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RIZIKÁ SVETELNÉHO ZNEČISTENIA A MOŽNOSTI JEHO 

ELIMINÁCIE S DÔRAZOM NA OSVETU 
 

Jozefína DROTÁROVÁ1,2 

 

RISK OF LIGHT POLLUTION AND ITS POSSIBLE ELIMINATION  
 

 

Abstrakt: Príspevok je venovaný v súčasnej dobe aktuálnemu a rastúcemu, celosvetovému, menej však 

známemu problému svetelného znečistenia. Identifikuje riziká a negatívne dôsledky svetelného smogu. 

Poukazuje na možnosti eliminácie a riešenia tohto javu spôsobeného antropogénnou činnosťou, nevedomosťou 

i nedbalosťou. Základným pilierom eliminácie svetelného smogu je prestať svietiť tam, kde to nie je nutné, 

potrebné ani efektívne, a teda do strán a najmä hore. K týmto zásadám je nutné ľudí motivovať, ako aj vzdelávať 

v tejto oblasti. Preto sa táto problematika stáva súčasťou bezpečnostného vzdelávania aj na VŠBM v KE. 

Svetelné znečistenie patrí medzi environmentálne problémy, ktoré je ideálne vysvetliť pomocou vizualizácií 

s využitím moderných didaktických metód a IKT techniky.  

Kľúčové slová: svetelné znečistenie, riziká, negatívne dôsledky, eliminácia, vzdelávanie 

 

Abstract:The paper is devoted to the present current and growing, global, less known however the problem of 

light pollution. It identifies risks and negative consequences of light pollution. It points to the possibility of 

avoidance and resolution of this phenomenon caused by anthropogenic activity, ignorance and negligence. The 

basic pillarofthe elimination oflight pollutionis to stopglowwhere itis not necessary, not efficient, in particular to 

the sides andtop. We must motivate people to those principles,and toeducate themin this field. Therefore, 

thisissue has become part ofsafetyeducation at The University of security management in Košice. Light pollution 

is among the environmental problems that are ideal explained by visualization using modern teaching methods 

and ICT equipment. 

Keywords: light pollution, risks, negative effects, elimination, education 

 

 

Úvod 

V súčasnosti sa intenzívne dostáva do popredia i povedomia spoločnosti  problematika ochrany životného 

prostredia, environmentálnej bezpečnosti, environmentálnych rizík a podobne. Medzi najznámejšie problémy 

životného prostredia patrí znečistenie ovzdušia, vody a pôdy. V otázkach ďalších špecifických druhov 

znečistenia však stále ostávajú rezervy, a to  najmä v rámci povedomia spoločnosti, ale i osvety, či legislatívnych 

a iných opatrení. Jedným z takýchto znečistení je aj znečistenie svetelné, svetelný smog. Svetlo, rovnako ako 

hluk či vibrácie radíme medzi znečistenie, napriek nesúhlasu niektorých  odborníkov, či autorov. Ide samozrejme 

o nežiaduce, neprirodzené svetlo, ktoré svieti na miesta a v čase, kedy neplní účel, naopak, má negatívne vplyvy. 

Ako uvádza Chempesiuk, (2009) svetelné znečistenie je jedným z najrýchlejšie rastúcich a najviac 

všadeprítomných foriem znečistenia životného prostredia. Niektoré zdroje a médiá varujú, že kvôli svetelnému 

smogu naše budúce generácie nebudú poznať pohľad na mliečnu oblohu ako ju dnes poznáme my. Tento stav je 

už známou realitou niektorých veľkomiest, napr. Los Angeles (McColgan, 2004).  To však zďaleka nie je jediné 

riziko nesúce v sebe nevhodné svietenie. Ani ďalšie negatívne dôsledky nie sú v žiadnom prípade zanedbateľné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Svetelné znečistenie 

Svetlo nám má slúžiť, nie škodiť. V súčasnosti však svietime tak veľa, a tak neefektívne, až sme zaradili svetlo 

medzi jednotlivé druhy znečistenia životného prostredia. (Drotárová, 2015). Ide o svetlo, ktoré svieti dohora. 

Rozptýlenie svetla spôsobuje, že je obloha svetlá, pretože namiesto svietenia dolu na cestu svieti hore na oblohu. 

Je to teda nevhodné osvetlenie.(Ďuriš, 2012) Svetelné znečistenie je spôsobené svetlom, ktoré svieti na miesta, 

kde to nie je potrebné, naopak, má nežiaduce účinky. Je to svetlo, ktoré je rozptýlené v atmosfére, umelo 

pridávané do nočného prostredia.(Rapavý, 2009) 

 

 

                                                           
1 Ing. Jozefína Drotárová , Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova17, 04001Košice, Slovensko,  e-mail: 

jozefina.drotarova@vsbm.sk 
2 Katedra protipožiarnej ochrany, Drevárska fakulta , Technická univerzita vo Zvolene, Ul. T. G. Masaryka 24960 53 Zvolen , Slovensko- 
doktorandské štúdiu 
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Obr.1: Príklady nevhodného osvetlenia spôsobujúceho svetelný smog 

                                   

                       
Zdroj: Vlastné spracovanie, vlastné fotografie- mesto Košice- Moyzesova ulica, Dominikánske námestie 

 

Riziká svetelného znečistenia 

Hoci sa svetelné znečistenie dlho spájalo iba s problémom slabej viditeľnosti hviezd, v súčasnosti sú už známe 

mnohé vážne riziká, ktoré spôsobuje. Najvážnejším je priamy vplyv na zdravie človeka. Výsledky mnohých 

štúdií  svetových vedcov a odborníkov potvrdzujú hypotézu vplyvu svetelného znečistenia na karcinogénne 

ochorenia.  (Haim- Portnov, 2013)  V súčasnosti sa stále dokazuje priama úmera medzi krajinami s veľkým 

svetelným znečistením a výskytom rakoviny prsníka či prostaty. Štúdie z Izraela tiež priniesli výsledky o sa 

venujú výskytu nádorových ochorení u zdravotných sestier, dlhodobo vykonávajúcich nočné služby. 

(Chempesiuk, 2009) Svetlo v noci zabraňuje tvorbe melatonínu- hormónu, ktorý obmedzuje výskyt zhubných 

nádorov, je preto možné ho považovať za karcinogén. Melatonín sa v tele človeka tvorí iba počas spánku po tme. 

Nemali by sme preto spať pri svetle, televíznom prijímači, notebooku či blikajúcom telefóne. Rovnako dôležité 

je zaobstarať si poriadne žalúzie, resp. závesy, ak nám vonkajšie osvetlenie svieti rovno do okien.  Navyše 

neprirodzené svetlo v noci pôsobí rušivo, nepríjemne, môže spôsobiť nespavosť a nervozitu, človeku narúša 

prirodzený denný rytmus. Ak svetlo svieti do strán a do hora, na miesta, kde to nie je potrebné, nespôsobuje to 

len jas oblohy. Takéto svetlo môže oslepovať chodcov, šoférov, čo môže spôsobiť dopravnú nehodu. 

Neefektívne a nepotrebné svietenie je nezmyselné i z ekonomického hľadiska. Dochádza k zbytočnému 

plytvaniu elektrickej energie a výdavkom, ktorým sa dá jednoducho zabrániť.  

Svetelné znečistenie spôsobuje tiež uhynutie obrovského množstva rôznych živočíšnych druhov, čo sa 

nepriaznivo odráža na biodiverzite a prieči princípom trvalo udržateľného rozvoja. Častou obeťou sú 

netopiere, ktorým svetlo v noci narúša prirodzené životné cykly(Begeny-Rapavý, 2012), korytnačky, ktoré sa po 

vyliahnutí vydávajú opačným smerom pretože jas oblohy nad mestom je väčší ako nad oceánom(Begeny-

Rapavý,2013), následkom čoho hynú. Tiež množstvo vzácnych druhov hmyzu, ktoré sú usmrcované výbojkami 

žiaroviek, žaby, ktoré pre svetlo v noci nevydávajú zvuky prirodzené pre obdobie párenia, čo znižuje ich 

reprodukciu. Obeťami sú i vtáky, ktoré narážajú do výškových budov vplyvom osvetlenia, ktoré ich oslepuje.  

 

Súčasný stav 

Zväz astronómov roky upozorňuje na nárast neprirodzeného svetelného žiarenia v Európe,  Slovenskú 

republiku nevynímajúc. V súčasnosti je SR rozdelené do piatich stupňov tmavosti oblohy podľa Bortleho 

stupnice. Pozitívnu správu pre nás priniesli v roku 2014 výsledky štúdie vývoja svetelného znečistenia 

v Európskej únii. Podľa týchto výsledkov svetelný smog znížilo iba niekoľko krajín. Slovensko sa umiestnilo na 

prvom mieste, spomedzi všetkých krajín. Od roku 1995 do r. 2010 sme teda krajinou s najväčším znížením 
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svetelného znečistenia. Naopak, najväčší nárast bol zaznamenaný v krajinách Lichtenštajnsko, Portugalsko 

a Taliansko. Celkovo bolo sledovaných 41 štátov. (Benni at al., 2014).  

Ani Košice v zavádzaní nových, k životnému prostrediu šetrnejších a energeticky menej náročných trendov 

svietenia nezaostávajú. Na jednotlivých miestach, chodníkoch, uliciach, parkoch  postupne pribúdajú plne 

clonené, LED svietidlá. Tie spotrebujú menej elektrickej energie, svietia len smerom nadol, neoslepujú 

obyvateľov ani účastníkov cestnej premávky, a svetlo ich žiaroviek nie je žlté, naopak, podobá sa prirodzenému 

dennému svetlu. Navyše tieto moderné svietidlá zvyšujú estetickú hodnotu prostredia, mesta. Mesto teda zvolilo 

jeden z najjednoduchších, no efektívnych a správnych spôsobov neustáleho, postupného znižovania svetelného 

smogu, a to inštaláciu plne clonených svietidiel na miesta, kde bola nevyhnutná výmena, resp. pri inštalácii 

svietidiel na nové miesta.  

 

Obr.2 Príklady vhodného osvetlenia – plne clonené svietidlá 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie, vlastná fotografia- Košice, Moyzesova ulica – park 

 

Obr.3 Výmena svietidiel za plne clonené LED svietidlá 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie, vlastná fotografia- Košice, Mäsiarska ulica  

 

Možnosti eliminácie a prevencie 

 Nesvietiť celonočne- od istej hodiny vypínať osvetlenie verejných budov, kultúrnych pamiatok, 

nákupných centier, reklamných predmetov, výkladov , záhrad, firemných areálov a pod. 

 Inštalovať plne clonené svietidlá, ktoré svietia tam, kde je to potrebné, nie hore ani do strán, do okien 

obyvateľov, na oblohu. 

 Prijať legislatívne opatrenia-  zákon, ktorý v prvom rade definuje pojem svetelné znečistenie, ktorý 

v súčasnej legislatíve SR absentuje, nariadiť povinne inštaláciu plne clonených svietidiel pri každej 

nutnej výmene nefunkčného, poškodeného, chýbajúceho svietidla 

 Využívať LED svietidlá s bielym svetlom a nízkou spotrebou elektrickej energie 

 Svietiť len tam, kde je to potrebné. 

 

Vzdelávanie, osveta, motivácia 

Absolventi Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach zastávajú rôzne funkcie v rozličných 

odvetviach verejného i súkromného sektora. V istej miere sa v pracovnej a súkromnej sfére podieľajú na 

rozhodovaní o rôznych aspektoch ich života, vrátane otázok ochrany životného prostredia. Environmentálne 

krízy súčasnosti sú mnohokrát podceňované, ignorované, v určitých prípadoch zohráva rolu i nevedomosť.  
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Práve vzdelávanie by malo byť jedným z prostriedkov osvety a motivácie mladých ľudí k aktívnemu prístupu 

k ochrane životného prostredia, napr. pri rozhodovaní sa pri výbere svietidiel do záhrad, areálov firiem, či 

v rámci samospráv atď.  

Obmedzenie využívania  IKT iba na prezentovanie, výklad či ukážky obrázkov slúži na podporu „starej školy“. 

Moderné technológie ponúkajú rozvoj novej paradigmy učenia a učenia sa, na podporu školy pre 21.storočie. 

(Brestenská et al., 2009)  Problematika svetelného znečistenia je jednou z tém, ktoré je najefektívnejšie vysvetliť 

s využitím moderných technológií, kombináciou interaktívnej tabule, data-projektora, počítača a prístupu na 

internet, prípadne zapojiť študentov priamo z miesta, pomocou tabletov. Okrem klasických vizualizácii  

príkladov vhodného, nevhodného svietenia a svietidiel si študenti môžu sami modelovať situácie a sledovať 

vplyv použitých svietidiel na jas nočnej oblohy. Ideálne tieto situácie zobrazuje dostupný portál 

„www.britastro.org“, ktorý okrem iného obsahuje simulátor svetelného znečistenia. Simulátor zobrazuje 

prostredie s tmavou oblohou. Kliknutiami na ľubovoľné miesta sú do prostredia vkladané rôzne druhy lámp 

s adekvátnym vplyvom na jas oblohy, svietením do okien a pod. Jednoduchou interaktívnou ukážkou je možné 

vysvetliť diametrálne odlišný vplyv použitia rôznych druhov svietidiel.  

 

Obr.3 Príklady použitia rôznych druhov tienenia lámp a ich vplyv na viditeľnosť nočnej oblohy 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie prostredníctvom simulátora svetelného znečistenia dostupného na: htt p://ww w.brita 

stro.org/dark-skies/simulator.ht ml 

 

http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html
http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html
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Záver 

V dnešnom preľudnenom a rýchlo rozvíjajúcom sa svete nie je jednoduché zabezpečiť minimalizáciu 

antropogénnych negatívnych environmentálnych vplyvov. Väčšina populácie považuje produkciu odpadov, 

čerpanie prírodných zdrojov, spotrebu energií, pitnú vodu či svietenie za nekonečnú samozrejmosť. Problémom 

nie je iba absencia legislatívy či nedostatok finančných prostriedkov. Mnohokrát stojí za krízou prostá 

nevedomosť a nedbalosť spoločnosti. Tento stav je nutné zmeniť. V kompetencii učiteľov nie je zmena 

legislatívy, ani výmena všetkých svietidiel v meste. Úlohou, povinnosťou i výsadou zároveň je informovanie, 

vzdelávanie, osveta a motivácia mladej generácie aj práve k používaniu nízkoenergetických žiaroviek a plne 

clonených svietidiel. K skvalitneniu a efektivite osvety v súvislosti so svetelným znečistením by mohlo prispieť 

začlenenie základov tejto problematiky do výučbových plánov, osnov základných, stredných či vysokých škôl. 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva tento krok zrealizuje prostredníctvom predmetu 

Environmentálne manažérstvo a inžinierstvo, s využitím moderných technológií vzdelávania. 

 

Článok vznikol v rámci riešenia projektu Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti. Kód 

projektu: 26110230095, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os:1 -Reforma systému vzdelávania a 

odbornej prípravy, Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 

 

Zoznam použitých zdrojov 

[1] BEGENY P.- RAPAVÝ, P: Netopiere- časté obete svetelného znečistenia, Enviromagazín 3/2013, 

roč.18/2013, ISSN 1335-1877,  

[2] BEGENY P.- RAPAVÝ, P Svetelné znečistenie nepodceňujme, Enviromagazín, 3/2012, s 24-25, roč. 

17/2012,ISSN: 1335-1877. 

[3] BENNIE,J. et al: Contrasting trends in light pollution across Europe based on satellite observed night time lights, 

Scientific reports, 2014, [online]. [cit. 2015-3-22]. Dostupné z http://ww w.nature . com/srep/2014/1 

40121/srep03789/full/srep03789.html 

[4] CURLEY, R. : New thinking about pollution, The Rosen Publishing Group, New York, 2011, ISBN: 

9781615301355, str.196 

[5] DROTÁROVÁ, J.: Význam vyučovacieho predmetu Environmentálne manažérstvo a inžinierstvo na 

Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach a možnosti jeho optimalizácie, Košice, 2014, 8. 

medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečné Slovensko a Európska únia“, ISBN: 978-80-89282-95-1, s.108-

114 

[6] DROTÁROVÁ, J.: Nové trendy v svietení v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, In.Udržitelná spotřeba 

a výroba, České Budejovice, 2015, in print 

[7] ĎURIŠ, P. Svetelné znečistenie, 20102, [online]. [cit. 2015-3-22]. Dostupné  z http:// www. Ekoporadna 

.sk/poradca-ekospotrebitela/zdrave-a-zelene-byvanie/72-svetelne-znecistenie.html 

[8] HAIM,B,- PORTNOV, B:Light Pollution as a New Risk Factor for Human Breast and Prostate Cancers, 

Springer, New York 2013, ISBN:9789400762206 

[9] CHEPESIUK, R.: Missing the dark: healt effects of light pollution, Environ Health Perspect, 2009, PMID: 

19165374 

[10] KLINKENBORG,V: Light Pollution, 2008, National Geographic Magazine, [online]. [cit. 2015-03-21]. 

Dostupné na :http://ng m.nation algeog raphic.com/2008/11/light -pollution/klinkenborg-t ext/1 

[11] Mc COLGAN,M: Defining Light pollution, 2004, [online]. [cit. 2015-2-17]. Dostupné  z 

http://www.imsasafety.org/journal/nd04/7.pdf 

[12] RAPAVÝ,P.: Svetelné znečistenie, Smolenice, 2009, [online]. [cit. 2015-2-10]. Dostupné  z : 

ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/doc_09/22_rapavy.doc 

 

 

Recenzenti :  

Ing. Lucia Kováčová, PhD. - VŠBM v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied  

Ing. Peter Lošonczi, PhD.  - VŠBM v Košiciach, Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti 

 

 

 

http://www.imsasafety.org/journal/nd04/7.pdf


KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE                                                                            1 /2015 

 

8 
 

EKONOMICKÁ TRESTNÁ ČINNOSŤ V POĽSKU 
 

Jacek DWORZECKI1 

 

ECONOMIC CRIME IN POLAND 
 

 

Abstrakt: Štúdia sa venuje jednému druhu kriminality, pre ktorú je charakteristické, že spôsobuje najväčšie 

škody. Ide o hospodársku kriminalitu, ktorá je druhou najčastejšie páchanou v Poľskej republike. Pozornosť je 

venovaná aj bezpečnostnej situácii v Poľsku, kde na základe štatistických údajov, ktoré boli získané z ročeniek 

Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky a zo štatistík polície, na základe údajov z rokov 2009 – 2012 je 

sprístupnená dynamika právoplatne odsúdených, resp. údajov o počte evidovaných trestných činov tohto druhu 

kriminality. Sprístupnená je aj bližšia analýza hospodárskych trestných činov. Prínosom je aj informácia o počte 

odhalených skutkov, čo je veľmi dôležité pre oblasť týkajúcej sa problematiky dôveryhodnosti orgánov činných 

v trestnom konaní pre obyvateľov Poľska. 

Kľúčové slová: Poľská republika, bezpečnosť, kriminalita, hospodárska kriminalita  

 

Abstract: This very study presents the issue of economic crime, which has been identified in Poland in the 

recent years. The paper examines the diverse kinds of offenses that are included in the realm of this category of 

crime, inter alia including crime against economic turnover, tax offenses and other torts known as financial 

crimes. A concise characterization of the Polish state and the present-day condition of security in the country 

have been presented at the beginning of the study. The material has been enhanced with data from official 

statistical records collected by the institutions of justice and law enforcement agencies, and other government 

entities established by law to deter and fight crime in Poland. 

Key words: economic crime, Police, security, criminality, Poland. 

 

 

Úvod 

Táto štúdia sa zaoberá problematikou ekonomickej trestnej činnosti, ktorá bola zistená v Poľsku 

v priebehu posledných rokov. V texte sú popísané jednotlivé druhy trestných činov, ktoré patria do oblasti tejto 

kategórie trestnej činnosti, o. i. trestná činnosť zameraná proti ekonomickému obratu, daňové trestné činy 

a ďalšie prečiny označované názvom finančné trestné činy. V úvode je zostavená krátka charakteristika poľského 

štátu a aktuálneho stavu bezpečnosti v tejto krajine. Materiál je obohatený o údaje pochádzajúce z oficiálnych 

štatistických evidencií vedených orgánmi spravodlivosti a vyšetrovacími orgánmi ako aj ďalšími subjektmi 

štátnej správy, ktoré sú zo zákona zriadené aby predchádzali a potláčali trestnú činnosť v Poľsku. 

 

 

1. Analýza bezpečnostnej situácie a verejného poriadku v Poľsku 

Ako ukazujú štatistické údaje Polície, objasnenosť trestných činov v Poľsku sa už niekoľko rokov 

pravidelne zvyšuje. V roku 2103 pri všeobecnej objasnenosti na úrovni 67,1 % bolo odhalených 438 820 

podozrivých a zistených bolo necelých 56 tisíc menej trestných činov ako v predchádzajúcom roku (v roku 2012 

to bolo 1 119 803 a v roku 2013 1 063 906). 

Nepochybne vysoká úroveň zapojenia a špecializácie uniformovaných zložiek zriadených zo zákona aby 

zaisťovali bezpečnosť v Poľsku prinieslo fakt, že verejná mienka, ktorá si všimla nárast efektivity realizovaných 

opatrení, z roka na rok udeľuje vyššie hodnotenie týmto inštitúciám vrátane najväčšej z nich – Polícii. Ako 

ukazujú prieskumy verejnej mienky opakovane realizované Centrom prieskumu verejnej mienky (v ďalšom len 

                                                           
1doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD., Vysoka škola Policie v Szczytnie (Polsko), jacekdworzecki@o2.pl 
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CBOS),2 64 % respondentov považuje Poľsko za krajinu, v ktorej je bezpečný život, čo znamená najvyššie 

hodnotenie od konca 80-tych rokov minulého storočia, kedy táto krajina prešla hlbokú transformáciu zriadenia.3 

Väčšina obyvateľov Poľska (64%) považuje svoju krajinu za bezpečnú a iný názor na túto otázku má 

každý tretí skúmaný (33%) Nasledovný graf znázorňuje tendenciu v oblasti vnímania Poľska ako krajiny, 

v ktorej sa žije bezpečne. 

 

Graf č.1. Znázornenie odpovedí poskytnutých respondentmi, ktorí sa zúčastnili v prieskume CBOS (vykonanom 

v dňoch 4. – 10. 4. 2013) na otázku: Je Poľsko krajinou, v ktorej sa žije bezpečne? (v %). 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

Úroveň pocitu bezpečnosti v mieste bydliska (najbližšie okolie – obytná štvrť, sídlisko, obec) hodnotená 

obyvateľmi Poľska je ešte na vyššej úrovni ako celkové hodnotenie bezpečnosti v krajine. Prevažná väčšina 

poľských obyvateľov (89 %) považuje svoje okolie za bezpečné a pokojné. Potrebné je uviesť, že takýto vysoký 

pocit bezpečnosti poľských obyvateľov vo variante – okolie bydliska sa udržuje na podobnej úrovni niekoľko 

rokov, čo ukazuje nasledovný graf.   

 

Graf č. 2. Prehľad odpovedí poskytnutých respondentmi, ktorí sa zúčastnili prieskumu CBOS (realizovaného 

v dňoch 4.-10. 4. 2013) na otázku „Je miesto, v ktorom bývate možné nazvať bezpečným a pokojným (v %)“? 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

                                                           
2 Centrum prieskumu verejnej mienky je stredisko prieskumu verejnej mienky v Poľsku pôsobiaci od roku 1982. CBOS pôsobí na základe 

zákona z dňa 20. februára 1997 o nadácii Centrum prieskumu verejnej mienky. V súčasnosti je to formálne nadácia, na ktorú dozerá 

predseda Rady ministrov. Rada CBOS sa skladá z 11 členov a úlohou tejto inštitúcie je vykonávať verejné spoločenské prieskumy. 
V rámci realizácie svojej misie CBOS každý mesiac vykonáva prieskum pod názvom Aktuálne problémy a udalosti a výsledky tohto 

prieskumu sú prístupné na internetovej stránke nadácie. Činnosť Centra prieskumu verejnej mienky je spolufinancovaná zo štátneho 

rozpočtu z finančných prostriedkov určených pre kanceláriu predsedu Rady ministrov. Zdroj: vlastné vypracovanie na základe zákona 
z dňa 20. februára 1997 o nadácii Centrum prieskumu verejnej mienky (Zb. zák. Poľskej rep. z 1997, č. 30, pol. 163). 

