoré si 

kriminalistická prax vyžaduje. Touto cestou bola realita skúmania a dokazovania priblížená aj iným 

príslušníkom odbornej praxe s účelom vytlačiť rozpor z všeobecného povedomia medzi požiadavkami 

a možnosťami expertíz, ktoré je dnes často deformované v médiách. Táto osveta mala aj za cieľ 

eliminovať chyby pri zaisťovaní stôp (napr. ich kontaminovaním), ktoré vznikajú na mieste činu a 

znemožňujú efektívne vyhodnocovanie dôkazov v laboratóriach KEÚ.  

 Takáto previazanosť s praxou dáva práve vysokoškolskému vzdelávaniu na VŠBM širší rozmer a 

zefektívňuje prípravu našich absolventov pre reálnu odbornú prax. 