3 V dňoch 4. - 10.4.2013 stredisko prieskumu verejnej mienky CBOS vykonalo prieskum, ktorý sa týkal okrem iného pocitu bezpečnosti 

v celej krajine ako aj v okolí miesta bydliska. Prieskum bol vykonaný s reprezentatívnou náhodnou vzorkou dospelých Poliakov (počet 
anketovaných 1150 osôb). Zdroj: Hlavné veliteľstvo Polície. 
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Na základe štatistických údajov týkajúcich sa úrovne trestnej činnosti je potrebné uviesť, že podľa čl. 1 

Trestného zákonníka z 1997 trestným činom sa v poľskom zákonodarstve nazýva „... konanie človeka zakázané 

zákonom platným v období jeho spáchania postihnutým trestom ako sú zločin alebo bezprávne konanie zavinený 

a spoločensky škodlivý v rozsahu väčšom ako zanedbateľný“.4 

A podľa definície uvedenej v čl. 10 Trest. zák. 1997 „páchateľom trestného činu je osoba, ktorá sa 

dopustila trestného činu a dosiahla vek 17 rokov.“  

Po roku 1989 zmena zriadenia v Poľsku priniesla celú radu zmien, medzi ktorými sa vyskytol aj 

systematický nárast páchania trestnej činnosti. V roku 1998 bol v Poľsku prekročený počet 1 milión zistených 

trestných činov a najvyššia hodnota bola zaznamenaná v roku 2003 -1466 643 trestných činov. Od tých čias 

nastal viditeľný pokles počtu trestných činov v Poľsku, ktorý v roku 2013 dosiahol hodnotu 1 063 906 zistených 

trestných činov. 

 

Tab. č. 1.  Zahájené konania, zistené trestné činy a objasnenosť v rokoch 1999-2013.  

Rok 
Zahájené 

konania 

Zistené trestné 

činy celkom 

Počet 

podozrivých 
Objasnenosť (%) 

1999 1075869 1121545 364272 45,0 

2000 1169185 1266910 405275 47,8 

2001 1275418 1390089   533943 53,8 

2002 1277420 1404229   552301 54,9 

2003 1248082 1466643   557224  55,2 

2004 1296356 1461217  578059 56,2 

2005 1235239 1379962 594088 58,6 

2006 1156031  1287918 587959 62,4 

2007 1014695 1152993 540604 64,6 

2008 968620 1082057 516626 65,9 

2009 994959 1129577 521699 67,1 

2010 964614 1138523 516152 67,9 

2011 981480 1159554 521942 68,7 

2012 950834 1119803 500539 67,8 

2013 941874 1063906 438820 67,1 

Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

Územné rozloženie trestnej činnosti v Poľsku sa už dlhé roky nemení. Najnižšie koeficienty dosahujú 

kraje nachádzajúce sa na tzv. východnej stene (Podlaský, Lubelský a Podkarpatský) a najviac trestných činov je 

páchaných na území krajov: Dolnosliezskeho, Sliezskeho, Lubuského a Západopomorského. Súvisí to s okrem 

iného s chudobou (spôsobenou vysokou nezamestnanosťou), ktorou trpia obyvatelia východných krajov Poľska 

a relatívnou urbanizáciou ako aj rozvinutou priemyselnou infraštruktúrou (pracovné miesta) v oblastiach na juhu 

a na západe krajiny. 

V štruktúre trestnej činnosti dochádza k neustálym zmenám. Majetková trestná činnosť na začiatku 90-

tych rokov XX. storočia tvoril 75% všetkých zistených trestných činov. V súčasnosti táto činnosť tvorí približne 

68% (v roku 2013) všetkých zaznamenaných trestných činov a ostatných 32% trestných činov tvorí okrem iných 

ekonomická trestná činnosť (15%), trestná činnosť v cestnej doprave (13%) a ďalšie trestné činy (4%). 

Dynamicky sa zvyšuje aj počet trestných činov súvisiacich s drogami. 

 

Tab. č. 2. Prehľad početných údajov týkajúcich sa drog zaistených v /Poľsku Políciou v rokoch 2005-2011 (v kg 

aj ks).  
Druh 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 

AMFETAMÍN 308,6 kg 171,2 kg 390,5 kg 355,6 kg 384,6 kg 518,1 kg 393,9 kg 

MARIHUANA 201,4 kg 91 kg 320,6 kg 459,8 kg 860,2 kg 1324,2 kg 1211,1 kg 

HAŠIŠ 72,5 kg 9,8 kg 28,4 kg 114,2 kg 16,8 kg 85,4 kg 78,2 kg 

HEROÍN 41,13 kg 76,3 kg 123,6 kg 78,6 kg 23 kg 24,6 kg 6,4 kg 

KOKAÍN 12,8 kg 1104 kg 154,2 kg 27,6 kg 116,2 kg 110,9 kg 75,5 kg 

LSD 2 157 ks. 219 ks. 322 ks. 321 ks. 375 ks.uk 803 ks. 743 ks. 

EXTÁZA 487 001 ks. 65 315 ks. cca598 000 ks. 
ponad 

609 000 ks. 
204 031ks. 269 298 ks. 76 090 ks. 

ILEGÁLNE 

LABORATÓRIÁ 
20 12 14 15 8 13 12 

* údaje týkajúce sa drog zaistených Centrálnou vyšetrovacou agentúrou Hlavného veliteľstva Polície vo 

Varšave. 

Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

                                                           
4 Zdroj: Zákon z 6. júna 1997 Trestný zákonník (Zb. zák. z 1997 č. 88, položka. 553 s neskoršími zmenami). 
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Zníženie intenzity kontrol na vnútorných hraniciach Európskej únie, zvlášť v Schengenskej zóne výrazne 

uľahčilo zločineckým skupinám pašovanie drog. Toto pašovanie sa sústreďuje najmä anfetamín pochádzajúci 

z ilegálnych laboratórií zriaďovaných na území Poľska. Podstatným činiteľom napomáhajúcim pašovaniu drog 

je veľká migrácia obyvateľov Poľska hľadajúcich prácu do ďalších krajín Európskej únie. 

Ak sa jedná o trestné činy ohrozujúcich život a zdravie, je potrebné uviesť, že ich počet nevýrazne klesá. 

 

Graf č . 3. Ublíženie na zdraví – počet zistených  trestných činov(1999-2013) 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

Systematicky sa znižuje počet krádeží s vlámaním: v roku 2013 ich bolo o približne 68% menej ako 

v roku 2000 a viac ako trikrát menej ako na začiatku 90-tych rokov XX. storočia. Ak vynecháme prvý rok zmeny 

zriadenia najviac vlámaní bolo v roku 1999 (369 235). 

V nasledujúcich rokoch počet trestných činov tohto druhu postupne klesal, čo môže byť s nasledovných 

príčin:  

 rozšírená ponuka materiálnych komodít na konzumentskom trhu (čo spôsobilo pokles ich cien a nízky zisk 

potenciálnych zlodejov a priekupníkov pri zároveň pomerne vysokej objasnenosti činov a citeľných 

trestoch); 

 označenie prístrojov (televízií a rádií, domácej techniky, počítačov a pod.) a čím ďalej tým efektívnejšie 

fungujúcich informačných databáz (nachádzajúcich sa v dispozícií štátnych a súkromných subjektov 

realizujúcich politiku vnútornej bezpečnosti), ktoré slúžia k identifikácii predmetov; 

 zvýšenie kvality služieb poskytovaných súkromnými subjektmi v oblasti fyzickej a technickej ochrany ľudí 

a majetku; 

 technizácia spoločenského života (prakticky každý občan má mobilný telefón, ktorý poskytuje možnosť 

nahrávať alebo fotiť zlodejov, čo zjednodušuje polícii identifikáciu páchateľov); 

 zvýšenie účinnosti opatrení vykonávaných políciou okrem iného zavádzaním stratégie community policing;  

 zárobková emigrácia do štátov EU. 

 

Graf č. 4. Krádeže s vlámaním – počet zistených trestných činov (1990-2013) 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

Taktiež je viditeľný klesajúci trend trestných činov krádeže, ktorých počet dosiahol najvyššie hodnoty 

v roku 2004 a následne klesal do roku 2009 (211 691), po čom nasledujúce tri roky narástol až v roku 2013 

znovu dosiahol nižšiu úroveň (pokles o 7%) v porovnaní z rokom 2012. 
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Graf č. 5. Krádeže – počet zistených trestných činov (1990-2013) 

 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

Týka sa to najmä krádeží áut, pretože táto forma trestnej činnosti bola typickou „pliagou“ druhej polovice 

90-tych rokov minuléhostoročia, pričom vrchol dosiahla v roku 1999 počtom 71543 ukradnutých áut. Po roku 

200 výrazne klesol počet ukradnutých áut, čo bolo výsledkom okrem iného aj konania Polície, v štruktúrach 

ktorej boli zriadené špecializované tímy pre boj s automobilovou trestnou činnosťou, ktoré majú na svojom účte 

veľa výnimočných úspešne ukončených akcií (v rokoch 2001-2003 boli rozbité najväčšie poľské zločinecké 

skupiny a zlikvidované trasy pašovania ukradnutých vozidiel). V roku 2013 bolo s poľských ulíc, parkovísk 

a garáží ukradnutých spolu 15 593 vozidiel, čo bolo menej o 4% ako v predchádzajúcom roku (2012 – 16 230 

ukradnutých kusov). 

 

Výrazný pokles počtu krádeží áut súvisí aj s nasledovným: 

 nasýtenie trhu vozidlami (novými i používanými - úroveň predaja sa udržuje v pomere 1 k 3) ako aj 

náhradnými dielmi, čo vyplýva s ekonomického rastu, z ktorého majú prospech čoraz širšie spoločenské 

vrstvy; 

 zavedenie nových technických preukazov opatrených holografickým znakom (ktorý sa dá len ťažko 

napodobiť domácim spôsobom) a výrazne viac reštriktívne pravidlá pre registráciu áut; 

 utesnenie východnej hranice našej krajiny a s tým spojené zablokovanie „východného“ odbytového trhu pre 

ukradnuté osobné vozidlá a ťažkú stavebnú techniku; 

 zvýšenie kvality aktívnych zabezpečení vozidiel (napr. monitoring GPS, GPRS), keďže špecializované 

a koncesované súkromné subjekty poskytujúce služby v oblasti ochrany osôb a majetku ponúkajú celoročný 

(24 hodinový) monitoring áut. 

 

Graf. č. 6. Krádeže áut v rokoch 1990-2013 v Poľsku (podľa údajov Hlavného veliteľstva Polície vrátane krádeží 

vykonaných vlámaním – zistené trestné činy) 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

V záverečnej analýze trestnej činnosti je potrebné uviesť, že v Poľsku už sa niekoľko rokov zaznamenáva 

pokles všeobecného počtu trestných činov. Pokles jednotlivých kategórií trestných činov je sprevádzaný aj 

slabnúcou dynamikou ich výskytu a taktiež nárastom objasnenosti, k čomu sa pričiňujú uniformované zložky 

zriadené zo zákona pre predchádzanie a potláčanie trestnej činnosti v oblasti vnútornej bezpečnosti. 
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2. Podstata ekonomických trestných činov, prehľad problematiky 

Jedným z autorov koncepcie ekonomickej trestnej činnosti bol známy americký kriminológ Edwin 

Satherland,5 ktorý ako prvý použil pojem „zločin bielych golierov“ (White-Collar Crime) počas zjazdu 

Americkej sociologickej spoločnosti vo Filadelfii v roku 1939. Termín, ktorý on vymyslel označuje trestné činy 

páchané ľuďmi, ktorí majú vysoký spoločenský alebo profesionálny štatút a ktorí využívajú vhodné príležitosti 

vyplývajúce z tohto štatútu pre páchanie defraudácií, sprenevier, korumpujú vládnych činiteľov, porušujú 

profesionálne tajomstvo, dopúšťajú sa daňových a subvenčných podvodov, páchajú priestupky z oblasti 

konkurencie, machinácií vo výberových konaniach alebo tiež páchajú priestupky v oblasti importu a exportu 

tovaru. Ľudia páchajúci vyššie menované trestné činy sú obyčajne na vysokých miestach v spoločnosti 

a nevyzerajú ako tradiční podvodníci. Ich konania sú zdanlivo normálne ekonomické, bankové alebo obchodné 

operácie. 

Vzhľadom na charakter trestnej činnosti sa v spoločnosti objavil názor, že zneužitia tohto typu by sa mali 

postihovať s výnimočnou prísnosťou. Zločinec v „bielom golieri“ sa odlišuje od obyčajného zločinca svojim 

životným štýlom a citlivosťou na výrok sudcu, keďže okrem trestu odňatia slobody sa samotné obvinenie stáva 

pre takéhoto podvodníka ponížením. Niet pochýb o tom, že trestná činnosť „bielych golierov“ nie je jednotlivým 

javom ale celou sústavou trestných činov v obrovskom rozmere, ktoré sú páchané s cieľom dosiahnuť obrovské 

zisky. 

V nasledujúcej schéme je ukázaný podiel ekonomických trestných činov identifikovaných expertmi 

Spoločnosti súdnych znalcov vo veci ekonomických trestných činov a zneužití (angl.Association of Certified 

Fraud Examiners – ďalej len ACFE), ktorá bola založená v roku 1988 v Spojených štátoch a má vyše 70 tisíc 

členov. Jej členovia sa zaoberajú vzdelávacou činnosťou, ktorej cieľom je zvyšovanie kvalifikácie v oblasti 

vykonávanie výskumov a poskytovania poradenských služieb v odbore predchádzania a odhaľovania 

ekonomických trestných činov a zneužití (v Poľsku pôsobí oddelenie 114 ACFE). 

 
Obrázok č. 1. Rozdelenie ekonomických trestných činov podľa Spoločnosti súdnych znalcov vo veci 

ekonomických trestných činov a zneužití. (Association of Certified Fraud Examiners). 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse, ACFE, Austin 

2010, s. 7. 

 

Ekonomické trestné činy páchajúrovnako individuálni páchatelia ako aj organizované zločinecké skupiny. 

Zo všetkých druhov trestnej činnosti práve ekonomická trestná činnosť spôsobuje najväčšie straty v štátnom 

rozpočte. Ekonomická trestná činnosť je často sprevádzaná ďalšími druhmi nelegálnych činností, napr. 

kriminálnou trestnou činnosťou (falšovanie dokumentov) a tiež korupcia a pranie peňazí. 

Políciou a ďalšími službami odhaľované ekonomické trestné činy môžu byť páchané v Poľsku ako aj mať 

cezhraničný charakter (medzinárodný). Geografická poloha je činiteľom napomáhajúcim páchaniu trestných 

činov tohto druhu (zvlášť spojených s porušovaním predpisov o spotrebnej dani a DPH). 

Ekonomická trestná činnosť je charakteristická tým, že pomerne neveľký počet páchateľov spôsobuje 

škodu mnohým poškodeným a že v porovnaní s klasickou majetkovou trestnou činnosťou spôsobuje relatívne 

vysoké materiálne škody, ktoré sa týkajú veľkého počtu ľudí. Príkladom môžu byť údaje o trestných činoch 

namierených proti záujmu konzumentov, podnikateľov a lebo proti štátnemu rozpočtu. 

Páchatelia ekonomickej trestnej činnosti priebežne prispôsobujú metódy nelegálnych aktivít k aktuálnym 

podmienkam trhu, spoločenskej a právnej situácii. Jedným z najúčinnejších spôsobov potláčania trestnej činnosti 

tohto druhu je identifikácia kriminogénnych činiteľov a ich eliminácia zavedením zmien v existujúcich právnych 

normách. Efektívne konanie a potláčanie tejto trestnej činnosti si vyžaduje úzku spoluprácu medzi vyšetrovacími 

                                                           
5 G. Grabarczyk, Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Toruň 2002, vyd. TNOiK, s. 36. 
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orgánmi a súkromným sektorom, ktorý na jednej strane znáša vážne straty v dôsledku ekonomickej trestnej 

činnosti a na druhej strane môže byť využívaný v zločineckom konaní. 

Na rozdiel od klasickej majetkovej trestnej činnosti ekonomické trestné činy vo väčšine tvoria kategóriu, 

ktoré štatistický rozmer závisí významnou mierou od účinnosti ich odhaľovania vyšetrovacími orgánmi. Konania 

týkajúce sa určitých kategórií vážnej ekonomickej trestnej činnosti sú vo významnom počte prípadov zahajované 

nie na základe udaní poškodených fyzických osôb ale v dôsledku konania štátnych inštitúcií alebo informácií 

vlastných vyšetrovacích orgánov. Prípady podchytené v štatistikách tvoria preto len určitý výsek ekonomickej 

trestnej činnosti, ktorej kompletné rozmery nie sú známe. Môžeme jedine pripúšťať aký je veľký tmavý počet 

týchto trestných činov. Preto registrované štatistické údaje môžu byť základom iba pre opatrné vyvodzovanie 

záverov na tému rozmerov a tendencií tohto druhu trestnej činnosti. 

 

 

3. Ekonomická trestná činnosť v Poľsku z pohľadu dostupných štatistík 

Podľa údajov Polície v roku 2012 bolo v Poľsku zahájených 82 382 prípravných konaní v prípadoch 

ekonomickej trestnej činnosti, čo znamená nárast ich počtu o 8,6% v porovnaní s rokom 2011 (2011- 75 842). 

Avšak trestných činov, ktoré spĺňali skutkovú podstatu ekonomickej trestnej činnosti bolo zistených 141 483, čo 

prakticky znamená pokles v porovnaní s rokom 2011 o 6,7% (2011 – 151 655). 

 

Tab. č. 3. Ekonomické trestné činy v Poľsku (v rokoch 1999-2012) 

Rok Počet zahájených konaní Počet zistených trestných činov 

1999 35695 60393 

2000 40550 84260 

2001 47943 103521 

2002 51639 109698 

2003 58855 147658 

2004 65695 152148 

2005 72107 136801 

2006 78290 145314 

2007 71541 143108 

2008 69178 135305 

2009 72735 151265 

2010 73371 154341 

2011 75842 151655 

2012 82382 141483 

Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

V roku 2012 bolo identifikovaných 44 425 podozrivých z páchania ekonomickej trestnej činnosti (čiže 

o 5,9% menej ako v predchádzajúcom roku, keď to bolo 47 188). 

 

Graf č. 7. Počet podozrivých z páchania ekonomickej trestnej činnosti v rokoch 2003-2012 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 
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3.1. Trestné činy proti intelektuálnym a priemysleným autorským právam6 

Ohrozenia spojené s trestnou činnosťou poškodzujúcou držiteľom autorských práv a s nimi súvisiacich 

práv sa najčastejšie týka: 

 výroby (rozmnožovania) a zavádzania do obehu nosičov s pirátskymi dielami, 

 nelegálneho rozširovania diel v internete (filmy, hudba, knihy, počítačové programy), 

 verejného prehrávania hudobných diel a filmov bez súhlasu majiteľa autorských práv, 

 používania pirátskeho počítačového softvéru v bežnej ekonomickej činnosti, 

 kradnutia televízneho signálu prostredníctvom neoprávneného verejného rozširovania vysielania televíznych 

programov, pripájanie sa k príjmovým zariadeniam káblových televízií prostredníctvom internetu (tzv. 

sharing alebo steaming), 

 predaja neoprávnene skopírovaných kníh v miestach kopírovacích služieb, 

 podvodov spočívajúcich v predaji kópií umeleckých diel.  

Prevládajúcimi formami priemyselného pirátstva v roku 2012 podobne ako minulých rokoch bol 

nelegálny import a výroba falšovaných tovarov a označovanie ich vyhradenými tovarovými značkami rôznych 

firiem a ich následné uvádzanie do obehu. 

Z roka na rok rastie na nelegálnom trhu podiel internetových ponúk predaja sfalšovaných tovarov. 

Nelegálne používanie tovarových značiek sa týka najmä grafických textovo-grafických značiek, tj. názvov 

a znakov firiem vyrábajúcich odev, elektrotechniku a elektroniku a tiež kozmetiku a šperky. 

V období vývoja teleinformačných technológií posielanie a prehrávanie multimediálnych súborov 

z internetu obmedzuje na minimum jav pirátskeho kopírovania CD, DVD, BLU-RAY. Všeobecná dostupnosť 

internetovej siete výrazne znižuje záujem o pirátske nahrávky, čo sa ďalej prejavuje v počte odhalených 

pirátskych platní. 

Opačným spôsobom, napriek klesajúcej tendencii je potrebné zhodnotiť protiprávny jav obchodovania 

s falšovanými značkovými výrobkami. Tovar, ktorý sústavne prichádza na poľský trh predovšetkým z ázijských 

krajín je najčastejšie rozširovaný v mestských aglomeráciách, obyčajne prostredníctvom tzv. systému tržníc. 

Podľa údajov Polície v roku 2012 bolo zahájených celkovo 4083 prípravných konaní vo veci trestnej 

činnosti proti intelektuálnym a priemyslovým autorským právam, čo tvorí nárast o 7 % v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom (2011 – 3824 konaní). Príčinou nárastu počtu začatých prípravných konaní môže byť 

skutočnosť, že v poslednom čase filmový a hudobný producenti ako aj organizácie združujúce držiteľov 

autorských práv dôsledne a čím ďalej častejšie podávajú žiadosti o stíhanie osôb nelegálne rozširujúcich cudzie 

diela právne chránené v internete (filmy, hudba, knihy, počítačové programy). Najčastejšou formou nelegálneho 

rozširovania súborov chránených právami je ich umiestňovanie na internetových stránkach, sprístupňovanie 

v sieti p2p alebo umiestňovanie ich na servisoch ako napríklad YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Trestná činnosť proti intelektuálnemu a priemyselnému vlastníctvu postihujú napríklad nasledovné predpisy: čl. 278 § 2 trestného 
zákonníka(ďalej len tres. zák.) – nelegálne získanie počítačového programu s cieľom dosiahnutia zisku; čl. 291 § 1–2 trest. zák. v súv.sčl.  

293 § 1 trest. zák. – úmyselné priekupníctvo počítačového programu; čl. 292 § 1–2 trest. zák. v súv. s čl.  293 § 1 trest. zák. – neúmyselné 

priekupníctvo počítačového programu;čl. 115–119 zákona z 4. februára 1994 r. o autorskom práve a príbuzných právach – o. i. privlastnenie 
si autorstva cudzieho diela alebo umeleckého prevedenia,  neoprávnené rozširovanie cudzieho diela, neoprávnené zaznamenávanie ale 

rozmnožovanie cudzieho diela s cieľom jeho rozširovania, neoprávnené nadobúdanie a odovzdávanie nosičov cudzích diel, výroba a 

obchodovanie so zariadeniami určenými pre nepovoleného odstraňovania alebo obchádzania technických zabezpečení diela, prekážanie v 
práve kontrolovať využívanie diela; čl. 303 zákona z 30. júna 2000. Právo priemyselného vlastníctva – porušovanie práv tvorcu projektu 

vynálezu; čl. 304 ods. 2 a 3 zákona Právo priemyselného vlastníctva – znemožňovanie získať patent, ochranného práva alebo práva ne 
registráciu vo vzťahu k cudziemu vynálezu, úžitkového vzoru, priemyselného vzoru alebo cudzej topografie sceleného systému (napr. 

prostredníctvom zverejnenia informácie o ňom získanej); čl. 305 ods. 1 a 2 zákona Právo priemyselného vlastníctva – označenie tovaru 

sfalšovanými tovarovými značkami a obchodovanie s týmto tovarom; čl. 305 ods. 3 zákona Právo priemyselného vlastníctva – urobenie si z 
trestného činu uvedeného v čl. 305 ods. 1 stály zdroj príjmov alebo spáchanie tohto trestného činu vo vzťahu k tovaru veľkej hodnoty; čl. 6-7 

zákona z 5. júla 2002 o ochrane niektorých služieb poskytovaných elektronickou cestou alebo spočívajúcich v podmienečnom prístupe – 

výroba, uvádzanie do obehu, vlastnenie alebo používanie s cieľom dosiahnuť majetkový zisk technického vybavenia alebo počítačového 
programu, ktoré boli navrhnuté alebo prispôsobené s cieľom umožniť využívať chránené služby bez predchádzajúceho poverenia 

poskytovateľom služby; čl. 23-24, 24a zákona z 16. apríla 1993 o potláčaní nepoctivej konkurencie – zverejnenie podnikového tajomstva 

alebo jeho využívanie pri svojom podnikaní, kopírovanie vonkajšej podoby výrobku a uvádzanie ho do obehu, organizovanie alebo riadenie 
systému lavínového predaja. Zdroj: vlastné spracovanie.  
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Graf. č. 8. Počet konaní zahájených Políciou v prípadoch trestnej činnosti proti intelektuálnym a priemyselným 

celkom a s operatívnych materiálov v rokoch 2009-2012. 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

V roku 2012 Polícia zistila 23 817 trestných činov v opisovanej kategórii, čo znamená pokles ich počtu 

o 14,5 % v porovnaní s rokom 2011, v ktorom bolo zistených 27 841 takýchto trestných činov. Počet trestných 

činov objasnených v roku 2012 dosiahol 22 751, čo znamená 95,5 % objasnenosti, čo je charakteristické pre 

tento typ trestnej činnosti.  

 

Graf č. 9. Trestné činy zistené a objasnené Políciou v prípadoch proti intelektuálnemu a priemyselnému 

vlastníctvu v rokoch 2009-2012. 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície 

 

V roku 2012 najvyšší počet trestných činov proti intelektuálnym a priemyselným autorským právam 

podobne ako v roku 2011 tvorili činy podľa čl. 278 § 2 trest. zák. Poľskej rep. (bolo ich 9271), čo predstavovalo 

38,9 % celkového počtu trestných činov proti intelektuálnym a priemyselným autorským právam. Zároveň ich 

počet v roku 2012 klesol o 21 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Najvyšší nárast (o 133 %) v porovnaní 

s rokom 2011bol zaznamenaný vo vzťahu k činom podľa čl. 115-119 zákona o autorskom práve a súvisiacich 

právach v súvislosti s ďalšími dielami v podobe videogramov. Zároveň to bola druhá kategória čo do počtu 

trestných činov (podiel 26 %). V roku 2012 zo všetkých zistených trestných činov proti intelektuálnym 

a priemyselným autorským právam 11,7 % tvorili činy podľa čl. 115-119 zákona o autorskom práve 

a súvisiacich právach v súvislosti s cudzím dielom v podobe fonogramov. Zároveň bol zaznamenaný pokles ich 

počtu o 57 % v porovnaní s rokom 2011 (z 6462 na 2783). V roku 2012 zo všetkých zistených trestných činov 

proti intelektuálnym a priemyselným autorským právam 8,6 % tvorili činy podľa čl. 291 § 1-2 trest. zák. 

v súvislosti s čl. 293 § 1 trest. zák. Zároveň bol zaznamenaný pokles ich počtu o 30 % v porovnaní s rokom 

2011. 

 

3.1.1. Falšované liečivá 

V Poľsku temer celý nelegálny trh obchodovania s falšovanými liečivami sa nachádza na internete. 

Prípady odhalenia nelegálneho obchodovania s liekmi na trhoviskách alebo iných obchodných miestach tvoria 

len neveľký podiel zo všetkých prípadov. Doterajšie skúsenosti Polície ukazujú, že stránky v poľskom jazyku, 

ktoré ponúkajú sfalšované liečivá sa nachádzajú mimo hraníc Európskej únie, čo vytvára vážne ťažkosti pri 

zisťovaní páchateľov týchto trestných činov. Pri potláčaní nelegálneho obchodovania so sfalšovanými liečivami 

Polícia úzko spolupracuje s Hlavnou farmaceutickou a hygienickou inšpekciou a tiež s Colnou službou, 

Obchodnou a veterinárnou inšpekciou a s ďalšími službami, ktoré sú kompetentné pri potláčaní tohto javu. 
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Tab. č. 4. Trestná činnosť spojená s farmaceutickými a medicínskymi výrobkami v rokoch 2009-2012 

Rok Zahájené konania Ukončené konania 
Zistené trestné 

činy 

Objasnené trestné 

činy 

2009 346 423 270 204 

2010 344 397 585 518 

2011 481 448 1042 942 

2012 526 527 3350 3190 

Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

V priebehu posledných 4 rokov počet trestných činov spojených s farmaceutickými výrobkami veľmi 

vzrástol. V roku 2012 bolo zahájených 526 konaní v tejto oblasti, tj. o 9 % viac ako v roku 2011 a o 53 % viac 

ako v roku 2010. A v roku 2012 bolo zaevidovaných 3350 zistených trestných činov, tj. trikrát viac ako v roku 

2011 a viac ako päťnásobne než v roku 2010.  

 

3.2. Trestná činnosť proti spotrebnej dani a skrátenia dane z pridanej hodnoty (dph) a ďalśích daní 

Daň predstavuje zložitú právnu a ekonomickú kategóriu, ktorá podmieňuje fungovanie štátu 

a ovplyvňuje celý ekonomický cyklus. Bez dobre fungujúceho daňového systému, ku ktorému prispieva tiež 

schopnosť orgánov vyšetrovania objasňovať a potláčať s týmto spojené negatívne javy nie je žiadny súčasný štát 

schopný zaistiť stabilitu a rozvoj. 

Pri zohľadnení miery ohrozenia finančných záujmov štátu najpodstatnejšími sa ukazujú nedostatky 

v obchode s palivami, alkoholom, tabakovými výrobkami a šrotom. Podstatná je aj ekonomická trestná činnosť 

zameraná na dosiahnutie zisku prostredníctvom porušovania zákonov týkajúcich sa dane z tovaru a služieb 

a dane od fyzických a právnických osôb.  

 

3.2.1. Protiprávne konanie spojené s tabakovými výrobkami 

Nelegálna výroba a pašovanie tabakových výrobkov sa stali jedným z hlavných zdrojov finančných 

príjmov pre organizované zločinecké skupiny. Väčšinou sú to skupiny medzinárodného charakteru. V svetovom 

meradle príjmy pochádzajúce z nelegálneho obchodovania s cigaretami sú porovnateľné so ziskami 

dosahovanými v obchode s drogami. 

Spomedzi odhalených protiprávnych konaní v oblasti tabakových výrobkov je potrebné vymenovať 

pašovanie, nelegálny obchod a nelegálnu výrobu. 

 

3.2.1.1. Pašovanie 

Pašovanie tvorí dominantnú kategóriu medzi trestnými činmi spojenými s tabakovými výrobkami. 

Vzhľadom na svoju polohu v Európe: bezprostredné susedstvo s tromi štátmi: Ruskom, Bieloruskom 

a Ukrajinou, v ktorých sú ceny tabakových výrobkov (najmä cigariet) výrazne nižšie ako na území EU je Poľsko 

zvlášť ohrozené pašovaním cigariet. Tieto výrobky môžu byť určené rovnako na poľský trh ako aj na trhy 

ďalších štátov EU (v takom prípade Poľsko predstavuje pre uvedené výrobky tranzitnú krajinu). 

Utesnenie poľskej východnej hranice by mohlo byť jednou príčin presťahovania sa na juh Európy (najmä 

na územia balkánskych krajín ako sú Rumunsko, Bulharsko a Grécko) hlavnej tranzitnej trasy pašovania cigariet 

pochádzajúcich z východnej Európy. Situácia v oblasti ohrozenia pašovaním v regióne významne zmenilo 

zníženie cien cigariet v Bielorusku v roku 2010. Priemerná cena v malopredaji jednej škatuľky cigariet 

obsahujúcej 20 ks cigariet tam v súčasnosti nepresahuje 0,2 EUR. Keďže v tom istom období ceny tabakových 

výrobkov v Rusku a na Ukrajine vzrástli (vyše 1 EUR za škatuľku), prirodzeným spôsobom sa Bielorusko stalo 

hlavnou krajinou odkiaľ pochádzajú cigarety pašované z východu na územie EU, vrátanie územia Poľska. 

Zviditeľnilo sa okamžite v štatistikách odhaľovanie cigariet orgánmi Colnej služby: ak rokoch 2008-2010 

v odhaleniach prevládali cigarety pochádzajúce z Ukrajiny, tak na začiatku roku 2011 začali prevládať značky 

cigariet vyrábaných v Bielorusku. 

Vzhľadom na vysokú hustotu pohybu tovaru cez hranice s použitím hlavne cestných dopravných 

prostriedkov v podobe súborov nákladných vozidiel a kontajnerov, riziko nelegálneho prevážania cigariet 

vyrábaných v Bielorusku cez vnútornú hranicu únie medzi Poľskom a Litvou je potrebné považovať za vysoké.  

Pre ciele nelegálneho dovozu cigariet na územie Poľska ako aj ich transfer do ďalších krajín sú využívaní 

predovšetkým cestné dopravné prostriedky. V menšej miere sú cigarety dopravované cestou morskou, leteckou, 

železničnou a peším pohybom cez hranice. 

 

3.2.1.2. Nelegálny obchod 

Nárast popularity iných tabakových výrobkov ako priemyselne vyrábaných cigariet spôsobil zmeny 

v spôsobe distribúcie všetkých tabakových výrobkov pochádzajúcich z nelegálnych zdrojov. Ak sa ja obchod 
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s cigaretami naďalej odohráva na tradičných predajných miestach: trhoch a mestských tržniciach, tak obchod 

s inými výrobkami, najmä s tabakom, sa temer kompletne celý presťahoval na internet. Tento jav sa potvrdil pri 

analýze ponúk a transakcií na internetových aukciách, ktorú vykonala Polícia a Colná služba. Distribúcia sa 

vykonáva s využitím poštových a kuriérskych zásielok. 

 

3.2.1.3. Nelegálna výroba 

Naďalej sa potvrdzuje zapojenie zločineckých skupín v oblasti organizácie nelegálnych tovární na 

cigarety v Poľsku. Tieto továrne vyrábajú bez formálnych povolení a bez dodržiavania kvalitatívnych noriem. 

Falšovaná je aj vonkajšia podoba výrobku, napr. obaly cigariet a výrobné značky na nich. Odhaľované sú aj 

nelegálne výrobne sekaného tabaku. V poslednom období je možné zaznamenať taktiež protiprávne využívanie 

postupov platných v EU v oblasti obchodovania.  

Podľa údajov Colnej služby v roku 2012 bolo v Poľsku odhalených 599 mil. ks nelegálnych cigariet, čo 

znamenalo pokles v porovnaní s rokom 2012 o 12,3 % (683 mil. ks). Najvyšší podiel na odhaľovaní nelegálneho 

obchodu s cigaretami majú príslušníci Colnej služby: 70-80 % všetkých prípadov za posledné roky. 

 

Graf č. 10. Počet nelegálnych cigariet zhabaných v Poľsku ( v mil. ks) v rokoch 2005 – 2012. 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

Množstvo zhabaného tabaku v roku 2012 všetkými poľskými uniformovanými zložkami sa zvýšilo 

v porovnaní s rokom 2011 o 7,1 %. Rok 2012 bol prvý, keď tento nárast nebol z roka na rok taký vysoký. 

Graf č. 11. Odhalenia tabaku v Poľsku (v tonách) v rokoch 2009-2012. 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

3.2.1.4. Tranzit  

Trestná činnosť spočíva v odstránení tovaru z colného dohľadu a vo fiktívnom potvrdení vývozu za 

hranice EU tabakových výrobkov (najčastejšie cigariet) v skutočnosti zostávajúcich na území EU. Tento postup 

používajú organizované zločinecké skupiny a vyžaduje si dobrú logistiku, zároveň je spojený s páchaním ďalších 

trestných činov (napodobovanie colných pečatí, zmena štátnych poznávacích tabúľ vozidiel). 

 

Tab. č. 5. Počet a hodnota pašovania cigariet odhaleného Pohraničnou strážou podľa hraničných úsekov 

s jednotlivými štátmi. 

Hraničný 

úsek 

Hodnota (v PLN) Počet 

2010 2011 2012 

Zmena 

2011/201

2 

2010 2011 2012 

Zmena 

2011/201

2 

Rusko 1 069 179 1 098 864 990 607 ▼9,9% 2 690 227 2 426 036 1 979 589 ▼18,4% 

Bielorus

ko 
7 013 692 7 098 395 7 238 194 ▲2,0% 

17 592 

985 

15 620 

756 

14 466 

310 
▼7,4% 

530 590
724 744 783 744 683
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Ukrajina 
28 865 

547 

23 856 

231 

18 158 

849 
▼23,9% 

71 834 

943 

52 665 

499 

36 291 

874 
▼31,1% 

Litva 
11 616 

437 

17 552 

562 
3 295 263 ▼81,2% 

29 223 

720 

38 747 

380 
6 585 880 ▼83,0% 

Slovensk

o 
216 289 34 283 6715 ▼80,4% 544 120 75 680 13 420 ▼82,3% 

Česko 462 834 630 979 660 381 ▲4,7% 1 163 240 1 392 890 1 319 835 ▼5,2% 

Nemecko 
10 642 

386 
8 373 683 7 187 548 ▼14,2% 

28 500 

720 

18 384 

980 

14 364 

103 
▼21,9% 

Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Pohraničnej stráže 

 

3.2.1.5. Dočasné skaldovanie v daňovom sklade 

Trestný čin spočíva v odstránení z colného dozoru tovaru, ktorý podlieha dočasnému skladovaniu 

v daňovom sklade na základe sfalšovanej dokumentácie.  

Prospievajú tomu nasledujúce skutočnosti: 

 Jednoduchosť pri získavaní povolenia na vedenie daňového skladu: registrácia subjektu je spravidla 

vykonaná na fiktívne alebo nasadené osoby a na adrese uvedenej v povolení najčastejšie nie sú žiadne 

skladovacie priestory alebo vonkajšie plochy pre skladovanie tovaru; 

 veľmi nízke finančné zabezpečenie, ktoré sa platí v chvíli privážania tovaru (často s vysokou sadzbou 

spotrebnej dane) do skladu. 

 

3.2.2. Nelegálny obchod s alkoholickými výrobkami  
Z analýzy dokumentácie Centrálnej agentúry pre vyšetrovanie Hlavného veliteľstva Polície vyplýva, že 

do konania spojeného s nelegálnou výrobou a uvádzaním na trh alkoholických výrobkov sú zapojené zločinecké 

skupiny, ktoré si z neho urobili stály zdroj príjmov. 

Sfalšované alkoholické výrobky sú obyčajne vyrábané na základe kontaminovaného etylalkoholu, ktorý 

je určený na výrobu produktov, ktoré nie sú určené na konzumáciu ľuďmi (napríklad: rozpúšťadlá, riedidlá, 

zápalné zmesi pre gril, kvapaliny do ostrekovačov okien, nemrznúce kvapaliny a pod.) pod predchádzajúcej 

chemickej dekontaminácii v rozpore s výrobnou metódou a technologickými podmienkami pre alkoholické 

nápoje.  

Zločinecké skupiny, ktoré sa zaoberajú čistením kontaminovaného alkoholu to vykonávajú hlavne dvomi 

spôsobmi: 

 opätovnou destiláciou spočívajúcou v odparovaní (pre tieto účely sú konštruované špeciálne inštalácie, 

v ktorých sa odlučujú kontaminačné látky). Výsledkom odparovania sa získava alkohol, z ktorého sa falšujú 

vodky vyššej kvality;  

 do kontaminovaného alkoholu sa pridáva chlór/podchlorín sodíka s cieľom vylúčenia nečistôt a následne sa 

čistí cez uhlíkové alebo iné filtre s podobným pôsobením. Čistením sa získava alkohol priemernej kvality 

v závislosti od stavu použitých filtrov. Súčasne je to najlacnejšia a najrýchlejšia metóda, ktorá zároveň 

prináša organizátorom veľké zisky a preto sa využíva najčastejšie. 

Súčasné legislatívne podmienky v Poľsku, v ktorých obchodovanie s kontaminovaným etylalkoholom 

nepodlieha obligátne zvláštnemu daňovému dohľadu až dobu jeho použitia v súlade s určením napomáha 

protiprávnemu konaniu prostredníctvom uvádzania na vnútorný trh s potravinami Európskej únie alkoholických 

výrobkov pochádzajúcich z vyčisteného kontaminovaného alkoholu v podobe čistého alkoholu a falšovaných 

vodiek rôzneho druhu a rôznych značiek. A týmto spôsobom aj veľký cenový rozdiel medzi konzumným 

alkoholom a kontaminovaným alkoholom s nulovou sadzbou spotrebnej dane s relatívne nízkymi nákladmi na 

jeho čistenie a zároveň neveľkú hrozbu trestu odňatia slobody robia toto konanie veľmi výnosným a relatívne 

málo rizikovým.  

Činnosť poľských príslušníkov viedla v roku 2012 k odhaleniu vyše 202 tis. Litrov nelegálneho alkoholu. 

Medzi významné výsledky kontroly je potrebné započítať odhalenie nelegálnych miest dekontaminácie 

a distribúcie alkoholu. Len &colná služba samostatne alebo v spolupráci s ďalšími službami odhalila 25 takýchto 

miest. Celkovo Colná služba v oblasti správneho používania platcami daní označení spotrebnej dane vykonala 

17 233 kontrol podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa obchodnou a gastronomickou činnosťou. Tieto 

kontroly sa týkali výrobkov so spotrebnou daňou vrátane alkoholických výrobkov. V oblasti porušovania 

daňových priestupkov s použitím alkoholických výrobkov Colná služba v roku 2012 vykonala spolu 413 

daňových kontrol, kontrol spotrebných lehôt a výpočtov s celkovým finančným výsledkom skoro 4 mil. eur. 
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3.2.3. Trestná činnosť spojená s obchodovaním s tekutými palivami  
Trh s palivami vzhľadom na veľký obchodný rozmer a možnosti získavania rozsiahlych ziskov je zvlášť 

ohrozený konaním nepoctivých podnikateľských subjektov, ktoré spôsobujú stratu mnoho miliónových 

poplatkov v neprospech štátu. V súčasnej ekonomickej situácii príjmy dosahované z obchodu s nelegálnymi 

palivami sú naďalej veľmi ziskové pre organizátorov trestnej činnosti. Zo štatistických údajov vedených 

subjektmi, ktoré združujú výrobcov palív a subjekty prevádzkujúce čerpacie stanice vyplýva, že rozmer 

nelegálneho obchodovania s tekutými palivami bude rásť a straty v rozpočte len z dôvodu chýbajúcich príjmov 

z poplatkov sa odhadujú na približne 1 miliardu eur ročne.    

Protiprávna činnosť v roku 2012 v Poľsku v oblasti  energetických výrobkov sa týkala najmä nafty. Čím 

ďalej tým bežnejšia je metóda využívania práva Európskej únie pri zavádzaní nulovej sadzby DPH 

v obchodovaní s tekutými palivami. Neplatenie DPH je výsledkom kolotočových obchodných transakcií, ktorých 

sa zúčastňujú tzv. firmy – stĺpy. V kolotočových obchodných transakciách sa vykonáva zdanlivý obchod 

s palivom, v ktorom posledný subjekt, ktorým je najčastejšie firma - „stĺp“ predáva tovar a následne likviduje 

podnikanie, pričom nezaplatí príslušnú DPH a dostáva vrátenú príslušnú daň z predaja paliva v rámci dodávky 

vnútri Európskeho hospodárskeho spoločenstva.  

 
Obrázok číslo 2. Schéma daňového kolotoča 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tento jav sa rozšíril v oblasti obchodovania s naftou pochádzajúcou z bieloruských rafinérií cez Lotyšsko 

a Litvu. V Poslednom čase sa podobné javy rozšírili aj vo vzťahu k palivu privážanému z Nemecka, Čiech 

a Slovenska. 

Druhou oblasťou, ktorej venujú pozornosť služby je možnosť nelegálneho využívania keramických olejov 

ako pohonných hmôt pri vynechaní daní: spotrebnej dane, DPH a poplatku z palív. Medzi metódy najčastejšie 

používané organizovanými zločineckými skupinami pri uvádzaní na trh keramických olejov ako pohonných 

hmôt patria: 

 fiktívny vývoz do ďalšieho členského štátu EÚ – predaný keramický olej fyzicky neopúšťa územie Poľskej 

republiky (alebo ho opúšťa a sa vracia) a je uvedený do neevidovateľného obratu ako nafta  a zároveň po 

stránke dokumentácie je predaný ďalším odberateľom aj z ďalších krajín EÚ, 

 nelegálny dovoz z iného členského štátu EÚ – keramických olej je nakupovaný bez ohlásenia orgánom 

Colnej služby alebo na základe dokumentácie, ktorá potvrdzuje nepravdivé informácie  a je uvedený do 

neevidovateľného obehu ako nafta.  

Konaním zločineckých skupín je zvlášť ohrozený trh s vykurovacími olejmi a ďalšími ropnými 

produktmi s nižšími technickými parametrami, ktoré sú predávané ako plnohodnotná nafta. Súvisí to najmä 

nižším zdanením vykurovacích olejov určených na kúrenie ako v prípade nafty pre pohon vozidiel a s ich 

podobnými fyzikálno – chemickými vlastnosťami, čo dáva možnosť ich vzájomne vymieňať a miešať. 

Vzhľadom na nižšiu cenu vykurovacích olejov a ich parametre porovnateľné s naftou ich potenciálni 

odberatelia využívajú ako palivo pre pohon nákladných vozidiel, sedlových ťahačov a poľnohospodárskych 

strojov. Organizované zločinecké skupiny vo svojom konaní používajú mechanizmy odfarbovania vykurovacích 

olejov a miešania pohonných materiálov s inými chemickými produktmi a následne ich uvádzajú na trh ako 

pohonnú naftu. 

V roku 2012 Polícia v Poľsku zahájila 1608 konaní v oblasti obchodovania s palivami, alkoholickými a 

tabakovými výrobkami, nelegálneho získavania DPH a ďalších daní od fyzických a právnických osôb. Znamená 

to pokles o 4,5 % v porovnaní s rokom 2011. Podiel konaní zahájených na základe operatívnej dokumentácie na 

celkovom počte zahájených prípravných konaní v roku 2012 dosiahol 64,9 % a približoval sa k stavu 

v predchádzajúcom roku (64 %). 
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Graf č.12. Počet konaní zahájených Políciou celkom a na operatívnej dokumentácii v oblasti obchodovania 

s palivami, alkoholickými a tabakovými výrobkami, nelegálneho získavania DPH a ďalších daní od fyzických 

a právnických osôb v rokoch 2009-2012. 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

V roku 2012 poľská Polícia zistila 2377 trestných činov v oblasti obchodovania s palivami, 

alkoholickými a tabakovými výrobkami, nelegálneho získavania DPH a ďalších daní od fyzických a právnických 

osôb. To je o 3,1 % menej ako v roku 2011. Už niekoľko rokov počet zistených trestných činov v uvedenej 

kategórii sa udržuje na podobnej úrovni. Počet trestných činov zistených Políciou v roku 2012 dosiahol 2294, čo 

znamená objasnenosť na úrovni 96,5 %.  

 

Graf č. 13. Počet trestných činov zistených a objasnených Políciou v oblasti obchodovania s palivami, 

alkoholickými a tabakovými výrobkami, nelegálneho získavania DPH a ďalších daní od fyzických a právnických 

osôb v rokoch 2009-2012. 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

3.3. Trestná činnosť na kapitálovom trhu 

Medzi protiprávne správanie sa využívané pre zločinecké konanie7na kapitálovom trhu v Poľsku patria:  

                                                           
7 Trestnú činnosť v oblasti pôsobenia inštitúcií kapitálového trhu postihujú okrem iných aj nasledovné predpisy.: čl. 215-222 zákona z 28. 

augusta 1997 o organizovaní a prevádzkovaní dôchodkových fondov – o. i. neoprávnené používanie názvu „otvorený dôchodkový fond“ 

alebo „všeobecný dôchodkový spolok“, vykonávanie činnosti bez vyžadovaných povolení, porušovanie požiadaviek v oblasti ukladania 

peňazí na úrok, poskytovanie nepravdivých alebo zatajovanie pravdivých informácií v emisnom prospekte, vykonávanie akvizícií 

s porušovaním článkov zákona, zverejnenie alebo využívanie profesionálneho tajomstva týkajúceho sa pôsobenia fondu, nesplnenie 

povinností v súvislosti so vznikom chýbajúcich prostriedkov vo fonde, spáchanie činov uvedených v predpisoch čl. 215-221 konajúc v mene 
právnickej osoby; 

Čl. 178-183 zákona z 29. júla 2005 obchodovaní s finančnými nástrojmi – podnikanie v oblasti obchodovania finančnými nástrojmi bez 

vyžadovaných povolení alebo poverenia obsiahnutého v osobitných predpisoch alebo bez oprávnenia zverejnenie alebo využitie 
v obchodovaní s finančnými nástrojmi informácií, ktoré sú profesionálnym tajomstvom alebo dôvernými informáciami, poskytovanie 

odporúčaní alebo nabádanie ku kúpe alebo predaji finančných nástrojov, ktorých sa týka dôverná informácia, manipulácia s hodnotou 

finančného nástroja; Čl. 99-101 a čl. 103-104 zákona z 29. júla 2005 o verejnej ponuke a podmienkach zavádzania finančných nástrojov do 
organizovaného systému obehu a verejných spoločnostiach – navrhovanie kúpy finančného nástroja bez vyžadovaného potvrdenia alebo 

sprístupnenia informačného prospektu, verejné navrhovanie kúpy cenných papierov iným spôsobom ako cestou verejnej ponuky, 
poskytovanie nepravdivých alebo zatajenie pravdivých údajov dôležitým spôsobom vplývajúcich na obsah informácie v emisnom prospekte 

alebo v iných informačných dokumentoch, poskytovanie nepravdivých údajov alebo utajovanie pravdivých údajov, ktoré podstatným 

spôsobom vplývajú na obsah tejto informácie, neodovzdanie alebo nesprístupnenie verejnosti, napriek povinnosti, dodatku k emisnému 
prospektu; Čl. 45 zákona z 29. júla 2005 o dozore na kapitálovom trhu – nedodržanie dozorovaným subjektom povinnosti zavedenia blokády 

účtu; Čl. 57-60 zákona z 26. novembra 2000 o tovarových burzách – vedenie burzy, burzovej účtovnej alebo tovarovej komory a 

maklérskeho domu bez povolenia alebo napriek predpisom zákona, zverejnenie alebo využitie v obchode s burzovým tovarom informácie, 
ktorá tvoria profesionálne tajomstvo, manipulovanie s cenou burzového tovaru, umelé zvyšovanie alebo znižovanie cien burzových tovarov, 

poskytovanie nepravdivých alebo utajovanie pravdivých údajov v obsahu informácie obsiahnutej v dokumente súvisiacom so zavedením do 

burzového obehu; Čl. 311 Trestného zákonníka – šírenie v dokumentácii spojenej s obchodovaním s cennými papiermi nepravdivých 
informácií alebo premlčanie informácie o majetkovom stave ponúkajúceho, ktorá má významný vplyv na obchodovanie s týmito papiermi; 
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 podávanie objednávok alebo uzatváranie obchodných transakcií, ktoré privádzajú k omylu alebo by mohli 

priviesť k omylu vo veci skutočného dopytu, ponuky alebo ceny finančného nástroja, ktoré spôsobujú 

neprirodzené alebo umelé stanovenie ceny jedného alebo niekoľkých finančných nástrojov,  

 podávanie objednávok alebo uzatváranie obchodných transakcií so zámerom vyvolať iné právne následky 

ako tie, pre dosiahnutie ktorých je fakticky vykonávaný právny úkon, 

 rozširovanie prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov nejasných informácií alebo neoverených 

správ, ktoré privádzajú k omylu alebo by mohli priviesť k omylu vo veci finančných nástrojov, 

 zverejnenie alebo využitie dôvernej informácie osobami disponujúcimi dôvernou informáciou v súvislosti 

s plnením funkcie v orgánoch spoločnosti, vlastnenia akcií alebo podielov v spoločnosti alebo v súvislosti 

s prístupom k dôvernej informácii z titulu zamestnania, vykonávania profesie a tiež vo vzťahu vykonávateľa 

alebo iného právneho vzťahu podobného charakteru, 

 vykonávanie maklérskej činnosti a podnikateľskej činnosti v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi 

bez povolenia, 

 navrhovanie kúpy cenných papierov bez zákonom vyžadovaného schváleného emisného prospektu alebo 

informačného memoranda, 

 poskytovanie osobami zodpovednými za informácie obsiahnuté v emisnom prospekte alebo iných 

informačných dokumentoch nepravdivých informácií alebo zamlčanie pravdivých údajov, ktoré podstatným 

spôsobom ovplyvňujú obsah informácie. 

Prípady z oblasti finančného trhu vrátane kapitálového sú prípady so zvláštnym stupňom zložitosti 

a výrazným druhovým zaťažením a ich predmetom sú činy, ktoré často ovplyvňujú osudy veľkých skupín, napr. 

investorov na burze poškodených nepoctivým konaním účastníkov trhu alebo konaním subjektov poskytujúcich 

finančné služby bez príslušného povolenia. 

Vedie to k narušeniam dôležitých mechanizmov fungovania jednotlivých trhov. Vo väčšine prípadov sú 

to prípady výnimočne zložité po stránke faktickej aj právnej, ktorý si vyžadujú analýzy rozsiahleho 

komplikovaného dôkazového materiálu a vykonania výkladu konkrétnych právnych noriem. K ich preskúmaniu 

je potrebné správne zhodnotenie metód konania obvinených, ktoré je zvlášť náročné z právneho hľadiska a tiež 

potreba zohľadnenia posudkov súdnych znalcov z rôznych oblastí. Tieto prípady si vyžadujú nie len rozsiahle 

odborné vedomosti ale aj skúsenosti s formuláciou obvinení. 

Trestná činnosť na kapitálovom trhu sa neustále vyvíja smerom k čím ďalej tým rafinovanejším 

konaniam. Využívanie páchateľmi technologických riešení, zvlášť používanie internetu sťažuje odhaľovanie 

páchateľov a zhromažďovanie dôkazov k prípadu. Zvláštne ohrozenie vytvárajú subjekty ponúkajúce služby pri 

spravovaní aktív, ktoré konajú bez povolenia a získavajú si klientov vidinou veľkých ziskov. 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2013 Polícia pozorovala ponuky objavujúce sa 

v internete od investičných platforiem, ktoré ponúkali obchodovania z akciami, indexmi, tovarom a valutami 

prostredníctvom zahraničných serverov. Sú to firmy registrované napr. v Latinskej Amerike, ktoré pôsobia na 

poľskom trhu a sľubujú vysoké zisky. Ich činnosť spočíva de facto v sprostredkovateľstve pri obchodovaní 

s finančnými nástrojmi, čiže vykonávaní maklérskej činnosti. Pre vykonávanie takejto činnosti je potrebný 

súhlas Komisie finančného dozoru, ktoré takéto internetové portály nezískali. Obyčajne takéto portály sú 

uvádzané v zoznamoch verejných výstrah, ktorý vedie Komisia finančného dozoru8 s cieľom zverejňovať 

informácie o tom, že daná firma nemá investičnú licenciu. Spravidla na internetových stránkach takéhoto 

subjektu nie je adresa firmy. Je len názov krajiny a zahraničné kontaktné čísla (telefón, fax, e-mailová adresa). 

Obyčajne tiež chýbajú informácie o tom, či osoby spravujúce peniaze klientov majú na to oprávnenia. 

Po analýze údajov o prípravných konania zahájených Políciou je možné zistiť, že ich počet v priebehu 

rokov 2009-2011 je podobný: 55 konaní v 2009, 50 v 2010 a 52 v 2011. V roku 2012 bolo možné zaznamenať 

                                                                                                                                                                                     
Čl. 38-41, 43 a 43a zákona z 29. júna 1995 o obligáciách – o. i. emisia obligácií bez oprávnenia, poskytovanie pri emisii obligácií 
nepravdivých údajov alebo utajovanie pravdivých, nesprístupňovanie emitentmi obligácií finančných správ držiteľom obligácií, 

neuschovávanie finančných prostriedkov, ktoré sú  príjmami s podnikania na bankovom účte v súlade s pravidlami určenými zákonom, 

určenie finančných prostriedkov pochádzajúcich z emisie obligácií na iná ciele ako je určené v podmienkach emisie, porušovanie povinností 
bankou – reprezentantom, porušovanie zákazov kúpy obligácií emitentom; Čl. 171 zákona z 29. augusta 1997 Bankový zákon – o. i. vedenie 

podnikania spočívajúceho v zhromažďovaní peňažných prostriedkov iných fyzických a právnických osôb alebo organizačných zložiek, ktoré 
nemajú právnu subjektivitu, s cieľom poskytovať im úvery, peňažné pôžičky alebo zaťažovanie rizikom týchto finančných prostriedkov, 

používanie v názve organizačnej zložky, ktorá nie je bankou alebo v popise jej podnikania alebo v reklame slov „banka” alebo „pokladnica”, 

vykonávanie zárobkovej činnosti v rozpore s podmienkami uvedenými v zákone, poskytovanie oprávneným orgánom nepravdivých 
informácií alebo zatajovanie pravdivých informácií týkajúcich sa banky a klientov banky, zverejňovanie alebo využívanie informácií 

tvoriacich bankové tajomstvo, nezaistenie správneho prevádzkovania vnútornej kontroly údajov a informácií, neposkytovanie informácií a 

vysvetlení na žiadosť Komisie finančného dozoru alebo nejasné alebo netermínové plnenie týchto povinností, nevypracovanie a 
nepredloženie Komisii finančného dozoru konsolidovanej finančnej správy a iných správ súvisiacich s konsolidovaným dozorom alebo 

nejasné alebo netermínované splnenie týchto povinností. Zdroj: vlastné spracovanie. 
8 Komisia finančného dozoru je centrálny orgán štátnej správy dozerajúci na finančný trh v Poľsku. Zriadený bol na základe zákona z dňa 21. 
júla 2006 o dozore nad finančným trhom. Dozor nad činnosťou Komisie má predseda Rady ministrov. Zdroj: vlastné spracovanie. 
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neveľký nárast na úroveň 68 konaní. Menší počet prípravných konaní je na základe operatívnej dokumentácie 

Polície. Súvisí to so sťaženým prístupom Polície k informáciám tvoriacim profesionálne tajomstvo. V roku 2012 

Polícia zistila 27 trestných činov z oblasti konania inštitúcií na kapitálovom trhu (v roku 2011 bolo 

registrovaných 36 a v roku 2010 18). Objasnenosť trestných činov tohto druhu je veľmi vysoká.  

 

Graf č. 14. Počet zahájených konaní a trestných činov zistených a objasnených Políciou v prípadoch v oblasti 

pôsobenia inštitúcií na kapitálovom trhu v rokoch 2009 – 2012. 

 
Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

3.4. Pranie peňazí 

Spolu s ekonomickým rozvojom štátu, globalizačnými procesmi, najmä voľným pohybom tovaru, služieb 

a ľudí sa rozvíja činnosť organizovaných zločineckých skupín, ktorej cieľom je legalizovať finančné prostriedky 

získané z trestnej činnosti. Pranie peňazí ako druh trestnej činnosti je veľmi širokým pojmom. Spravidla tvorí 

jednu z etáp činnosti organizovaných zločineckých skupín, ktorej cieľom je uviesť do legálneho obehu tzv. 

špinavé peniaze. Týka sa to zločineckých skupín rovnako ekonomického charakteru ako aj drogového, 

kriminálneho a taktiež multizločineckých. Nadobudnuté zisky používajú zločinecké skupiny rôznym spôsobom, 

najmä pre bežné financovanie činnosti skupiny, získavania luxusného majetku a pre investičnú činnosť.   

 
Obrázok č.3. Fázy prania špinavých peňazí. 

Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Komisie finančného dozoru. 

 

Polícia v Poľsku uvádza oblasti pôsobenia zločineckých skupín, ktorých mechanizmy napomáhajú javu 

prania špinavých peňazí:  

 neoprávnené získanie DPH alebo vyhýbanie sa daňovej povinnosti  v prípade spotrebnej dane a dani 

z príjmu, kde páchatelia s cieľom sťažiť alebo znemožniť zistenie pôvodu týchto finančných prostriedkov 

z trestnej činnosti ich prevádzajú cez bankové účty, pričom niejeden krát používajú mechanizmy 

identifikované Generálnym inšpektorom finančných informácií9 ako sú „cieľový účet“ a „simulujúci 

podnik“, 

                                                           
9 Generálny inšpektor finančných informácií je jednoosobný centrálny orgán štátnej správy, je to orgán druhý po Ministrovi financií, ktorý je 

kompetentný v prípadoch predchádzania uvádzaniu do finančného obehu majetkových hodnôt pochádzajúcich z nelegálnych alebo 
nezverejnených zdrojov a boja proti financovaniu terorizmu. Pôsobí na základe zákona z dňa 16. novembra 2000 o boji s praním peňazí 

a financovaním terorizmu. Generálneho inšpektora vymenúva a odvoláva na žiadosť ministra s kompetenciami pre finančné inštitúcie 

predseda Rady ministrov. Generálny inšpektor plní svoje úlohy s pomocou organizačnej jednotky vyčlenenej pre tento účel v štruktúre 
Ministerstva financií. Zdroj: vlastné spracovanie. 
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 hry v hracích automatoch, ktoré využívajú internetovú sieť a simulátory hier napriek predpisom zákona 

z dňa 19. novembra 2009 o hazardných hrách, pri ktorých boli zisky pochádzajúce z trestnej činnosti 

legalizované finančnými prevodmi do podnikov – základný kapitál spoločnosti, 

 pochádzajúce z činností spojených s privatizačnými procesmi, kde legalizácia týchto prostriedkov 

prebiehala prostredníctvom investícií do obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo zvýšiť základný 

kapitál alebo tiež prevody na bankových účtoch, 

 pochádzajúce z činností spojených s nelegálnym obchodovaním omamnými a psychotropnými látkami, 

 pochádzajúce z činností spojených z nelegálnym obchodovaním s farmaceutickými prostriedkami mimo 

organizovanú sieť lekární a uvádzania do obehu liečiv s anabolickým pôsobením bez vyžadovaných 

oprávnení, napriek predpisom zákona o farmácii, 

Zároveň je potrebné uviesť, že hlavnými kategóriami prípadov vyšetrovaných Políciou v roku 2012, 

v ktorých boli odhalené mechanizmy prania špinavých peňazí boli podobne ako v predchádzajúcich rokoch: 

neoprávnené získavanie DPH, vyhýbanie sa daňovej povinnosti a to zvlášť na trhu s kovmi, palivami 

a neoprávnené získavanie DPH so zdanlivými obchodnými transakciami v ekonomickom obrate. 

Novo odhalenými mechanizmami používanými pre legalizáciu ziskov boli prostriedky pochádzajúce 

z privatizačných trestných činov spojené s nelegálnym obchodovaním s farmaceutickými výrobkami 

a internetového hazardu v rozpore so zákonom, ktoré boli legalizované prostredníctvom transformovania do 

obchodných spoločností na bankových účtoch.  

Základným problémom v oblasti boja s javom prania peňazí je nevyhnutnosť dokázať prvotný trestný čin, 

ktorého sú majetkové hodnoty uvádzané do finančného obehu. Prvotné trestné činy pre pranie peňazí súvisia 

predovšetkým s ekonomickou trestnou činnosťou.  

Podstatnými témami z pohľadu ohrození v oblasti prania peňazí sú: 

 záujem organizovaných zločineckých skupín o nové metódy legalizácie peňazí, o.i. s využitím virtuálnych 

mien (bitcoin); 

 rozvoj burzovej trestnej činnosti v alternatívnom systéme obchodovania z akciami NewConnect, ktorý 

nepodlieha dozoru Komisie finančného dozoru; 

 využívanie inštitúcií a mechanizmov kapitálového trhu pre legalizáciu ziskov pochádzajúcich 

z organizovanej trestnej činnosti; 

 medzinárodné finančné transakcie s účasťou krajín považovaný za „daňové raje“. 

 

Tab. č. 6. Prehľad údajov o trestnej činnosti podľa čl. 299 §1-6 Trestného zákonníka – „pranie špinavých 

peňazí“(v rokoch 2006-2012) 

Rok Zahájené konania Zistené trestné činy 

2006 202 151 

2007 167 255 

2008 180 251 

2009 159 277 

2010 116 300 

2011 90 277 

2012 122 369 

Zdroj: vlastné vypracovanie na základe údajov Hlavného veliteľstva Polície. 

 

 

Záver 

V Poľsku sa už veľa rokov počet spáchaných ekonomických trestných činov udržiava na vysokej úrovni. 

Podiel tejto kategórie trestných činov na celkovom rozsahu trestnej činnosti následne rastie. Páchatelia pôsobiaci 

v moderných kancelárskych budovách spoza klávesnice počítača, ktorí sa dopúšťajú podvodov alebo 

neoprávneného získavania financií alebo perú špinavé peniaze dnes tvoria veľmi vážne ohrozenie bezpečnosti. 

Straty, ktoré znáša poľský štát v dôsledku ekonomickej trestnej činnosti sú vyššie ako celkové straty 

súvisiace s kriminálnou a drogovou trestnou činnosťou. Odhaduje sa, že v roku 2011 stratil poľských štátny 

rozpočet približne 5 miliárd poľských zlotých. Avšak v roku 2012 len klienti parabánk stratili 2,1 miliardy 

poľských zlotých. Je potrebné zdôrazniť, že to je predsa len časť utrpených strát. Vzhľadom na špecifický 

charakter ekonomickej trestnej činnosti rozsah konaní trestnoprávneho charakteru zostáva naďalej neznámy. 

Jednou z príčin nízkej objasnenosti ekonomických trestných činov v Poľsku je zlyhávanie systému stíhania 

týchto trestných činov. Je potrebné pamätať, že páchatelia ekonomických trestných činov čím ďalej tým častejšie 

využívajú moderné technológie, inovované formy komunikácie a tou informácií a tiež sú to niejeden krát ľudia 

vzdelaní a majú praktické skúsenosti. 
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Výsledkom toho všetkého je fakt, že systém stíhania týchto trestných činov by mal byť zdokonalený 

a zmodernizovaný. Podľa názoru odborníkov pre účely zlepšenia objasnenosti ekonomických trestných činov sú 

potrebné: 

 špecializácia na každej úrovni vyšetrovacích orgánov: polície, prokuratúry, súdov; 

 zvýšenie kvalifikácie príslušníkov Polície zaoberajúcich sa bojom s ekonomickou trestnou činnosťou; 

 posilnenie spolupráce Polície so špecializovanými daňovými službami; 

 zaistenie širšieho prístupu službám zaoberajúcimi sa bojom so zneužívaním k informáciám, ktoré sú 

profesionálnym tajomstvom. 

Jednotlivé druhy ekonomickej trestnej činnosti získavajú čím ďalej tým viac medzinárodný charakter, 

pričom sa neobmedzujú len na činy ovplyvňujúce lokálnu situáciu. Zvlášť jasne je to viditeľné na príklade 

daňových trestných činov, ako sú napríklad daňový kolotoč. Aby bolo možné efektívne odhaľovať a bojovať 

s týmto druhom trestnej činnosti je potrebné zdokonaliť pracovné metódy služieb a inštitúcií zo zákona 

zodpovedných za ochranu záujmov štátu a jeho obyvateľov. Okrem to neobyčajne dôležitým komponentom 

týchto opatrení, čím ďalej tým častejšie prijímaných v medzinárodnom rozmere je zavádzanie modernej 

legislatívy, ktorá vyhovuje moderným požiadavkám fungovania ekonomického trhu na našom kontinente.  
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ANALÝZA POŽIARU V SKLADE DREVOVLÁKNITÝCH 

DOSIEK Z POHĽADU ZISŤOVANIA PRÍČIN POŽIAROV – 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
 

Štefan GALLA1 

 

ANALYSIS OF A FIRE IN A STOREHOUSE OF FIBREBOARDS FROM THE FIRE 

INVESTIGATION POINT OF VIEW – CASE STUDY 
 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou postupov zisťovania príčin požiaru, a to na príklade stanovenia 

príčiny požiaru v sklade drevovláknitých dosiek. Pri zisťovaní príčiny požiaru boli preverované dve verzie: 

technická porucha elektrickej inštalácie skladu hotových výrobkov a tepelné samovznietenie. Počas vyšetrovania 

požiaru expertíznou skupinou priamo na požiarisku boli odobraté vzorky tepelnoizolačných panelov 

z drevovláknitej dosky na laboratórne preskúmanie najmä s ohľadom na možné samovznietenie skladovaného 

materiálu. V laboratórnych podmienkach bola stanovená teplota vzplanutia, teplota vznietenia a spalné teplo 

týchto vzoriek. Na základe výsledkov obhliadky požiariska, zisteného ohniska vzniku požiaru, podkladov 

získaných v priebehu obhliadky požiariska a výsledkov laboratórneho skúmania odobratých vzoriek bola 

potvrdená druhá verzia vzniku požiaru, a to samovznietenie. 

Kľúčové slová: požiar, zisťovanie príčin požiarov, laboratórne skúmanie 

 

Abstract: The article deals with the issue of procedures of fire investigation, on example of determining the 

cause of a fire in a storehouse of fibreboards. In the process of fire investigation, there were reviewed two 

versions: a technical problem of the electrical installation in the finished products storehouse and thermal self-

ignition. During the investigation of the fire by the expertise group directly in the fire site, there were taken the 

samples of thermal panels made from fibreboard for laboratory testing according to particular to possible self-

ignition of stored material, in particular. In laboratory conditions was determined the flash point, ignition 

temperature and the heat of combustion of those samples. Based on the results of fire site inspection, locating the 

fire place, documents obtained during the fire site inspection and the results of the samples laboratory testing, 

there was confirmed the second version of fire formation, the self-ignition. 

Key words: fire, fire investigation, laboratory testing 

 

 

Úvod 

 Zistenie príčin vzniku požiarov, ich vyhodnotenie a podrobná analýza sú jednou z najdôležitejších 

podmienok organizácie boja proti požiarom. Na základe výsledkov  zisťovania príčin vzniku požiarov sa môžu 

správne plánovať protipožiarne opatrenia a vyhodnotiť organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, resp. 

porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi. Analýza príčin vzniku požiarov tak neslúži len na zistenie 

zodpovednosti a miery zavinenia osôb. Slúži tiež pre spracovanie dokumentácie o požiaroch, ktorá je podkladom 

pre preventívnu a represívnu činnosť príslušných zložiek HaZZ, je materiálom pre návrhy legislatívnych 

predpisov v oblasti organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi a pre účely štatistického sledovania 

dlhodobého vývoja požiarovosti z hľadiska príčin vzniku požiarov. 

V príspevku predstavujem postup zisťovania príčiny požiaru, ktorý vznikol na prevádzke sušiča hobry 

v expedičnom sklade hotových výrobkov drevovláknitých dosiek. Išlo o požiar 10 paliet s hobrou. Požiarom bola 

úplne zničená budova expedičného skladu s uskladneným materiálom a časť starej technológie spracovania 

tepelno-izolačných panelov, ktorá sa nachádzala na opačnej strane budovy od ohniska požiaru. Pri požiari nebola 

usmrtená ani zranená žiadna osoba. Výška škody bola vyčíslená na 1,4 mil. EUR. Vzhľadom na výšku škôd po 

požiari sa vyšetrovania požiaru zúčastnila expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV 

SR, ktorá vypracovala aj príslušnú analýzu. 

 

Problematika  

 Zisťovanie príčin požiarov, niekedy označované ako zisťovanie zdroja či príčiny vzniku požiaru je 

analýzou udalostí spojených s výskytom požiaru. Potom čo je požiar lokalizovaný a následne likvidovaný je na 

miesto požiaru povolaný zisťovateľ príčin vzniku  požiarov, aby určil zdroj a príčinu  požiaru alebo explózie. 

                                                           
1 pplk. Ing. Štefan GALLA, PhD., Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava, e-mail: 

stefan.galla@minv.sk 

mailto:stefan.galla@minv.sk
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Vyšetrovanie takýchto udalostí si vyžaduje aplikáciu systematického prístupu a poznatkov zo oblasti požiarneho 

inžinierstva [8], [9]. 

 

 Oblasť zisťovania príčin vzniku požiarov vychádza z nasledovných právnych predpisov: 

 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov [1]; 

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov [2]; 

 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov [3]; 

 Pokyn prezidenta HaZZ č. 60/2002 o zisťovaní príčin vzniku požiarov, spracúvaní dokumentácie o 

požiaroch a o štatistickom sledovaní a rozboroch požiarovosti, v znení pokynu č. 25/2005 [4]. 

 Z hľadiska postupov zisťovania príčiny vzniku požiarov v akomkoľvek objekte je potrebné posúdiť 

požiarnotechnické charakteristiky objektu, v ktorom požiar vznikol, (architektonické a stavebné zvláštnosti, 

stupeň odolnosti stavebných konštrukcií proti ohňu, stanovené triedy reakcie na oheň (horľavosti) stavebných 

materiálov. 

Ďalej sa posudzuje charakteristika, množstvo, stav a rozmiestnenie horľavých materiálov v objekte. Vykoná sa 

charakteristika výrobných procesov v objekte, analyzujú sa možnosti vplyvu na vznik požiaru použitými 

surovinami, technologickými procesmi [7]. 

Identifikujú sa miestne špecifické podmienky (režim, zvyky, poriadok, spôsoby na pracovisku). Analyzuje sa 

časový sled udalostí a situácie, ktoré predchádzali vzniku požiaru, (porucha, zmeny v technologických 

postupoch, vykonávané činnosti a pod.). 

 Pre účely analýz a identifikácie potenciálnych zdrojov, resp. iniciátorov požiaru a podmienok 

umožňujúcich jeho ďalší rozvoj sa využíva nasledovný typ dokumentácie [10]: 

 dokumentácia stavebných objektov a ich priestorov (projekty, stavebné povolenia, kolaudačné 

rozhodnutia, výkresy stavebných úprav, protokoly o prostredí atď.); 

 dokumentácia energetických rozvodov, strojných a technologických zariadení (projektová, prevádzková 

a sprievodná technická dokumentácia); 

 dokumentácia pre vyhodnotenie zabezpečenia ochrany pred požiarmi (projektová dokumentácia 

požiarnej ochrany, správy o vykonávaní kontrol, školení a pod.). 

 Po príchode na miesto udalosti,  po likvidácii požiaru, zisťovateľ príčin vzniku požiarov vykoná 

obhliadku a mapovanie stavu požiariska. Vyhotoví príslušnú fotodokumentáciu, vytvorí situačné náčrtky, 

schémy požiariska. Následne zdokumentuje stav a poškodenie konštrukčných prvkov stavby, strojov a 

technologických zariadení nachádzajúcich v danom priestore, energetických rozvodov, interiérov, skladovaných 

materiálov, a zaznamená prítomnosť iniciátorov. 

 Z hľadiska zisťovania miesta vzniku požiaru sa berú do úvahy ako nepriame príznaky ohniska, tak aj 

ohniskové príznaky, príznaky smeru šírenia sa požiaru, stupeň vyhorenia materiálov a záznamy bezpečnostných 

systémov a zariadení a v neposlednom rade vyťaženie zamestnancov. 

 Dôležitým zdrojom informácií, najmä z pohľadu tvorby potenciálnych scenárov vzniku a ďalšieho 

rozvoja požiaru (stanovenie verzií vzniku požiaru) sú výsledky obhliadky požiariska z hľadiska nájdených 

možných iniciátorov, príp. akcelerátorov horenia a predmetov nesúvisiacich s technologickým procesom a jeho 

zdokumentovania, výpovede svedkov, opis vykonávaných činností mimo rámca činností súvisiacich s 

technologickým procesom a preverenie prevádzkovej dokumentácie objektu (ak existuje). 

 Z požiariska sa odoberajú vzorky a dôkazové materiály, ktorých analýza veľakrát významne napomáha 

určeniu skutočnej príčiny vzniku požiaru a často i usvedčeniu páchateľa, pokiaľ išlo o trestný čin. 

 Odber vzoriek na mieste požiaru je neoddeliteľnou súčasťou zisťovania príčin vzniku požiaru. 

Pozostáva z odberu výrobkov alebo vzoriek resp. fyzických dôkazov, ich zaistenie (obal, manipulácia), 

dokumentácie a transportu do laboratória. Vykonáva sa pri obhliadke miesta požiaru, odobraté vzorky sú potom 

podrobované laboratórnym skúmaniam, ktoré sú podkladom pre požiarnotechnické expertízy.  

 Fyzický dôkaz je akýkoľvek fyzický alebo hmatateľný predmet, slúžiaci na potvrdenie alebo 

zamietnutie konkrétnej skutočnosti alebo spornej veci. Fyzický dôkaz na požiarisku môže byť relevantný z 

hľadiska miesta vzniku požiaru, príčiny požiaru alebo zodpovednosti za požiar. Za fyzický dôkaz sa môže 

považovať [10]: 

 celé miesto vzniku požiaru – z dôvodu, že dôkazová alebo interpretačná hodnota rôznych kusov 

dôkazových materiálov, nájdených na požiarisku, sa nedá zistiť skôr ako v závere preskúmania miesta 

činu, resp. v závere zisťovania; 

 potenciálne dôkazy na požiarisku a v jeho okolí - fyzické konštrukcie, ktoré boli zapálené, alebo na 

ktorých sa objavili stopy po požiari; 

 dôkazy ľudskej činnosti (artefakty) a akýkoľvek ďalší materiál - ktorý bol zapálený, alebo na ktorom sa 

objavili stopy po požiari; 
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 stopy po požiari - viditeľné alebo merateľné fyzické účinky, ktoré zostanú po požiari. Patria sem 

tepelné účinky na materiály, ako je zuhoľnatenie, oxidácia, spotreba horľavých látok, dym a usadeniny 

sadzí, deformácia, roztavenie, farebné zmeny, zmeny v charaktere materiálu, zrútenie konštrukcie a 

ďalšie vplyvy;  

 reprezentatívna vzorka dôkazového materiálu – v prípade, že dôkazový materiál sa má odobrať z 

väčšieho množstva materiálu alebo dôkazový materiál pre svoje rozmery nie je možné odobrať a zaslať 

na odborné  posúdenie, pričom možno z neho odobrať vzorku. 

 Odobraté vzorky ako už bolo spomenuté vyššie podliehajú ďalšiemu, laboratórnemu, skúmaniu. Na 

tento účel sa aplikujú rôzne analytické metódy rozboru vzoriek: 

 stanovenie teploty vzplanutia a vznietenia, bodu vzplanutia a horenia, medze výbušnosti 

 stanovenie horľavosti/nehorľavosti stavebných výrobkov 

 stanovenie náchylnosti materiálov na samovznietenie a teploty samovznietenia 

 diferenciálna termická analýza a tepelná degradácia látok 

 stanovenie spalného tepla 

 hmotnostná spektroskopia  

 plynová a kvapalinová chromatografia 

 Ramanova spektroskopia 

 metalografická metóda skúmania výbrusov materiálov 

 röntgenová difraktografia hliníka 

 Tieto analytické metódy sa využívajú na stanovenie nasledovných fyzikálno-chemických a 

požiarnotechnických charakteristík: horľavosť, vznietenie,  vzplanutie, výbušnosť, samovznietenie,  šírenie 

plameňa po povrchu materiálu, identifikácia prítomnosti a druhu akcelerátora horenia či retardéra horenia. 

 Po sumarizovaní, syntéze a analýze všetkých dostupných podkladov a výsledkov laboratórneho 

zisťovania nastáva fáza vylučovania, resp. potvrdzovania, verzií príčiny vzniku požiaru. V tejto fáze sa vylučujú 

verzie s nepravdepodobnými iniciátormi zapálenia. Na potvrdenie stanovenej pravdepodobnej verzie vzniku 

požiaru sa, ako už bolo spomenuté, využíva existujúci dôkazový materiál a výsledky analýzy vzoriek 

z požiariska. 

 Výsledkom celého procesu zisťovania príčiny vzniku požiaru je potom  požiarnotechnická expertíza, 

ktorá môže mať podobu správy o výsledku požiarnotechnickej expertízy, odborného posudku či znaleckého 

posudku. 

 

Experimentálna časť 

 Príspevok sa vo svojej experimentálnej časti zaoberá postupmi vedúcimi k stanoveniu príčiny požiaru, 

ktorý vznikol na prevádzke sušiča hobry v expedičnom sklade hotových výrobkov drevovláknitých dosiek. Išlo 

o požiar 10 paliet s hobrou.  

 Na likvidácii požiaru sa zúčastnila hasičská jednotka zo závodného hasičského útvaru a hasičské 

jednotky z 5 najbližších hasičských staníc. Počas zdolávania a likvidácie vzniknutého požiaru bol priestor 

monitorovaný termokamerou a nájdené ohniská boli priebežne hasenie vodou. Naskladnené palety s tlejúcou 

hobrou boli z objektu vyvážané, rozoberané a zalievané, pretože drobné ohniská požiaru sa nachádzali 

v jednotlivých paletách. Tieto naskladnené palety boli naukladané až do výšky 5,6 m (4 palety na sebe). 

Približne po dvoch hodinách od spozorovania a nahlásenia požiaru, napriek zásahu hasičských jednotiek, došlo 

k prudkému vznieteniu prachu v medzistropnom priestore a následnému prudkému rozvoju požiaru na plochu 

celej strešnej konštrukcie s rozmermi 100 x 25 m. Veliteľ zásahu okamžite nariadil stiahnutie všetkých 

zasahujúcich príslušníkov z priestorov skladu a privolal posily. Po 15 minútach došlo k zrúteniu strešnej 

konštrukcie do vnútra objektu a požiar sa rozšíril na celý objekt. Požiar bol zlikvidovaný až v dopoludňajších 

hodinách nasledujúceho dňa.  

 

 

Popis situácie pred vznikom a v čase spozorovania požiaru 

  Ako už bolo spomenuté vyššie, požiarom bola zasiahnutá jednopodlažná budova s rozmermi 120 x 25 

m, oddelená požiarne deliacou konštrukciou od haly s novou technológiou spracovania tepelno-izolačných 

panelov. Požiarom zasiahnutý objekt tvoril dva požiarne úseky. Tieto sa členili na sklad hotových výrobkov 

a časť, v ktorej bola umiestnená stará technológia, slúžiaca na orezávanie drevovláknitých nelisovaných dosiek. 

V strednej časti budovy boli administratívne priestory, nad ktorými boli umiestnené šatne a sociálne miestnosti. 

Požiarne úseky boli oddelené požiarne deliacou konštrukciou tvorenou z protipožiarneho sadrokartónu 

s drevenou konštrukciou a požiarnym uzáverom, ktorý tvorili oceľové vráta. Požiarne deliaca konštrukcia bola 

požiarom zničená. 
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 Objekt bol vybudovaný zo železobetónovej typizovanej konštrukcie, ktorú tvorili nosné stĺpy 

v obvodovej časti s prierezom 40 x 60 cm a v strede haly nosné stĺpy s prierezom 40 x 40 cm, umiestnené vo 

vzájomnej vzdialenosti 5 metrov. Obvodový plášť bol vyplnený plnými pálenými tehlami, ktoré boli z vonkajšej 

časti objektu omietnuté vápenato-cementovou omietkou a z vnútornej strany objektu obložené heraklitom 

hrúbky 3 cm a taktiež omietnuté vápenato-cementovou omietkou. Priestor medziskladu od haly s novou 

technológiou spracovania tepelno-izolačných panelov bol oddelený požiarne deliacou konštrukciou 

vybudovanou z tehál a pórobetónových tvárnic s hrúbkou 40 cm. V požiarne deliacej konštrukcii boli vráta, nad 

ktorými boli z každej strany inštalované 4 kusy sprinklerových hlavíc, ktoré nahrádzali požiarny uzáver 

s požiarnou odolnosťou podľa projektovej dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavieb 15 minút. Pri týchto 

vrátach sa v požiarne deliacej konštrukcii nachádzal prestup potrubí, ktorý nebol utesnený. Podlaha bola v celom 

objekte betónová. Svetlá výška objektu po strop bola 6m, výška odvodovej steny po strešnú konštrukciu 7,5 m 

a v štítovej časti 10 m. Konštrukcia strechy bola tvorená z drevených trámov a väzníkov, na ktorých sa 

nachádzalo plné horľavé debnenie z drevených dosák, na ktorých bola ako krytina použitá asfaltová lepenka. 

Podhľad objektu pozostával z dreveného doskového podbitia, na ktorom bolo pripevnené rabicové pletivo 

s keramickými guličkami, omietnuté vápenato-cementovou omietkou. V hornej časti obvodových stien sa 

nachádzali drevené neotvárateľné dvere so sklenenou výplňou s rozmermi 4,6 x 1,2 m, umiestnené medzi 

nosnými typizovanými železobetónovými stĺpmi v počte 38 kusov, ktoré tvorili nosnú časť objektu po oboch 

stranách. V obvodových stenách sa nachádzali oceľové zasúvacie vráta v počte 2 kusy s rozmermi 5 x 3,9 m 

a zasúvacie vráta s rozmermi 3 x 3 m v počte 3 kusy, ktoré slúžili na manipuláciu s materiálom a boli určené 

projektom požiarnej bezpečnosti stavieb ako únikové cesty. Z prednej časti od železničných koľají sa nachádzala 

nakladacia rampa so šírkou 4 m, ktorá bola prekrytá oceľovou konštrukciou s pozinkovaným trapézovým 

plechom. V zadnej časti objektu sa nachádzala manipulačná rampa so šírkou 4 m po celej šírke objektu, prekrytá 

oceľovou konštrukciou s pozinkovaným trapézovým plechom. Na zadnej rampe sa v čase požiaru nachádzali 

palety s drevovláknitou doskou, ktoré tam boli skladované. Vo vzdialenosti 17 m od zadnej rampy sa nachádzala 

ďalšia výrobná hala. Medzi týmito objektmi sa nachádzal priestor so spevnenou štrkovou komunikáciou. 

 V objekte zasiahnutom požiarom sa nachádzali 2 kusy nástenných hadicových zariadení C52 a prenosné 

hasiace prístroje v počte 12 kusov vodných  typu W9 a 6 kusov práškových typu P6. Podľa projektovej 

dokumentácie požiarnej bezpečnosti stavieb pre príjazd hasičskej techniky postačovali existujúce komunikácie. 

 Naskladnenie paliet z drevovláknitých dosiek bolo vykonávané vysokozdvižnými vozíkmi na plynový 

pohon. V strede haly bola vytvorená manipulačná ulička. Skladované drevovláknité dosky boli umiestnené po 

obidvoch stranách uličky na paletách po 4 kusoch, do výšky 5,6 m.  

 V objekte boli skladované nelisované drevovláknité dosky a lepené drevovláknité dosky – izopanely. 

Drevovláknité dosky nelisované boli vyrobené splstením špeciálne rozvláknenej lignocelulózovej hmoty. Tieto 

výrobky sa používajú ako tepelno-izolačný a zvukovo-izolačný materiál. 

 Technologický postup pri výrobe tepelno-izolačných panelov prebiehala nasledovne. Zo skladu 

základných polotovarov sa materiál dopravoval na formátovanie, kde sa dosky rozrezali ručnou hornou 

dvojkotúčovou formátovacou pílou. Hrubé narezané formáty sa potom prepravovali na drevených paletách 

vysokozdvižným vozíkom na brúsenie. Brúsiaca linka STEINEMANN bola situovaná  vedľa formátovacích píl 

na linke, kde sa uskutočňovalo brúsenie drevovláknitých dosiek na požadovaný rozmer. Prebrúsené formáty 

dosiek sa pripravili k nanášačke lepidla, kde sa zlepili na hrúbku 40 mm. Ďalšou operáciou bolo formátovanie 

panelov na presný rozmer. Opracované tepelno-izolačné panely sa uložili na drevené palety a prepravili 

vysokozdvižným vozíkom do skladu hotových výrobkov na balenie. 

 Pri brúsení a formátovaní drevovláknitých dosiek vznikal odpad (piliny, hobliny, odrezky), ktorý bol od 

zdroja vzniku odsávaný vzduchotechnickým potrubím na filter MOLDOW. Náhrada vzduchu nástennými 

súpravami ústredného kúrenia. Filter MOLDOW osadený na oceľovej konštrukcii bol vybavený 

protivýbuchovou ochranou a ako celok odsúhlasený vo VVU Ostrava – Radvanice. Pre filter bol vytvorený 

v hale priestor s elektrorozvádzačom a centrálou na hasenie požiaru. Zachytený odpad vo filtri bol dopravovaný 

zariadeniami CIPRES-FILTER a súvisiacim potrubím na skládku pri kotolni. Filter bol vo vyhotovení 

s osadenou zahášacou tryskou, napojenou na prívodný suchovod.  

 Vo výpovedi svedka požiaru, pracovníka obsluhy cirkulára, ktorý spozoroval požiar ako prvý, sa 

uvádza, že pracovná zmena v ten deň prebiehala ako obvykle. V čase spozorovania požiaru sa bol vyvetrať na 

nákladnú rampu budovy, a keď prechádzal  popri mieste neskoršieho požiaru smerom von, tak si žiadne príznaky 

horenia a ani zadymenia nevšimol. Keď sa o cca 3 – 5 minút vracal ku svojmu stroju na svoje pracovisko, tak si 

všimol, že horí v rohu skladu hotových výrobkov, hneď pri stene pri bráne. Horeli hotové výrobky – palety 

s hobrou. Boli to výrobky pripravené na expedíciu. Už tam bol aj plameň. Oheň zbadal vo výške cca 4 m. Požiar 

sa rozširoval pomerne rýchlo. Okoloidúcemu zamestnancovi povedal, aby požiar nahlásil zmenovému majstrovi 

a sám šiel k hydrantu, aby mohol hasiť požiar. Po chvíli mu prišiel na pomoc iný zamestnanec, s ktorým natiahli 

hadicu a začali hasiť. Toto hasenie trvalo asi 3 minúty. S kolegom sa vrátil s vysokozdvižným vozíkom, vyniesli 

4 - 5 paliet, ktoré horeli a dali ich nabok, smerom na rampu, kde sa nakladá tovar pripravený pre expedíciu 

kamiónovou dopravou. Tieto palety horeli len sčasti z vrchu a tie sa im podarilo uhasiť. Po chvíli prišli aj 
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profesionálne hasičské jednotky a svedok aj s ostatnými zamestnancami opustili halu, nakoľko tam bolo veľké 

zadymenie. 

 

Zisťovanie ohniska vzniku požiaru 

 Pre potreby stanovenia ohniska a príčiny vzniku požiaru vypočuli zasahujúcich príslušníkov, ktorý sa na 

miesto udalosti dostavili ako prví. Išlo o požiar 10 kusov plne naložených paliet s hobrou v expedičnom sklade 

hotových výrobkov, v pravom rohu budovy, medzi bránou novej výroby tepelno-izolačných panelov 

a expedičnou bránou zo skladu smerom do dvora závodu. Tento požiar sa im podarilo lokalizovať, ale vplyvom 

prehriatia nahromadeného drevného prachu v medzistropnom priestore sa nečakane rozšíril v čase cca 10 sekúnd 

na celú plochu strechy, ktorá v priebehu 15 minút zrútila, a tak sa požiar rozšíril do celej budovy. 

 

Laboratórne skúmanie vzoriek odobratých z požiariska 

 Z požiariska boli expertíznou skupinou odobraté vzorky tepelnoizolačných panelov z drevovláknitej 

dosky na laboratórne preskúmanie v laboratóriách Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR, pre ktoré 

sa zisťovala teplota vzplanutia a čas do vzplanutia  a teplota vznietenia a čas do vznietenia, ako aj hodnota 

spalného tepla. 

 Skúmanú vzorku predstavovala svetlohnedá drevovláknitá doska, vzorka ktorej bola narezaná na 

hranolčeky s hmotnosťou 3,0 ± 0,2 g. Teplota v skúšobnej miestnosti počas merania mala hodnotu 22 ± 1 °C 

a relatívna vlhkosť vzduchu bola 58 ± 5 %. Vzorka bola skúmaná v zmysle technickej normy STN ISO 871: 

1999. Stanovenie zápalnosti v teplovzdušnej peci. 

 Spalné teplo bolo stanovené v zmysle normy STN EN ISO 1716: 2003 Skúšky reakcie stavebných 

výrobkov na oheň. Stanovenie spalného tepla. Vzorky použité na skúmanie boli kondiciované v zmysle 

požiadaviek spomínanej normy.  Teplota v skúšobnej miestnosti počas merania mala hodnotu 24,0 ± 0,2 °C. 

Skúška bola vykonaná na kalorimetri IKA C 5000. Vodný ekvivalent kalorimetra bol 0,01 MJ.K-1. Skúmaniu 

bola podrobená vzorka s hrúbkou 20 mm, hustotou 170 kg.m-3.  

Zisťovanie príčiny vzniku požiaru 

 Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vychádzalo z výsledkov obhliadky požiariska, zisteného ohniska 

vzniku požiaru, z podkladov získaných v priebehu obhliadky požiariska a v čase spracovania správy o výsledku 

požiarnotechnickej expertízy a z informácií o priebehu udalostí bezprostredne pred vznikom požiaru.   

 Pri zisťovaní príčin požiaru boli preverované nasledovné verzie: 

 technická porucha elektrickej inštalácie skladu hotových výrobkov, 

 tepelné samovznietenie. 

 

Výsledky 

Stanovenie ohniska vzniku požiaru 

 Na základe výpovedí bolo potvrdené jedno ohnisko požiaru, ktoré sa nachádzalo v tesnej blízkosti 

prevádzky v pravom rohu budovy smerom od koľajiska, medzi bránou prevádzky a bránou expedičnej rampy. 

Výsledky laboratórneho skúmania vzoriek odobratých z požiariska 

 Skúmanou vzorkou bola svetlohnedá drevovláknitá doska odobratá z požiariska, ktorá bola narezaná na 

hranolčeky s hmotnosťou 3,0 ± 0,2 g. Vzorka bola skúmaná v zmysle technickej normy STN ISO 871: 1999 . 

Stanovenie zápalnosti v teplovzdušnej peci. Teplota vzplanutia bola stanovená na 250 ± 12 °C, čas do vzplanutia 

bol stanovený v priemere na 499 sekúnd. Teplota vznietenia bola stanovená na 430 ± 12 °C a čas do vznietenia 

dosahoval v priemere hodnotu 92 sekúnd. V priebehu skúšky sa zo skúmaných vzoriek uvoľňoval sivý dym.  

 Spalné teplo bolo stanovené v zmysle normy STN EN ISO 1716: 2003 Skúšky reakcie stavebných 

výrobkov na oheň. Stanovenie spalného tepla. Skúmaniu bola podrobená vzorka s hrúbkou 20 mm, hustotou 170 

kg.m-3. Celkové spalné teplo bolo stanovené na 16,849 ± 0,01 MJ.kg-1. 

 

Zistená príčina vzniku požiaru 

 Ako už bolo spomenuté vyššie pri zisťovaní príčiny požiaru boli preverované dve verzie, a to buď 

technická porucha elektrickej inštalácie skladu hotových výrobkov alebo tepelné samovznietenie. 

 V sklade hotových výrobkov boli na stenách vedené pôvodné elektrické rozvody, ktoré toho času neboli 

využívané. V strednej časti stropu boli nainštalované žiarivkové svietidlá ovládané vypínačom, ktorý sa 

nachádzal na stene v blízkosti prechodu do priestoru s novou technológiou spracovania tepelno-izolačných 

panelov. Tieto svietidlá a elektrické rozvody sa nenachádzali v bezprostrednej blízkosti zisteného miesta vzniku 

požiaru. Na základe uvedeného bola technická porucha elektrickej inštalácie skladu hotových výrobkov 

vylúčená. 

 Pri preverovaní verzie tepelného samovznietenia sa vychádzalo z popisu situácie, pri ktorej v noci 

bezprostredne pred vznikom požiaru došlo zásahom blesku k výpadku elektrickej siete, a tým aj prerušeniu 

technologického procesu výroby. Pred výpadkom elektrickej siete bola sušiaca linka v prevádzke a nachádzali sa 

v nej drevovláknité dosky. Technologický predpis zahŕňa aj dobu sušenia drevovláknitých dosiek. Vplyvom 
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výpadku elektrickej energie došlo k predĺženiu doby, počas ktorej sa materiál nachádzal v sušičke, a tým 

k nedodržaniu technologického procesu pri sušení, ktorý je podrobne popísaný v prevádzkovom predpise na 

výrobu drevovláknitých dosiek. Z dôvodu nedodržania technologického procesu došlo k naakumulovaniu 

množstva tepla, ktoré malo za následok naštartovanie procesu samovznietenia. Podľa prevádzkového predpisu 

stačí na samovznietenie drevovláknitých dosiek teplota 100 °C a teplota vzplanutia sa pohybuje v rozmedzí 160 

– 240 °C, čo potvrdili aj skúšky vzoriek odobratých z požiariska. Pri samotnom procese sušenia, podľa 

doložených záznamov, sa teplota v sušiarni v rozmedzí 129 – 163 °C. Po obnovení dodávky elektrickej energie 

bol materiál zo sušiarne vybraný, následne zabalený do igelitovej fólie a vyskladnený na paletách do skladu 

hotových výrobkov. Prebiehajúci proces samovznietenia v hornej palete umiestnenej v priestore zisteného 

ohniska vzniku požiaru bol príčinou vzniku požiaru v sklade hotových výrobkov. 

 Šírenie požiaru v podstatnej miere ovplyvnili predovšetkým skutočnosti, že horel sklad hotových 

výrobkov drevovláknitých dosiek, ktoré sú ľahko horľavé, materiál bol naskladnený po 4 paletách na sebe do 

výšky 5,6 m a medzi jednotlivými paletami boli len minimálne vzdialenosti. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim 

šírenie požiaru bolo prehorenie a zrútenie strešnej konštrukcie, čím sa zvýšil prívod kyslíka do priestoru 

požiariska. 

 

Záver 

 V príspevku predstavujem prístup k analýze požiaru v zmysle metodických postupov používaných pre 

účely zisťovania príčin požiarov. Ako už bolo v úvode spomenuté vyšetrovanie udalostí požiarneho charakteru si 

vyžaduje aplikáciu systematického prístupu a poznatkov z oblasti požiarneho inžinierstva, a to najmä dynamiky 

požiaru. Vo všeobecnosti platí, že zisťovateľ príčin vzniku požiarov by mal ovládať základné porozumenie 

princípov vznietenia a horenia a byť schopný tieto poznatky využívať pri interpretácii dôkazov na požiarisku a 

pri vypracovaní záverov ohľadom miesta a príčiny vzniku požiaru. Tento fakt reflektuje aj obsah tohto 

príspevku. 
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ANALÝZA DYNAMIKY POŽIARU NA PRÍKLADE 

ZARIADENIA OBYTNÝCH DOMOV A VO VZŤAHU 

K POŽIARNEJ TAKTIKE 
 

Štefan GALLA1 

 

 

Abstrakt: V posledný desaťročiach dochádza k neustálym zmenám pri požiaroch obytných domov. Tieto zmeny 

sa týkajú viacpodlažných budov, rôzneho usporiadania budov, ich vzrastajúceho požiarneho zaťaženia 

syntetickými palivami a meniacimi sa stavebnými materiálmi. V príspevku sú uvedené výsledky štyroch 

experimentov zameraných na porovnanie meniaceho sa požiarneho zaťaženia v obytných domoch. Tieto pokusy 

sú zamerané na požiare obývacích izieb, kde sa uvažovalo s časom celkového vzplanutia menej ako 5 minút, 

oproti 30 minútam v minulosti. Ďalšie experimenty, ktoré boli realizované, poukazujú na čas zničenia obložení 

stien, okien a dverí v interiéri, ktorý ovplyvňuje rovnako rozvoj požiaru a samotnú taktiku zásahu. Tieto zmeny, 

posudzované samostatne, nie sú natoľko významné, ale všetky účinky týchto zložiek správania požiarov v 

obytných domov zmenili prípady, na ktoré reagujú hasičské jednotky v súčasnosti. Tu prezentované analýzy sú 

zamerané na skúmanie zmeny dynamiky horenia a jej dopadu na reakčnú dobu a časový rámec akcieschopnosti 

hasičov. 

Kľúčové slová: dynamika požiaru, obytné domy, požiarne taktika, požiarne zaťaženie 

 

Abstract: In the last decades, the constant changes in fires of residential houses come up. These changes focus 

the multi-storey buildings, various arrangements of buildings, increased fire loading by synthetic fuels and 

changing building materials. The paper presents the results of four experiments focusing the comparison of 

changing fire loading in residential houses. These experiments are aimed at fires in the living room, where the 

time of flashover less than 5 minutes was considered, versus 30 minutes interval occurring in the past. Further 

experiments, that have been conducted, point out the time of destruction of walls lining, windows and doors in 

the interior, which affects the propagation of the fire and the fire tactics itself. These changes, evaluated 

separately, are not significant enough, but the effects of all these components of fire behaviour in residential 

houses were changed in cases, which the fire forces response in the present times. The analyses presented here 

are focusing the analysing the changes in the dynamics of combustion and its impact on reaction time and ability 

to deliver timeframe by fire-fighters. 

Key words: fire dynamics, residential houses, fire tactics, fire loading 

 

Úvod 

Tak ako vykazujú požiarne štatistiky [1] dochádza k neustálej strate životov hasičov a ľudí. Jedným  z  

významne prispievajúcich faktorov je nedostatočná znalosť správania požiaru v obytných domoch vychádzajúca 

zo zmien, ku ktorým došlo v niekoľkých zložkách požiarnej dynamiky obytných domov. Meniace sa dynamiky 

požiarov obytných domov ako následok zmien veľkosti domu, usporiadania, kapacity a stavebných materiálov 

za posledných 50 rokov pridávali na zložitosti správania sa požiaru (obr. 1). 

 
Obr. 1 Príčinymeniacej sa dynamiky požiarov obytných domov 

                                                           
1 pplk. Ing. Štefan Galla, PhD., Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava,  e-mail: 

stefan.galla@minv.sk 
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Pretože sa domy stávajú energeticky úspornejšie  a palivové zaťaženie narastá, požiare sa stávajú ventilačne 

obmedzenými a tak počas požiaru dochádza k prísunu vzduchu do obytného domu.  Je to mimoriadne dôležité. 

Pri zvýšenom vetraní  narastá aj uvoľňovanie tepla a to buď za pomoci taktického postupu hasičov alebo 

neplánovaného vetrania vyplývajúceho z javu horenia (napríklad nedostatok okien) alebo ľudskou činnosťou 

(napríklad otvorenie dverí susedom) narastá uvoľňovanie tepla, ktorý vyúsťuje do celkového  preskoku. Tieto 

podmienky horenia indukované vetraním sú niekedy neočakávane náhle, preto  hasiči majú málo času na 

reakciu. 

Zatiaľ čo sa fyzika rozvoja požiaru časom nezmenila, zmenilo sa prostredie požiaru alebo špecifickejšie 

rodinné domy. Niekoľko faktorov vrátane veľkosti domov, usporiadania, kapacity a stavebných materiálov sa za 

posledných 50 rokov výrazne zmenili.  Každý z týchto faktorov bol podrobne preskúmaný najmä čo sa týka 

bezpečnosti obyvateľov a reagujúcich  hasičského jednotiek. 

Mnoho moderných domov sú väčšie ako staršie domy postavené  pred rokom 1980. Väčšie domy sa 

vyznačujú väčším množstvom dostupného vzduchu a rastom horenia. Navyše väčšie domy majú lepší potenciál 

požiarneho rastu a potenciálneho rizika reakcie hasičských jednotiek, ak sa nepoužijú správne taktické postupy 

hasenia. Nárast počtu dvojpodlažných domov predstavuje väčší potenciál horenia, čo umožňuje dymovej vrstve 

zotrvať nad ohniskom a poskytnúť dlhší čas  na rast požiaru. To znamená aj väčšiu pôdorysnú plochu  príjazdu a 

odjazdu hasičských jednotiek a potenciálne zvyšovanie možnosti zranenia. 

Trendom nových domov sú vyššie stropy a dve podlažia alebo väčšie miestnosti [2]. Dôsledkom dvoch 

podlaží, vyšších stropov je dlhšia doba vyplnenia dymom, čo umožňuje prísun väčšieho množstva kyslíka a rast 

požiaru ešte pred obklopení ovzdušia dymom s nedostatkom kyslíka. Rýchlosť uvoľňovania tepla výrazne 

spomaľuje horenie akonáhle dochádza k nárastu kyslíka v ovzduší. Novšie domy sú stavané so stropom vyšším 

než obyčajne 2.4 m a to od 4.3 m až 6.1 m [3].  Bežné je tiež, že väčšie miestnosti a otvorené predsiene priamo 

spájajú obývaciu miestnosť so spálňou  umožňujúce vznik dymu v obývacej miestnosti s možnosťou rýchleho  

prísunu do spálne. 

Ďalším trendom pri stavbe domu je odstránenie stien a ponechanie voľného pôdorysu [4]. Pretože sa tieto 

steny odstránia, mení sa aj delenie priestoru na viacero jednotiek oddelených stenou a tak dochádza k ľahšiemu 

prísunu dymu a požiaru. V obývacej miestnosti sú dvere často nahradené klenutými priechodmi vytvárajúce 

veľké otvorené priestory, kde sa obyčajne nachádzajú jednotlivé miestnosti. 

Spojením miestností a vyšších stropov vzniká veľký priestor, ktorý si vyžaduje väčšie množstvo vody a 

zdrojov na zahasenie požiaru.  Tieto požiare sa ťažšie potláčajú vzhľadom na nedostatok delenia priestoru. Voda 

z hadice je účinnejšia, ak sa na hasení podieľa para, bez delenia priestoru sa tento efekt znižuje.  Jednoduchá 

taktika zatvárania dverí na obmedzenie požiaru už v domoch s novším usporiadaním nie je možná. 

Problém prudkého šírenia dymu sa zhoršila využitím kapacít stavieb, ktoré sa v posledných rokoch výrazne 

zmenili a prispievali k zníženiu neudržateľných (život ohrozujúcich) podmienok.  Zmeny zahŕňajú: (a) zvýšené 

používanie horľavých syntetických materiálov ako napríklad plasty a textílie, (b) zvyšujúce sa množstvo 

horľavých materiálov a (c) používanie  látok s neznámym zložením a nepredvídateľnou horľavosťou. 

Mnoho stavebných materiálov sa výrazne zmenilo z mnohých dôvodov, napr. nedostatok materiálov, 

zlepšená stavebná alebo energetická efektivita, a mnoho ďalších [5]. 

Postupom času sa kapacita zmenila od ustupujúcich prírodných materiálov k prevládajúcim syntetickým 

materiálom [6, 7]. Syntetické materiály ako napríklad polyuretánová pena nahradila bavlnenú látku ako výplň 

čalúneného nábytku. Výskum vedený Babrauskasom [8] bol zameraný na porovnanie rozdielnych čalúnených 

kresiel. Kreslo pokryté bavlnenou tkaninou po vznietení vyprodukovalo za 910 sekúnd  maximálnu mieru 

uvoľnenia tepla 370 kW. Penou vyplnené kreslo pokryté polyolefínovou tkaninou malo za 260 sekúnd po 

vznietení maximálnu mieru uvoľnenia tepla 1,990 kW. Obe kreslá mali veľmi podobné celkové uvoľnené teplo 

425 MJ v prípade kresla z prírodnej tkaniny a 419 MJ  v prípade kresla zo syntetickej tkaniny. 

 

Experimentálna časť 

V rámci jednotlivých experimentov sa vykonali 4 experimenty sledujúce správanie požiaru v miestností. 

Skúmali sa rozdiely medzi moderným a tradičným zariadením obývacej izby.   

Ako už bolo spomenuté, vykonané boli celkovo 4 experimenty zamerané na skúmanie zmien vývoja požiaru 

v miestnosti s moderným a miestnosti s tradičným zariadením v štýle polovice 20. rokov. V moderných  

miestnostiach sa použili zariadenia so syntetických materiálov. 

Cieľom experimentov bolo získať údaje potrebné na porovnanie moderných a tradičných poťahov. Prvá 

miestnosť (kontajner) bol o rozmeroch dĺžka 3,7 m x 3,7 m šírka x 2,4 m výška a 2,4 m vysokým a 2,1 m 

širokým otvorom v prednej stene. Druhá miestnosť mala rozmery: dĺžka 4,0 m x šírka 5,5 m x výška 2,4 m, 

s výškou otvoru v prednej stene 3,0 m a šírkou 2.1 m. Vo oboch miestnostiach boli podobné typy i počet kusov 

zariadenia. Váha jednotlivých kusov zariadenie nebola vzatá do úvahy.  

Iniciátorom požiaru v každom z experimentov bola sviečka umiestnená na pohovke. Na meranie priebehu 

tepelného toku boli použité termočlánky s priemerom 0,8 mm, ktoré boli umiestnené v každej miestnosti 
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v o výške 0,3 m od podlahy, smerom ku stropu. Teploty boli merané a zaznamenávané v sekundových 

intervaloch. 

Prvá miestnosť mala rozmery 3,7 m x 3,7 m x 2,4 m. Moderne zariadená miestnosť (Experiment 1) bola 

lemovaná vrstvou 12,7 mm namaľovaného sadrokartónu a podlaha bola pokrytá kobercom a čalúnením. 

Zariadenie sa skladalo z pohovky, ktorá bola vyplnená polyesterovými mikrovláknami pokrytými 

polyuretánovou penou, ďalej konferenčného stolíka, podstavca na televízor a knižnice.  Pohovka mala 

polyesterovú vložku na jej lícovej strane (prednej). Na konci stola sa nachádzala lampa s polyesterovým 

tienidlom, na jej vrchu a na nižšej poličke bol prútený košík. Na konferenčnom stolíku bolo položených šesť 

farebných časopisov, diaľkový ovládač a syntetická rastlina. Na podstavci na televízor bol farebný časopis a 37“ 

televízor. Knižnica mala dve plastové nástavce, nachádzali sa tam dve obrazové rámy a dve sklenené vázy. V 

pravom zadnom rohu sa nachádzal umelohmotná debna na hračky, umelohmotné vedro na hračky a štyri 

naplnené hračky. Na zadnej stene z kovovej tyče viseli polyesterové závesy a na bočnej stene viseli obrazy s 

dreveným rámom. 

Tradične zariadená miestnosť (Experiment 2) bola lemovaná vrstvou 12,7 mm namaľovaného betónu a 

podlaha bola pokrytá neopracovaným tvrdým drevom. Zariadenie miestnosti pozostávalo z bavlnenej pohovky, 

konferenčného stolíka z masívneho dreva a podstavca na televízor. Pohovka mala bavlnenú vložku umiestnenú 

na jej pravej strane. Na nočnom stolíku sa nachádzala lampa s polyesterovým tienidlom na jej vrchu. Na ľavej 

strane pohovky boli položené dve knihy. Prútený košík bol umiestnený na podlahe pred pravou stranou pohovky. 

Ma  konferenčnom stolíku boli položené tri knihy v tvrdom obale, diaľkový ovládač a rastlina zo syntetickej 

látky. Na podstavci bol umiestnení televízor (27“). Na zadnej stene z kovovej tyče viseli bavlnené závesy a na 

bočnej stene sa nachádzali obrazy s dreveným rámom. 

Druhá miestnosť bola väčšia a to s rozmermi 4,0 m x 5,5 m x 2,4 m. Moderne zariadená miestnosť 

(Experiment 3) tvoril namaľovaný sadrokartón s lemovaním 12,7 mm a podlaha  pokrytá nylonovým kobercom s 

polyuretánovou výplňou. Zariadenie miestnosti pozostávalo z pohovky vyplnenej polyuretánovou penou a 

čalúnenou polyesterovou látkou s mikrovláknom, prispôsobených kresiel, dreveného konferenčného stolíka, 

nočného stolíka podstavca na televízor a knižnice. Pohovka mala na jej ľavej strane polyesterovú vložku s 

dvoma poduškami na jej každej strane. Na nočnom stolíku bola umiestnená lampa s polyesterovým tienidlom na 

jej vrchu. Na konferenčnom stolíku sa nachádzali tri farebné časopisy, prútený košík a rastlina zo syntetickej 

látky. Na podstavci na televízor boli umiestnené dve fotky s rámom a LCD televízor  (32“). Na knižnici sa 

nachádzali dve plastové košíky. V pravom zadnom rohu sa nachádzala plastová debna a nádoba na hračky so 

štyrmi hračkami. Na zadnej stene z kovovej tyče visel záves a na bočných stranách boli umiestnené  obrazy s 

dreveným rámom. 

Miestnosť s tradičným zariadením (Experiment 4) pozostávala z maľovaných sadrokartónových dosiek 

priemeru 12.7 mm a podlaha bola pokrytá tvrdým drevom. Zariadenie pozostávalo z pohovky s čalúnenou 

bavlnenou látkou a  bavlnenou vložkou, dvoch prispôsobených kresiel, konferenčného stolíka z masívneho 

dreva, dvoch nočných stolíkov a podstavca na televízor. Na ľavej strane pohovky bola bavlnená vložka. Na 

oboch nočných stolíkoch sa nachádzala lampa s polyesterovým tienidlom na jej vrchu a prútené košíky. Na 

konferenčnom stolíku bol položený prútený košík s piatimi knihami a dve sklenené vázy. Na podstavci bol 

umiestnený televízor (13“) s rastlinou na jej vrchu. V pravom zadnom rohu sa nachádzala drevená debna na 

hračky a množstvo drevených hračiek. Na zadnej stene z kovovej tyče viseli bavlnené závesy a na bočných 

stenách sa nachádzali obrazy s dreveným rámom 

 

Výsledky 

Pri Experimente 1 požiar v prvej minúte rástol pomaly vzhľadom k tomu, že plameň sviečky zasiahol 

polyesterovú prikrývku a podušku pohovky. Počas 2 minút sa požiar šíril smerom k zadnej poduške a v hornej 

časti  miestnosti sa rozvíjala čierna dymová vrstva (0,6 – 0,9 m). Približne za 3 minúty oheň pohltil pohovku,  

horieť začal aj koberec a vrstva horúceho plynu sa zhusťovala a prúdila z hornej tretiny otvorenej miestnosti. V 

moderne zariadenej miestnosti došlo k celkovému vzplanutiu za 3 minúty a 40 sekúnd. Čas celkového vzplanutia 

bol podmienený vznietením podlahy vo vnútri otvorenej miestnosti  a to v dôsledku tepelného toku z plameňov 

vystupujúcich z hornej časti otvoru. 

Pri Experimente 2 požiar v prvej minúte rástol pomaly vzhľadom k tomu, že plameň sviečky sa šíril smerom 

k bavlnenej prikrývke a poduške pohovky. Počas 5 minút oheň zasiahol rameno pohovky a šírilo sa smerom k 

závesom za pohovkou. Za 10 minút sa oheň rozšíril približne na 1/3 pohovky. Počas doby 10 až 20 minút oheň 

sa šíril cez pohovku a v miestnosti sa začala vyvíjať horúca vrstva plynu. V miestnosti s tradičným zariadením 

došlo k celkovému vzplanutiu za 29 minút a 30 sekúnd po vznietení. 

Pri Experimente 3 došlo k vznieteniu a šíreniu ohňa smerom k vankúšu a poduške pohovky za 1 minútu. Za 2 

minúty oheň pohltil približne 1/3 povrchu pohovky a šíril sa k tienidlu lampy. Celá pohovka bola za 3 minúty v 

plameňoch a horieť začal aj koberec, ktorý sa nachádzal vedľa pohovky. V miestnosti s moderným zariadením 

došlo k celkovému vzplanutiu za 3 minúty a 20 sekúnd. 
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Pri Experimente 4 k vznieteniu došlo v ľavej strane pohovky a v čase 1 minúty sa oheň rozšíril smerom k 

prikrývke a poduške pohovky. Za 5 minút oheň pohltil ľavú stranu pohovky a šíril sa  smerom k závesom. K 

horeniu celej vrchnej časti pohovky došlo za 10 minút a v čase 15 minút už bola v plameňoch celá pohovka 

vrátane jej spodnej časti. Plamene dosiahli strop. K celkovému vzplanutiu nedošlo, pretože oheň bol zahasený 30 

minút po vznietení. 

Najvýznamnejším dopadom meniaceho sa prostredia horenia na požiarnu taktiku je pozoruhodná zmena 

časového prehľadu bezpečnej práce hasičských jednotiek. Pracovný čas hasičskej jednotky začína príchodom na 

scénu a končí, keď je požiar pod kontrolou. Pri porovnaní moderného a tradičného prostredia horenia je veľmi 

dôležité skúmať dobu ešte pred príchodom hasičských jednotiek. 

Čas t1 závisí od množstva faktorov ako napríklad keď sa po vznietení objaví horenie, a čas na privolanie 

hasičskej jednotky. Tento čas sa môže výrazne odlišovať v závislosti od zdroja vznietenia, zapálenej veci, 

prítomnosti obyvateľov, prítomnosti zariadení požiarnej ochrany a mnohých ďalších faktoroch.  

Čas t2 je čas, keď operátor tiesňovej linky 112 volá príslušnú hasičskú stanicu. To by sa malo uskutočniť do  

60 s. 

Čas t3 je čas, za ktorý sa hasičská jednotka ustrojí. V zmysle štandardov sa vyžaduje ustrojenie a výjazd do 

60 s. 

 Čas t4 je čas dojazdu hasičských jednotiek na miesto požiaru. V domácich podmienkach by to nemalo trvať 

viac ako 10 minút. 

Preto platí: 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4 ≤ 12 

Dostupných je niekoľko medzinárodných porovnaní reakčných časov hasičských jednotiek. V roku 2006 bol 

v Anglicku priemerný reakčný čas v prípade domových požiarov 6,5 min. Záznam porovnávajúci požiarnu 

bezpečnosť domov v niekoľkých krajinách ,,Reakčný čas vo Švédsku a Nórsku je miernejší než v USA“. V 

škandinávskych štátoch sa vyžaduje príchod záchrannej jednotky do 10 minút, oproti Spojeným štátom 

americkým, kde to je 6 minút. Škandinávci kladú väčší dôraz na prevenciu a včasné hasenie majiteľmi domu. 

Správa napísaná nemeckým požiarnym technikom v roku 2004 skúmala reakčné časy v Európe. Mnoho štátov 

ako napríklad Dánsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Nórsko a Švédsko mali prijateľné reakčné časy v meste 10 

minút a reakčné časy v predmestí alebo vidieckych oblastiach od 15 do 30 minút [9]. 

Predpokladajme, že požiar bol rýchlo  nahlásený a hasičská jednotka bola okamžite volaná za čas t1, čo by 

mohli byť 2 minúty. Použitím priemerného reakčného času hasičskej služby, pracovný časový rámec by bol 

zahájený pri 10 minútach. 

Na porovnanie požiarov modernej a tradičnej miestnosti ako to prináleží pracovnému času, časom k 

celkovému vzplanutiu môže byť pripočítaný k príslušným časom zničenia. Časy celkového vzplanutia boli 

získané z pokusov horiacich miestností.  V miestnosti s moderným zariadením došlo k celkovému vzplanutiu 

počas 3.20 až 3.40, zatiaľ čo v miestnosti s tradičným zariadením v čase, len v prípade experimentu 2, počas 

29.30 min. 

 

Diskusia 

Za posledné desaťročia došlo k zmene  prostredia požiarov obytných domov. Tieto zmeny sa týkali väčších 

obydlí, otvorených priestorových usporiadaní a kapacít, zaťažení syntetickými palivami a nových stavebných 

materiálov. Vo väčších domov je viac prístupného vzduchu na udržiavanie  a rast požiaru. Okrem toho, väčšie 

domy sa vyznačujú aj potenciálom väčších požiarov a rizík reagujúcich hasičských služieb. 

Spájaním miestností a vyšších stropov vzniká väčší priestor, ktorý si v prípade požiaru vyžaduje väčšie 

množstvo vody a zdrojov na hasenie. Tieto požiare sú zložitejšie. To znamená kratšie  únikové časy pre 

obyvateľov vďaka  nedostatku delenia priestoru. 

Porovnaním experimentov, sa preukázalo, že v oboch moderne zariadených miestnostiach došlo k celkovému 

vzplanutiu za menej než 5 minút, zatiaľ čo v tradične zariadených miestnostiach bolo  celkové vzplanutie 

zaznamenané v čase 29 minút. V experimentoch s tradične zariadenými miestnosťami sa čas, kedy došlo 

k celkovému vzplanutiu predĺžil o 700%. 

Pokus moderne zariadenej miestnosti s rozmermi 4.0 m a 5.5 m ukázal, že k celkovému vzplanutiu nedošlo, 

pretože v rovnakom čase nebol v miestnosti dostatok horiaceho paliva na vytvorenie tepla v hornej plynnej 

vrstve. Preto nedošlo k podnietenému vznieteniu predmetov, ktoré sa nenachádzali v blízkosti pohovky. Kreslá v 

ľavej časti miestnosti a televízor a knižnica v pravej časti miestnosti neboli zohriate na teplotu vznietenia. 

Moderne a tradične zariadené miestnosti vykazovali veľmi odlišné správanie požiaru. Bolo zrejmé, že 

prírodné materiály v tradične zariadenej miestnosti vydávali teplo pomalšie ako rýchlo horiace syntetické 

zariadenie modernej miestnosti. 

Časy celkového vzplanutia ukazujú, že požiar v miestnosti s moderným zariadením dáva obyvateľom menej 

času na únik. Tiež vysvetľuje, že v mnohých prípadoch požiar buď prešiel celkovým vzplanutím skôr než prišla 

na miesto zásahu hasičská jednotka alebo došlo k obmedzenému vetraniu a vyžadoval sa čas na nárast 

spaľovacej rýchlosti. Tento rozdiel má výrazný dopad na bezpečnosť obyvateľov i hasičov. Táto zmena vedie k 
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rýchlejšiemu šíreniu požiaru, kratšiemu času na celkové vzplanutie, prudkým zmenám v dynamike horenia a 

kratším časom pre únik. 

 

 

Záver 

Do budúcnosti by sa výskum mal zamerať najmä na zistenie vplyvu meniacich sa požiarneho zaťaženia 

stavieb a to najmä s ohľadom na činnosť hasičskej jednotky. Dôležité je aj skúmanie vplyvu vetrania na ďalší 

rozvoj požiaru. Ďalšie experimenty by mali byť zamerané najmä na požiarnu taktiku používanú hasičskou 

jednotkou, s cieľom ich bezpečného a efektívneho zásahu a ochrany ich života a zdravia.  
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA PRÍČIN 

KONFLIKTOV 
 

Radoslav IVANČÍK 1 - Rastislav KAZANSKÝ2 

 

THEORETICAL BACKROUND FOR THE RESEARCH OF CAUSES OF 

CONFLICTS 
 

 

ABSTRAKT: Ozbrojené konflikty predstavujú neoddeliteľnú súčasť vývoja ľudskej civilizácie od jej vzniku až 

po súčasnosť. Bez ohľadu na to, či ide o konflikty vnútroštátne alebo medzištátne, ich deštrukčná sila je 

obrovská a spôsobuje enormné ľudské, hospodárske, sociálne, environmentálne a ďalšie škody. Tým ako rástol 

počet konfliktov, ako rástla ničivosť v nich používaných zbraní a zbraňových systémov a ako rástol počet ich 

obetí a objem spôsobených škôd, stali sa jedným z najintenzívnejšie vnímaných globálnych bezpečnostných 

problémov. Aj z tohto dôvodu sa problematika skúmania konfliktov a ich príčin stala neoddeliteľnou súčasťou 

bezpečnostného výskumu.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Konflikt, bezpečnosť, príčiny konfliktov, človek, spoločnosť.  

 

ABSTRACT: Armed conflicts represent an inseparable part of the development of human civilisation from its 

beginning till today. Regardless the type of conflict, internal or international, their destructive power is 

tremendous and cause enormous human, economic, social, environmental and further damages. As the number of 

conflicts, the destructiveness of used weapons, the number of casualties and amount of caused damages has 

grown, conflict have become one of the most intensive and serious global security problems. Therefore, the 

research of conflicts and their causes has become an inseparable part of security science. 

KEY WORDS: Conflict, security, research, causes of conflicts, man, society.    

 

 

ÚVOD 

Ozbrojené konflikty, bohužiaľ, nie sú žiadnou novinkou, ale predstavujú neoddeliteľnú súčasť vývoja 

ľudstva od jeho vzniku až po súčasnosť. Nie je preto vôbec prekvapujúce, že sa ich vznikom, priebehom, 

definovaním, klasifikáciou alebo typológiou, či možnosťami ich riešenia zaoberá veľké množstvo vedcov 

a odborníkov z najrôznejších oblastí vedy i praxe. Rovnako tak ich príčinami. 

Príčina je v najširšom zmysle slova jav, ktorý je podmienkou vzniku iného javu. Z reálneho života však 

vieme, že kým ten istý jav vyvolá v jednej skupine konflikt, v druhej skupine, resp. v inom prostredí zostane bez 

odozvy. Čo je toho príčinou? Ľubovoľný jav sa stane príčinou konfliktu vtedy, keď môže uspokojovať nejakú 

potrebu jedného alebo viacerých sociálnych subjektov. 

Pojmom potrebasa vo všeobecnosti označuje stav osoby, sociálnej skupiny, spoločenstva alebo 

spoločnosti, ktorý vzniká ako prejav prírodnej alebo spoločenskej nevyhnutnosti a ktorý si aktér uvedomuje ako 

pocit nedostatku predmetov, prostriedkov alebo podmienok nevyhnutných na jeho normálnu životnú činnosť, 

sebarealizáciu, rozvoj, prípadne ako pocit nedostatku samotnej životnejčinnosti. 

Potreba je teda všetko to, čo je nevyhnutné na zabezpečenie života, fungovanie a uspokojovanie 

záujmov sociálnych subjektov (jednotlivcov, skupín, národov, štátov). Uspokojovanie potrieb sociálnych 

subjektov je iniciátorom ich aktivity. Potreby, ktoré nie sú uspokojené, ovplyvňujú správanie aktéra a motivujú 

ho k takému konaniu, ktoré smeruje k uspokojeniu jeho potrieb. 

Existencia potreby (potrieb) ešte sama o sebe neznamená dostatočnú príčinu na vznik konfliktu. Ak 

uspokojovanie potrieb jedného aktéra nie je spojené s ohrozovaním alebo obmedzovaním uspokojovania potrieb 

iného aktéra, konflikt nevznikne. Ak je napríklad dostatok čistej vody pre všetkých ľudí v danom teritóriu, 

nevznikne kvôli vode žiadny konflikt, avšak ak bude čistej vody nedostatok a nebudú môcť byť uspokojené 

potreby každého subjektu, konflikt vznikne. Konflikt môže začať aj súčasným vyjadrením nároku na tú istú vec 

u dvoch na opačných stranách stojacich záujemcov, ochotných o ňu bojovať. Je to stretnutie dvoch alebo 

viacerých, do určitej miery sa vylučujúcich alebo protichodných snáh, síl, potrieb, záujmov, citov, hodnôt alebo 

tendencií. 

                                                           
1 plk. gšt. Ing. Radoslav Ivančík, PhD., Generálny štáb Ozbrojených síl SR, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava, e-mail: 
radoslav.ivancik@gmail.com 

2 doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., Katedra bezpečnostných štúdií, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej 

Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: rastislav.kazansky@umb.sk 
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Konflikty medzi sociálnymi skupinami sú tak vyjadrením rozporov alebo stretov záujmovmedzi jeho 

aktérmi (jednotlivcami, sociálnymi skupinami, štátmi alebo skupinami štátov). Avšak príčiny rozporov, ktoré 

vznikajú medzi aktérmi konfliktov, nie sú vždy jednoznačné. Môžu byť dané sociálnou pozíciou či statusom 

sociálnej skupiny, môžu vychádzať zo samotnej podstaty človeka ako jednotlivca, zo skupinového správania 

alebo štrukturálnych zmien v spoločnosti, prípadne môže ísť ekonomické, politické, etnické či náboženské 

príčiny konfliktov.3 

 

1  PRÍČINY KONFLIKTOV SPOČÍVAJÚCE V ČLOVEKU 

Pri skúmaní príčin konfliktov a násilia medzi ľuďmi je nutné v prvom rade vychádzať z podstaty 

človeka ako individuálnej bytosti, to znamená z: 

a) biologickej podstaty človeka, 

b) psychických sklonov človeka, 

c) rozumovej nedostatočnosti človeka, 

d) rozumovej dostatočnosti človeka. 

 

Koncepcia založená na biologickej podstate človeka predpokladá, že človek má prirodzené sklony k 

násiliu a k agresivite. Podľa Konrada Lorenza4 je agresivita pud ako každý iný, vyviera zvnútra človeka a slúži 

k zachovaniu vlastného života a druhu. Názor, že agresivita je len reakciou na vonkajšie prostredie, preto 

pokladal za nevedecký. Podľa neho je agresivita vrodená a dobíja sa energiou z vlastného organizmu. Podľa 

Desmonda Morrisa5 existujú u človeka, ako aj ostatných cicavcov dva základné motívy vedúce k agresivite: boj 

o nadvládu v spoločenskej hierarchii a vytvorenie a obrana teritoriálneho práva. Podľa Lorenza sú živočíchom 

vlastné tri základné motívy podporujúce agresivitu: obrana teritória, výber sexuálneho partnera a obrana 

potomstva. Lorenz zároveň tvrdí, že počas svojich výskumov nikdy u zvierat nevidel, že by cieľom ich agresivity 

bolo zničenie príslušníka vlastného rodu – je to podľa neho výlučná vlastnosť človeka. Nikolaas Tinbergen na 

margo uvedeného dodáva, že človek je jediný spomedzi tisícov druhov, ktoré spolu bojujú a u ktorého majú tieto 

boje ničivý charakter. Zároveň tvrdí, že jedine u človeka nachádzame masových vrahov a že človek je jediná 

bytosť, ktorá nie je prispôsobená svojej vlastnej spoločnosti. 

 

Koncepciu psychických sklonov človeka rozpracoval, okrem iných autorov, v rámci psychoanalýzy 

hlavne Sigmund Freud, ktorý sa domnieval, že základné stimuly k agresivite, násiliu a deštrukcii nie sú reakciou 

na vonkajší podnet, ale sú zakorenené v organizme. Tvrdil, že človek má vo svojej pudovej výbave aj mocný 

podiel agresívnych sklonov, následkom ktorých je schopný iného človeka zneužiť, využiť, ponížiť, spôsobiť mu 

bolesť, mučiť ho a usmrtiť.  

 

Koncepcia rozumovej nedostatočnosti človeka spočíva v tom, že rozumové rozhodnutie človeka 

o použití násilia môže byť aj neadekvátnou reakciou na základe nedostatočných intelektuálnych kapacít človeka 

pochopiť danú situáciu a nájsť iné formy správania. Rozumová nedostatočnosť môže dostať podobu 

hodnotového pseudoúniku z predstavy o neprijateľnosti násilného správania medzi ľuďmi, kedy otrok, barbar, 

inoverec alebo nepriateľ nie sú ľudské či civilizované bytosti.  

 

Koncepcia rozumovej dostatočnosti človeka je založená na skutočnosti, že násilie môže byť aj 

výsledkom racionálnej úvahy v podobe napríklad adekvátnej formy obrany vlastnej osoby, rodiny alebo 

spoločnosti pred individuálnym alebo skupinovým násilím. Môže byť aj výsledkom racionálneho konania, ktoré 

má odradiť protivníka od ďalšieho násilia.6 

 

2  PRÍČINY KONFLIKTOV SPOČÍVAJÚCE V SKUPINOVOM SPRÁVANÍ ĽUDÍ 

Pri skúmaní príčin konfliktov a násilia medzi skupinami ľudí je potrebné vziať do úvahy: 

a) sociálnu psychológiu, 

b) spor o územie a zdroje, 

c) ideologické nepriateľstvo, 

d) prestíž. 

Z hľadiska sociálnej psychológie predstavujú narcizmus, odcudzenie a frustrácia kategórie, ktoré sú 

aplikované rôznymi teoretikmi ako na individuálnu psychiku, tak aj na sociálnu psychiku. Darwinizmus môže 

mať svoje individuálne vyjadrenie v podobe boja o prežitie medzi jednotlivcami, existujú však aj zástancovia a 

                                                           
3 KAZANSKÝ, R. 2013. Súčasné problémy výskumu medzinárodných konfliktov a kríz a ich riešenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo 

UMB – Belianum, 2013. 215 s. ISBN 978-80-557-0573-6. 
4 LORENZ, K. 2003. Takzavané zlo. Praha : Academia, 2003. 236 s. ISBN 80-2001-098-X. 
5 MORRIS, D. 1971. Nahá opice: zoolog studuje lidského živočícha. Praha : Mladá fronta, 154 s. 1971. 
6 KREJČÍ. O. 2010. Mezinárodní politika. Praha : Ekopress, 2010. 751 s. ISBN 978-80-86929-60-6, s. 438-441 
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propagátori sociálneho darwinizmu, podľa ktorých hlavnou hybnou silou spoločenského vývoja je boj o život 

a prirodzený výber. 

Podľa Georga Wilhelma Friedricha Hegela má však konflikt (vojna) vyšší význam, pretože 

prostredníctvom neho sa podľa neho mravné zdravie národov udržiava vo svojej indiferencii voči ustrnutiu 

konečných určeností, tak ako pohyb vetra ochraňuje more pred hnilobou, do ktorej by ho uvalil trvalý pokoj, 

rovnako ako národy trvalý alebo dokonca večný mier. Z konfliktov (vojen) vychádzajú národy posilnené 

a konflikty (vojny) preto podľa neho zohrávajú pozitívnu, konštruktívnu funkciu.7 

 Niektorí sociálni psychológovia ale upozorňujú, že násilie a agresívne správanie môže byť naučené z 

rodín, z masovokomunikačných prostriedkov, zvlášť z televízie – teda interpersonálnym kontaktom alebo 

vnútroskupinovými konfliktami. Nesporné je tiež to, že väčšina techník násilia je výsledkom civilizačného 

vývoja – teda je osvojovaná učením.8 

 

Spor o územie a zdroje – život v skupinách je spojený so zabezpečovaním a vytváraním podmienok 

existencie a reprodukcie, pričom primárne podmienky predstavujú územie, suroviny, potraviny a voda. Pri 

takomto poňatí môže ísť o: 

 pudovú koncepciu príčin konfliktov, pretože ľudia, podobne ako zvieratá, sú ovládaní inštinktom 

(pudom) obrany svojho územia; 

 inú ako pudovú koncepciu príčin konfliktov, nakoľko napríklad v prípade súťaže oddelených skupín 

o obmedzené zdroje môže ísť o konflikt s nulovým súčtom, alebo boj o územie môže byť podmienkou 

prežitia všetkých členov skupiny alebo aj prostriedkom získania väčšieho bohatstva pre vládnuce elity 

→ takýto konflikt môže byť spojený s racionálnym rozhodovaním jednotlivcov, skupín alebo štátov. 

 

Ideologické nepriateľstvo – ideológia akéhokoľvek druhu a nacionalizmus zvlášť predstavujú významné 

zdroje konfliktného správania, ktoré môže smerovať až k ozbrojenému násiliu. V tomto prípade ide teda o 

konflikty týkajúce sa spôsobu života, nie o konflikty kvôli obmedzeným alebo nedostatočným zdrojom. 

Ideológia predstavujúca skupinové vedomie záujmov môže byť odrazom objektívnych konfliktných potrieb, 

alebo aj fiktívnych potrieb. A práve fiktívne potreby sú veľmi často príčinou etnických konfliktov. Aj preto 

nacionalizmus ústiaci do separatizmu a iredentizmu zostáva jednou z hlavných príčin konfliktov. 

Prestíž môže byť, podobne ako ideológia, územie alebo zdroje, tiež jednou z príčin konfliktov. Vízia 

individuálnej slávy, hrdosti, prestíže skupiny, národa a pod. preto môže viesť až k ozbrojenému násiliu. A hoci 

prestíž bola príčinou hlavne stredovekých konfliktov medzi jednotlivými dynastiami, môžu sa vyskytnúť aj dnes, 

napríklad v podobe zahranično-politických konfliktov zameraných na posilnenie prestíže doma.9 

 

3  PRÍČINY KONFLIKTOV SPOČÍVAJÚCE V ŠTRUKTURÁLNYCH ZÁKONITOSTIACH 

Pri skúmaní príčin konfliktov spočívajúcich v štrukturálnych zákonitostiach je potrebné upriamiť 

pozornosť najmä na: 

a) domáci režim štátu, 

b) obhajobu štátu, 

c) mocenskú rovnováhu. 

 

Z celej plejády rôznorodých názorov jednotlivých autorov na domáci režim štátu možno prezentovať 

nasledujúce: 

 príčinou konfliktov (násilia, vojen) je aristokratické alebo totalitné usporiadanie vnútroštátnych 

pomerov v štátoch,  

 demokratické štrukturálne usporiadanie spoločnosti je, naopak, zdrojom mierových vzťahov, pretože 

demokracia podľa nich disponuje zabehanými a rozvinutými metódami riešenia konfliktov,  

 novovytvorené štáty sú ochotnejšie požívať násilie ako staršie štáty, 

 demokracie sa zapájajú do konfliktov (vojen) rovnako často ako autokracie, 

 priemyselné štáty nie sú tak vojnychtivé ako poľnohospodárske štáty, 

 chudobné štáty sú ochotnejšie bojovať ako bohaté štáty,  

 príčinou vojen je túžba po zisku vládnucich skupín v štáte, 

 zdrojom konfliktov je triedne usporiadanie spoločnosti, atď. 

 

Konflikty (vojny) bývajú zväčša všetkými zúčastnenými stranami (štátmi) vnímané (obhajované) ako 

spravodlivé, pretože z hľadiska obhajoby štátu je životným záujmom každého jedného štátu obrana jeho 

                                                           
7 DUQUETTE, D. A. 1995. Hegel: Political and Social Thought. In The Internet Encyclopedia of Phylosophy, 2014. ISSN 2161-0002. 

Dostupné na internete na: <http://www.iep.utm.edu/hegelsoc/> 
8 KREJČÍ. O. 2010. Mezinárodní politika. Praha : Ekopress, 2010. 751 s. ISBN 978-80-86929-60-6, s. 441 
9 KREJČÍ. O. 2010. Mezinárodní politika. Praha : Ekopress, 2010. 751 s. ISBN 978-80-86929-60-6, s. 443 
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teritoriálnej integrity, územnej celistvosti, dostatočného životného priestoru pre jeho obyvateľstvo alebo národ, 

zachovanie manévrovacieho priestoru pre suverénne rozhodovanie a pod. Obhajoba národnej či štátnej prestíže 

sa tiež môže javiť ako dostatočný dôvod na rozpútanie konfliktu, pretože zaisťuje morálnu jednotu a odhodlanie 

národa k boju v anarchistickom svetovom politickom systéme. 

 

Z hľadiska mocenskej rovnováhy je potrebné zdôrazniť, že postavenie štátu v anarchisticky 

usporiadanom svetovom politickom systéme je určujúce pre zaistenie bezpečnosti. Táto štruktúra si však 

vynucuje násilné správanie a konanie štátov. Nerovnomerný vývoj tiež vedie k tomu, že štáty chcú svoju 

nespokojnosť s pozíciou v uvedenej štruktúre zmeniť silou. Výsledkom sú konflikty a vojny. Krejčí vo svojej 

publikácii „Mezinárodní politika“ v tejto súvislosti prezentuje názory nasledujúcich autorov: Arnold Toynbee 

hovorí o pravidelnosti opakovania sa takýchto konfliktov v storočných intervaloch, Íbn Chaldún a Pitirim 

Sorokin prezentujú názor o cyklických konfliktoch medzi usadenou a nomádskou civilizáciou, a Da Porto zasa 

tvrdí, že cyklus konfliktov je vyvolaný tým, že mier prináša bohatstvo, bohatstvo prináša pýchu, pýcha prináša 

hnev, hnev prináša vojnu, vojna prináša biedu a chudobu, tie prinášajú humanitu, humanita následne prináša 

mier a mier prináša bohatstvo, ...10 

 

4  PRÍČINY POLITICKÝCH KONFLIKTOV 

Napriek rešpektovaniu mnohotvárnosti konfliktov je nutné poukázať, že väčšina z nich má tendenciu 

vstupovať alebo byť v nejakom vzťahu k politickej, resp. štátnej moci. Je to preto, že jednotlivé subjekty politiky 

sa usilujú získať čo najväčší podiel na moci, resp. získať možnosť v čo najväčšej miere ovplyvňovať jej roz-

deľovanie, dosahovať určité ciele a presadzovať isté záujmy proti vôli ostatných. Tieto snahy sú vlastné 

jednotlivcom, skupinám vo vnútri štátov i štátom medzi sebou. Dochádza pritom ku stretu záujmov, 

protichodnosti cieľov a vyústením týchto rozporov je vznik politického konfliktu. 

Politický konfliktje charakterizovaný stretom subjektov politiky v ich vzájomnom usilovaní sa 

o realizovanie svojich záujmov a cieľov, spojených predovšetkým so získaním vládnej moci, jej rozdelením a 

kontrolou, a s úsilím o zmenu svojho politického statusu v spoločnosti. 

Príčinapolitických konfliktov je univerzálna – je ňou uspokojenie základných potrieb sociálnych skupín 

a jednotlivcov, ktoré nemôžu byť v zložito štruktúrovanej spoločnosti realizované inak, ako získaním kontroly 

nad štátnou mocou, nad vládou v danom štáte. 

Objektompolitických konfliktov je najdôležitejší prejav štátnej moci – politická moc, ktorá predstavuje 

reálnu schopnosť určitej sociálnej skupinyalebo jej reprezentanta či reprezentantov (napríklad politickej strany 

alebo hnutia, volených orgánovparlamentu, vlády a pod.) realizovať svoju vôľu prostredníctvom politiky 

a právnych noriem. Objektom konfliktu sa často stáva aj politický status sociálnych skupín (ich pozícia vo 

vzťahu k štátnej moci; buď majú možnosť ovplyvňovať chod vlády, alebo nie) i politické hodnoty(ľudské práva, 

občianske slobody, atď.). 

Nástrojom na presadzovanie politickej moci, a do určitej miery aj objektom konfliktu, býva často 

spôsob presadzovania politických cieľov aj proti vôli oponentov z radov politickej opozície. Vládnuce skupiny k 

tomu využívajú určité formy donútenia, či už fyzické donútenie (násilie) alebo ekonomické donútenie spojené 

s hrozbou materiálnych strát, ak sa oponent nepodvolí, resp. neakceptuje rozhodnutie a ciele nositeľa politickej 

moci.  

Významným konfliktogénnym faktorom je legitímnosť a legálnosť politickej moci. Ak nositeľ 

politickej moci nezískal moc demokratickým spôsobom, nemá podporu väčšiny občanov a nevykonáva politickú 

moc v súlade so zákonmi a právom daného štátu, jeho ciele sú potom zákonite v rozpore s vôľou a záujmami 

občanov a postupne dochádza ku vzniku politického konfliktu. 

K základným špecifikám politických konfliktov patria najmä tieto: 

 ich otvorený charakter, otvorené prejavy stretu záujmov aktérov; 

 trvalá publicita priebehu konfliktu, ovplyvňovanie a formovanie verejnej mienky, získavanie spojencov 

prostredníctvom masmédií, škandalizovanie odporcov, atď.; 

 vysoká frekvencia výskytu politických konfliktov, nakoľko politickými konfliktami sa často stávajú aj 

spočiatku nepolitické konflikty (napr. pracovno-právne, ekologické, kultúrne a pod.), pretože sa ich 

často (z rôznych dôvodov) zmocňujú politické subjekty, alebo sa s ich riešením obracajú oponenti 

k orgánom štátnej moci alebo politickým subjektom; 

 politické konflikty majú spravidla všeobecný význam, ich priebeh i riešenie máva zväčša vplyv, resp. 

dopad na celú spoločnosť; 

 základným, nosným princípom politických konfliktov je „nadriadenosť – podriadenosť“, čo sa prejavuje 

veľmi často v ostrých antagonizmoch medzi vládnucou silou a ovládanými, výsledkom bývajú časté 

zmeny vlády aj s využitím radikálnych spôsobov – pučov, revolúcií, povstaní, vzbúr, prevratov a pod., 

pričom k nim najčastejšie dochádza v krajinách, kde sú slabé vlády a kde nie je etablovaný a 

                                                           
10 KREJČÍ. O. 2010. Mezinárodní politika. Praha : Ekopress, 2010. 751 s. ISBN 978-80-86929-60-6, s. 444-445 
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stabilizovaný politický režim (čím sú krajiny stabilnejšie, tým je pravdepodobnosť výskytu tejto formy 

konfliktu menšia); 

 možnosť používania silových prostriedkov ako nástroja na riešenie politického konfliktu, ktoré 

najčastejšie využíva vládna moc na potlačenie odporcov; nie je však vylúčené ani ovládnutie silových 

rezortov politickými oponentmi a ich využitie na dosiahnutie vlastných politických cieľov, možnosť 

použitia silových prostriedkov v politických konfliktoch ich robí veľmi nebezpečnými s veľkými 

deštruktívnymi účinkami (dôsledkami) na celú spoločnosť. 

 

V tejto súvislosti je však potrebné rozlišovať medzi politickými konfliktami v krajinách 

s demokratickým politickým systémom a v krajinách s totalitnými, autoritárskymi politickými systémami. V 

demokratických systémoch existujú nástroje a inštitúcie, ktoré umožňujú regulovať a riešiť existujúce politické 

konflikty v súlade s rešpektovaním zákonov, noriem a pravidiel parlamentnej demokracie. V totalitných, 

autoritárskych režimoch je možnosť presadzovať rozdielne politické názory obmedzená, pretože akýkoľvek iný 

politický postoj je zväčša sankcionovaný a považovaný za porušenie zákonov a útok na národný a štátny záujem, 

pričom tzv. národný a štátny záujem je stotožňovaný so záujmom vodcu, vládcu, diktátora, vládnucej strany a 

pod.). 

 

5  PRÍČINY KONFLIKTOV O PRÍRODNÉ ZDROJE 

Využitie exaktnej definície pojmu prírodné zdroje v medzinárodných vzťahoch a bezpečnostnej vede je 

vysoko závislé od kontextu obsahu skúmaného problému, v ktorom je použitý a s ktorým sa v analýzach narába. 

Niekedy táto definícia označuje iba striktne obnoviteľné zdroje, t. j. tie, ktoré môžu byť nahradené, či už ľudskou 

intervenciou alebo samotným prírodným procesom. Do tejto kategórie patria stromy a lesy, voda, pôda, pastviny, 

divoko žijúce druhy živočíchov, rastlinstva, atď. V inom kontexte tento pojem zahŕňa dary prírody pre výrobné 

procesy, t. j. poľnohospodársku pôdu, nepoľnohospodársku pôdu, minerálne látky, zdroje energií, atď., 

a v ďalšom kontexte zasa len čisto neobnoviteľné prírodné zdroje, t. j. ropu, zemný plyn a nerastné suroviny. 

Táto definícia je pritom najviac využívaná.  

Jedna z hlavných otázok problému konfliktov o zdroje sa vzťahuje k dobe, za akú môžu byť tieto zdroje 

nahradené. Zjednodušene možno povedať, že obnoviteľné zdroje ako napríklad stromy alebo poľnohospodárske 

plodiny môžu byť znovu vysadené a v priebehu niekoľkých rokov vyrastú, resp. každoročne sa dopestujú. 

Neobnoviteľné zdroje ako ropa, uhlie alebo zemný plyn sú však obmedzené, pretože trvá tisíce rokov kým dôjde 

k ich opätovnému vytvoreniu a ako náhle budú vyčerpané, nebudú už v reálnom čase nikdy k dispozícii.  

Ďalší problém týkajúci sa konfliktov o prírodné zdroje, ktorý je potrebné vysvetliť, spočíva v tom, že v 

odborných textoch bývajú pomerne často zamieňané dva rozdielne pojmy – konflikty o zdroje a konflikty o 

suroviny. K pojmovej nejednoznačnosti odbornej terminológie prispieva aj fakt, že v anglickom jazyku sú oba 

tieto typy konfliktov označované pojmom „resource conflicts“. Kým v prvom prípade však ide o konflikty 

vznikajúce v dôsledku nedostatku zdrojov (surovín) potrebných k životu a o konflikty medzi dvomi alebo 

viacerými skupinami o tieto zdroje, v druhom prípade ide naopak o konflikty vyvolané spormi o hojnosť 

využívania inak vzácnych a vysoko cenených prírodných surovín.  

Príkladom „konfliktov o suroviny“ sú napríklad občianske vojny v Angole, Sierra Leone či 

Demokratickej republike Kongo (bývalý Zair), kde bojujúce skupiny udržiavali vojnový stav do značnej miery 

najmä preto, aby si udržali kontrolu nad diamantovými baňami a ložiskami ďalších nerastných surovín, ktoré 

mohli výhodne speňažiť a získať tak prostriedky na vedenie konfliktov a samozrejme aj vlastné obohacovanie. 

Motiváciou znepriatelených aktérov konfliktu vo vzťahu k surovinám bolo najmä vlastné obohatenie.  

Príkladom „konfliktov o zdroje“ sú napríklad spory o vodu z vysychajúceho jazera Čad, ktoré oddeľuje 

rovnomenný štát od Nigeru, Nigérie a Kamerunu, alebo medzi Tureckom, Sýriou a Irakom ohľadne regulácie 

toku vody v riekach Eufrat a Tigris, alebo konflikt v západosudánskej provincii Darfúr, ktorý je do značnej 

miery motivovaný rozširovaním púšte, ubúdaním úrodnej pôdy na úkor plôch vhodných na obrábanie a pasenie 

dobytka, pričom je sprevádzaný zostreným súbojom medzi etnicky odlišnými obyvateľmi černošského 

a arabského pôvodu. 

Druhý prípad zahŕňa najmä konflikty o neobnoviteľné zdroje  (ropa, diamanty, drahé kovy), ktorých 

množstvo, ako sme už naznačili, je konečné. Nemusí však nevyhnutne ísť iba o konflikty kvôli tomuto typu 

surovín (napríklad v Libérii a Barme prebiehali konflikty o vzácne drevo). Naproti tomu konflikt vyvolaný 

nedostatkom zdrojov sa týka takmer výlučne zdrojov síce obnoviteľných, no veľmi ťažko prenosných alebo 

úplne viazaných na dané územie (vodné zdroje, pôda, jej úrodnosť a pod.  

 

6  PRÍČINY ETNICKÝCH KONFLIKTOV 

V literatúre i masmédiách je široko prezentovaný názor, že príčinou etnických konfliktov je 

pretrvávajúca a eskalujúca „etnická nenávisť“ alebo „dávne krivdy“, ktoré sa aktér konfliktu usiluje napraviť. 

Druhá skupina názorov na príčiny etnických konfliktov je založená na tom, že nie nenávisť či národnostný útlak, 

resp. potláčanie etnickej identity je pravou príčinou konfliktov, ale záujem „povstalcov“ ovládnuť nerastné bo-
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hatstvo krajiny, jeho predaj a privlastniť si zisk, pretože konflikt vytvára vhodné podmienky pre „vojnových 

podnikateľov“ na nekontrolované drancovanie zdrojov a ilegálny obchod. Vypuknutie etnického konfliktu je 

však vyvolané nie jednou, ale súbehom viacerých príčin, ktoré sa odrážajú v systéme národnostných a etnických 

vzťahov.11 

V hierarchickom, vertikálne integrovanom systéme vzťahov,žijú príslušníci jednotlivých etnických 

skupín premiešane, ich stretávanie je súčasťou každodenného života. Medzi etnickými skupinami je vytvorená 

kultúrna deľba práce, v ktorej sú jednotlivcom pridelené určité zamestnania a spoločenské úlohy podľa 

príslušnosti k etniku. Už sama táto deľba práce je konfliktná, pretože znemožňuje rovnosť príležitostí, prístup k 

prestížnym povolaniam, k politickej moci, vzdelaniu a pod. Spoločenské postavenie jednotlivca sa kryje s jeho 

národnostnou, etnickou príslušnosťou. V takomto systéme je vždy jedna skupina nadriadená inej (alebo iným) 

len z pozície jej etnickej príslušnosti (do riadiacich pozícií a funkcií sú zaraďovaní len príslušníci vládnucej 

skupiny). Stabilita tohto systému je závislá na tom, ako dokáže dominantná skupina ovládnuť moc a používať ju 

na donucovanie podriadených skupín. V takomto systéme, založenom na inštitucionalizovanej nerovnosti, je 

trvalo prítomný sociálny konflikt.12 

Konflikt, ktorý vypukne v dôsledku tohto systému vzťahov má vždy extrémne násilný charakter, 

prebieha formou sociálnej revolúcie, namierenej proti vládnucej vrstve. Príslušníci dominantnej národnostnej, 

etnickej skupiny sú stotožnení s predstaviteľmi vládnej moci, a preto znášajú kolektívnu vinu a sú obeťami 

násilia. V prípade, ak má konflikt ozbrojený charakter, ide spravidla o občiansku vojnu, pretože cieľom je 

prevzatie moci.  

V nehierarchickom, horizontálne integrovanom systéme medzietnických vzťahov žijú príslušníci 

jednotlivých skupín oddelene, často na samostatných územiach. Vytvára sa model tzv. súťažiacej etnicity, v 

ktorom sa súťaží nielen o ekonomické zdroje, ale aj o kontrolu štátnych inštitúcií, silových rezortov a 

o obsadenie pozícií v štátnej správe. Ku konfliktom nedochádza, ak majú jednotlivé skupiny rovnaký prístup ku 

kontrole štátnej moci a je udržiavaná rovnováha zastúpenia vo vládnych štruktúrach. 

Spoločenské postavenie jednotlivca pri tomto systéme vzťahov sa neskryje s jeho etnickou 

príslušnosťou, vo vnútri každej skupiny sa vytvára sociálna stratifikácia, nezávislá na ostatných etnikách. 

Možnosť sociálnej mobility nie je limitovaná etnickou príslušnosťou. Príčinou konfliktu môže byť, ak by si 

jedno etnikum vynucovalo prioritné, výsadné postavenie na úkor ostatných. Dôsledkom konfliktu môže byť aj 

snaha o osamostatnenie sa, resp. získanie nezávislosti nespokojného etnika od pôvodného štátu. Takýto konflikt 

môže eskalovať až do ozbrojeného konfliktu. 

Pravdepodobnosť etnického konfliktu zvyšuje úsilie jednej skupiny o násilnú asimiláciu13 ostatných 

skupín s cieľom vytvorenia jedného, politického národa, totožného so štátom. Uplatňovanie rôznych foriem 

násilnej asimilácie, ako napríklad obmedzovanie národnostného školstva, nemožnosť vzdelávať sa v 

materinskom jazyku, obmedzovanie až potláčanie kultúry etník, diskriminácia pri zamestnávaní v štátnej správe 

predstavujú konfliktogénne faktory, ktoré môžu vyústiť do sociálneho konfliktu. 

Ďalšou z aktuálnych príčin etnických konfliktov je tzv. etnická (prípadne kultúrna či náboženská) 

diaspóra.14 Technologicky a ekonomicky vyspelé rozvinuté krajiny Západu sa stali v posledných desaťročiach 

cieľom veľmi intenzívnych migračných vĺn z krajín menej rozvinutých. Jestvujúce etnické diaspóry boli pritom 

značne posilnené. Štandardne sa diaspóra prejavuje ako problém v modelovom konflikte hostiteľ – imigrant, ako 

je to vidieť vsúčasnosti najmä vprípade Nemecka a tureckých prisťahovalcov. Ak však vhostiteľskom štáte 

koexistuje niekoľko diaspór etník či kultúr stojacich v konfliktnom vzťahu (moslimská a židovská diaspóra, 

arménska a azerbajdžanská diaspóra, albánska a srbská diaspóra, kurdská a turecká diaspóra, atď.), problém sa 

znásobuje a konfliktný vzťah sa rozvíja viacerými smermi. Vzájomný konflikt diaspór na území hostiteľského 

štátu môže prebiehať ako boj skupín organizovaného zločinu (mafií) s rôznymi národnými prívlastkami (napr. 

kosovská mafia, čečenská mafia a pod.) alebo prípadné výbuchy rasovo motivovaného násilia (napríklad medzi 

Turkami a Kurdmi v Nemecku). 

Čo teda skutočne etnický konflikt spôsobuje? Etnicita sama osebe nie je príčinou násilných konfliktov, 

ktoré zaznamenávame najmä v priebehu druhej polovice 20. storočia. Tieto konflikty nie sú priamo zapríčinené 

medziskupinovými rozdielmi, pretože väčšina etnických skupín väčšinu času sleduje svoje vlastné záujmy 

mierovou cestou prostredníctvom fungujúcich politických kanálov. Niektorí vedci vysvetľujú dôvody etnických konfliktov 

v súvislosti so zánikom autoritárskeho režimu vládnutia. Ako príklad možno uviesť tvrdenie, že jedným z dôvodov, 

prečo etnické konflikty vzplanuli práve vo východnej Európe a nie inde je fakt, že po páde autoritárskej vlády sa vytvoril 

priestor pre existenciu takýchto konfliktov. Tento argument však ponúka len veľmi vágne a nie veľmi adekvátne 

vysvetlenie príčin etnického konfliktu. Vedcom sa vo všeobecnosti nedarí vysvetliť súvis etnických konfliktov s 

ich miestom výskytu a dôvod prečo sú niektoré etnické konflikty násilnejšie než  iné. 

                                                           
11 ŠMÍD, T. – VAĎURA, V. 2007. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2007. 278 s. ISBN 978-80-7325-12-60. 
12 TESAŘ, F. 2007. Etnické konflikty. Praha : Portál, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7367-097-9. 
13 Asimilácia = postupné splynutie jedného národa s druhým. 
14 Diaspóra = rozptýlenie náboženskej alebo etnickej skupiny uprostred iného celku. 
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7  PRÍČINY NÁBOŽENSKÝCH KONFLIKTOV 

Náboženstvo je v mnohých prípadoch označované ako primárna príčina konfliktu či už na národnej 

alebo medzinárodnej úrovni. 

Definícia náboženstva, ktorá by bola všeobecne akceptovaná širšou vedeckou komunitou, nebola 

(podobne ako pri iných javoch či procesoch) doposiaľ vytvorená. Náboženstvo je totiž na výsosť abstraktný 

pojem, ku ktorému dospievame až na základe mnohých myšlienkových operácií. Náboženstvo je výsledkom 

pohľadu a možno na neho pozerať z rôznych, i protikladných uhlov. Odborná literatúra poskytuje obrovské 

množstvo najrôznejších definícií. Takmer by sa dalo povedať: koľko autorov, toľko definícií. 

V úzkom zmysle je náboženstvo vierou v jedného Boha alebo vo viacerých bohov. Tento vzťah si 

človek vytvára na základe zemepisného a kultúrneho rámca, v ktorom sa nachádza. O jeho rozmanitosti svedčia 

nespočetné náboženské predstavy na celom svete. V súčasnej dobe nie sú náboženské predstavy ľudí natoľko 

viazané zemepisnou polohou a tradíciou z dôvodu jednoduchého šírenia náboženského myslenia po celom svete. 

Náboženstvo býva definované aj ako systém symbolov, pomocou ktorých ľudia na základe svojich 

skúseností, napätia medzi časnosťou avečnosťou, medzi životom a smrťou, dokonalosťou a nedokonalosťou, vy-

svetľujú zmysel existencie sveta, seba samých, svojej spoločnosti a k tomu prislúchajúceho poriadku pomocou 

rozprávania, písma, rituálov a obety. Takáto široká definícia náboženstva môže zahŕňať aj iné symboly, ktoré 

sakralizujú čiastkové reality, ako sú národ, trieda, rasa, etnikum a ďalšie. 

Každé náboženstvo chce mať výhradné právo na definovanie toho, čo je to dobro, čo je zlo, čo je 

spravodlivosť a čo nespravodlivosť, právo a neprávo. Náboženstvá si nárokujú exkluzivitu na jednoznačný 

výklad pravdy, čo v mnohých prípadoch vedie k fundamentalizmu a slepému fanatizmu. Od toho je už len krok 

k použitiu násilia, ako prostriedku na prekonanie toho, čo stúpenci danej viery považujú za zlé, nespravodlivé, čo 

je v rozpore s „božími zákonmi“. 

 

Sekuritizácia náboženskej identity 

Náboženstvo je tiež jedným zo zdrojov definovania identity ľudského jedinca. Náboženská identita je 

vnímaná v troch rovinách, a to ako: 

 sebaidentifikácia jedinca, 

 sebadeklarácia jedinca, 

 zjednodušujúce „priradenie" jedinca alebo skupiny k danej identite vonkajším činiteľom. 

 

Práve náboženská identita býva častým zdrojom konfliktov ako dôsledok neprimeranej sekuritizácie 

tohto problému. Náboženská identita sa môže stať bezpečnostným problémom nie preto, že predstavuje 

existenčnú hrozbu, ale preto, že je tak prezentovaná. V záujme presadenia určitých záujmov (politických, 

ekonomických, partikulárnych a pod.) môže aktér sekuritizácie umelo vytvoriť z náboženskej identity 

bezpečnostný problém, účinne ho medializovať a tak vnútiť referenčnému objektu pocit existenčného ohrozenia. 

Sekuritizácia náboženstva a náboženskej identity predstavuje značný problém najmä vtedy, ak sa 

nerozlišuje sa medzi náboženstvom a určitou ideológiou, ktorá sa vyvinula a ktorá pretransformovala niektoré 

hodnôt náboženstva podľa svojich potrieb a podľa cieľov, ktoré si vytýčila. Problém sekuritizácie náboženstva 

pritom nie je nový. V dejinách sa tak stalo mnohokrát. Azda najbližším príkladom pre Európu je príklad 

stredovekého Španielska, kde aj pod vplyvom tohto faktoru boli státisíce moslimov buď zabité, vyhnané, alebo 

násilne prinútené konvertovať na kresťanstvo. V nacistickom Nemecku a jeho satelitoch sa zasa stali obeťami 

holokaustu Židia.  

Konflikty v náboženstvách 

Spojenie medzi náboženstvom a konfliktom je viditeľné v celej náboženskej histórii. V dejinách 

jednotlivých náboženstiev nachádzame mnohé príklady vnútorných náboženských konfliktov. Napríklad v 

kresťanskej cirkvi to bola veľká schizma v roku 1054, ktorá viedla k rozdeleniu na rímsku a východnú cirkev, 

neskôr to boli vystúpenia Luthera a Kalvína, ktoré viedli k ďalšiemu štiepeniu kresťanskej cirkvi a vzniku 

protestantských cirkví.  

Ani ďalšie svetové monoteistické náboženstvo – islam, sa nevyhlo vnútorným konfliktom, ktorých 

výsledkom bolo delenie na dve základné skupiny – sunnizmus a šíizmus, neskôr i na súfistov a wahhábistov, 

ktorí predstavujú hlavné dogmatické obmeny islamu. Zásadný vplyv však mal konflikt, ktorý vypukol hneď po 

smrti proroka v roku 632. Boj o nástupníctvo Mohameda rozdelil islam do už vyššie zmienených dvoch táborov: 

na sunnitov a šiítov, a táto schizma ovplyvňuje regionálnu a svetovú politiku aj po takmer  1400 rokoch.  

 

Konflikty medzi náboženstvami 

História i súčasnosť sú však poznamenané predovšetkým konfliktami medzi jednotlivými 

náboženstvami. Najmasívnejším a z hľadiska trvania aj najstarším je konflikt medzi kresťanstvom a islamom. 

Jeho počiatok sa datuje do roku 622, kedy prorok Mohamed po hidžre (migrácii) do Mediny vytvoril ummu 

(komunitu) s moslimami z Mekky. Po počiatočných problémoch vznikol silný súper pre kresťanský svet, ktorý 
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začal expandovať a rozširovať sféru svojho vplyvu. Aj keď v toku konfliktov medzi kresťanstvom a 

moslimským svetom existovali akési ostrovy mierovej koexistencie, častejšie sa ich vzťahy vyznačovali in-

tenzívnou rivalitou rôzneho stupňa a vojnami. Kresťania a moslimovia boli častými súpermi v boji o moc a o 

teritórium. Džihád sa striedal s križiackymi výpravami. Obe náboženstvá striedavo získavali nadvládu, prevahu, 

vzápätí ju strácali a upadali. Toto súperenie medzi kresťanskou Európu a Osmanskou ríšou vyvrcholilo v roku 

1683 porážkou Osmanov pod Viedňou. Začal sa tým úpadok osmanskej ríše a jej ústup z pozícií, ktorý bol de 

facto ukončený vytýčením hraníc Turecka po 1. svetovej vojne. 

Súčasné vzťahy medzi kresťanstvom a islamom sú poznačené skôr agresívnym vnímaním histórie (cez 

prizmu „posvätných“ víťazstiev a „potupných“ porážok), ako využívaním pozitívnych príkladov zo spoločnej 

histórie. Je na škodu ľudstva, že sa zabúda na to, ako obdobie konvivencie, náboženskej tolerancie medzi židmi, 

kresťanmi a moslimami, prinieslo rozkvet európskej vedy a kultúry. 

 

Fundamentalizmus ako príčina náboženských konfliktov 

Za základnú príčinu všetkých náboženských konfliktov sa považuje náboženský fundamentalizmus 

predstavujúci radikálne nábožensky zafarbené hnutie, ktoré v reakcii na modernitu, odmieta adaptáciu, pluralitu 

a racionalitu a obracia sa selektívne k reálnym alebo fiktívnym základom (fundamentom) svojej viery. Jeho 

hlavnými črtami sú reakčnosť, osobovanie si vlastníctva absolútnej pravdy a z neho vyplývajúci manicheizmus, 

mesianizmus a konfliktnosť. Spoločné ideologické znaky pre rôzne formy náboženského fundamentalizmu sú 

nasledujúce: 

 erózia náboženstva a jeho spoločenského vplyvu, voľba len niektorých prvkov modernity, na ktoré 

reaguje, a podobne selektívna voľba zdrojov svojich doktrín a tradícií, prijímanie istej formy dualizmu; 

 zdôrazňovanie absolutizmu a svojej neomylnosti v otázkach zjavení, viery a často i v otázkach 

správneho vedenia života, 

 smerovanie k niektorej z foriem mesianizmu. 

 

Pre fundamentalistické náboženské smery je charakteristická reakčnosť, negatívne zameranie 

a odmietanie prispôsobenia sa vývoju a meniacim sa spoločensko-kultúrnym podmienkam, ako aj popretie 

pluralizmu. Pre objektivitu treba povedať, že fundamentalizmus je prítomný vo všetkých veľkých náboženstvách 

– v islame, kresťanstve, judaizme i hinduizme. 

 

Islamský fundamentalizmus predstavuje politicko-ideologický fenomén, dynamický prejav islamského 

reformizmu či zápasu za kultúrnu a politickú emancipáciu a sebaidentifikáciu islamskej spoločnosti. Jednotlivé 

prúdy fundamentalizmu sa líšia v čiastkových otázkach doktrín a v názoroch na cestu k prevzatiu moci. 

Navrhujú sa hlavne tieto možné spôsoby prevzatia moci: 

 postupná infiltrácia do spoločenských a mocenských štruktúr, 

 vytváranie vzorových náboženských komunít, ktoré by mali obrodiť upadajúcu spoločnosť, 

 radikálny násilný čin, fyzická likvidácia politického vedenia a prevrat, po ktorom by malo nasledovať 

vyhlásenie islamského štátu. 

 

Kresťanský fundamentalizmus predstavuje bezvýhradné, nekritické zastávanie názorov náboženskej 

doktríny. Základ kresťanstva tvorí viera v dogmy a zázraky (ich výpočet sa líši). Zhoda panuje v presvedčení o 

neprípustnosti reformovania základov kresťanskej viery, napríklad prostredníctvom transformácie rôznych 

vedeckých poznatkov do teológie. 

 

Židovský fundamentalizmus sa v poslednom období prejavuje dvoma základnými tendenciami: 

 zvýšeným politickým vplyvom charedim, ktorý označuje príslušníkov najkonzervatívnejšieho smeru 

ortodoxného judaizmu, pričom Charedim všeobecne vidia Tóru a niektoré vybrané časti hebrejskej 

biblie ako nespochybniteľný zdroj legitimity a štátnosti ľudu Izraela; 

 vývojovo mladšiu odnož predstavujú náboženskí sionisti, ktorí na rozdiel od pasívnych charedim majú 

blízko k sekulárnej sionistickej ideológii a považujú sa za jej hlavného hýbateľa. 

 

Dramatický je nárast hinduistického extrémizmu, ktorý sa prejavuje násilnosťami proti náboženským 

menšinám a nižším kastám (moslimom, kresťanom a dalitom, ktorí predstavujú úplne najnižšiu indickú kastu). 

Hinduistické extrémistické organizácie známe pod spoločným názvom Sangh Parivar (hinduistická 

fundamentalistická rodina organizácií), používajú náboženstvo na podnecovanie komunálneho násilia a snažia sa 

smerovať všetky svoje aktivity smerom k ultrapravicovému, nesekulárnemu a nedemokratickému nacionalizmu 

v Indii. Hinduistický extrémizmus, podobne ako iné xenofóbne hnutia, funguje na základe starostlivo 

vypracovaných exkluzívnych princípov, podľa ktorých je každý nehinduista alebo odpadlík od hinduizmu 

považovaný za zradcu hinduizmu a stáva sa druhoradým občanom. 
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ZÁVER 

Svet v globálnom ponímaní ešte nikdy nebol taký vyspelý ako je tomu v súčasnosti. Súčasný svet je 

však zároveň plný rozporov, konfliktov a protirečení, ktoré sú sociálno-ekonomicky alebo geopoliticky 

determinované. Vyspelosť rozvinutých krajín je v protiklade so zaostalosťou rozvojových krajín. Bohatstvo 

niekoľkých stoviek, tisícok ľudí je konfrontované s nesmiernou chudobou takmer troch miliárd iných ľudí. 

Súčasný svet je charakterizovaný na jednej strane ako bezpečný, pretože sa znížila pravdepodobnosť globálnej 

vojny, na druhej strane sa ale objavili nové bezpečnostné hrozby, ktoré sú menej predvídateľné, viac 

diverzifikované a robia svet nebezpečnejším. Rovnako tak by sme mohli povedať, že svet je z jedného uhla 

pohľadu stabilný, usporiadaný, ale z iného uhla pohľadu, resp. pri zohľadnení iných aspektov, je nestabilný, 

anarchický, fragmentovaný a pod. 

Doterajšia civilizačná evolúcia nepriniesla ľuďom len úspechy, či už v oblasti vedy, techniky, 

technológií, vzdelávania, zdravotníctva, stavebníctva a pokroku v ďalších oblastiach, zjednodušujúce život, ale 

aj množstvo problémov, ktoré život ľuďom sťažujú, alebo ho v niektorých prípadoch dokonca bezprostredne 

ohrozujú. Ide najmä o nerovnováhu vo svetovom vývoji, prehlbovanie rozdielov medzi regiónmi, narušenie 

ekologickej rovnováhy, negatívne vplyvy globalizácie, regionálne konflikty, vojny a pod. Väčšina z týchto 

negatívnych javov sa dotýka takmer každého človeka, pričom ich riešenie, ak sa medzinárodné spoločenstvo 

nesústredí na prevenciu, nemusí byť vôbec jednoduché. 

Negatívom je, že ich neriešenie, prípadne odďaľovanie ich riešenia nielenže sťažuje možnosti 

ukončenia súčasných, už prebiehajúcich konfliktov, ale zároveň vytvára vhodné podmienky pre vznik nových 

konfliktov. S takýmto konštatovaním sa však nemožno uspokojiť, ale je aj naďalej potrebné vyvíjať úsilie a 

prijímať opatrenia na odstránenie príčin vzniku ďalších konfliktov, a to tak na národnej, regionálnej, ako i na 

globálnej úrovni. Jednou z možných ciest je aj ich teoretické skúmanie a široká medzinárodná spolupráca nielen 

na poli bezpečnostnom, politickom alebo ekonomickom, ale aj na poli akademickom a vedeckom. 
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POSTAVENIE MATEMATIKY V ŠTUDIJNOM PROGRAME 

RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV  
 

Mária KANCÍROVÁ1 - Lucia KOVÁČOVÁ2 - Martina VACKOVÁ3 

 

STATUS OF MATHEMATICS OF THE STUDY PROGRAM MANAGEMENT OF 

SECURITY SYSTEMS 
 

 

Abstrakt: Súčasné potreby vyučovania matematiky na vysokých školách sa odzrkadľujú predovšetkým 

v požiadavkách na aplikovateľnosť získaných matematických zručností v iných odborných predmetoch a 

v technickej praxi. Predmet Matematika je pevným a logickým základom najmä technického štúdia. Článok 

pojednáva o dôležitosti výučby predmetu Matematika v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov 

na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Vhodným výberom a následne správnym 

a odborným uplatňovaním didaktických prostriedkov na pravom mieste a vo vhodnom čase má nesmierny prínos 

pre proces vyučovania, čoho výsledkom je efektívnejšie vyučovanie, teda za kratší čas a s menšou námahou 

dosahujú študenti lepšie výsledky.  

Kľúčové slová: matematika, vyučovací proces, vysokoškolské vzdelávanie, didaktické prostriedky. 

 

Abstract: Current needs of teaching mathematics at universities are reflected in particular in the requirements 

for the applicability of the acquired mathematical skills in other subjects professional and engineering practice. 

Subject Mathematics is solid and logical basis for especially technical studies. The article discusses the 

importance of teaching Mathematics in the curriculum Management of security systems at the University of 

Security Management in Košice. The proper selection and then right and professional application of didactic 

resources in the right place and at a time makes a huge contribution to the educational process, resulting in more 

effective teaching, i.e. in less time and with less effort students achieve better results. 

Key words: mathematics, teaching process, university education, didactic means. 

 

 

Úvod 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu 

odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, 

ekonomiky, prírodných a technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum 

vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných 

požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti. 

V rámci bakalárskeho štúdia študenti nadobudnú okrem odborných vedomostí a zručností aj vedomosti 

a zručnosti zo širšieho teoretického základu z predmetu Matematika.  

Úlohou predmetu Matematika je poskytnúť poslucháčom VŠBM v Košiciach jednak možnosť získať 

potrebné matematické poznatky, zručnosti a návyky, nevyhnutné pre úspešné zvládnutie nadväzujúcich 

odborných i profilujúcich predmetov na rôznych stupňoch štúdia a jednak získať primerané prírodovedné 

vzdelanie, potrebné pre ich samostatné kvalifikované rozhodovanie v budúcej praxi. Samozrejme je prihliadané 

na to, že študenti VŠBM nebudú riešiť matematické problémy, ale budú používateľmi matematiky.  

Iste nikto nepochybuje o tom, že matematika je neodmysliteľným základom všetkých vedných disciplín s 

technickým zameraním. A práve preto by mala byť „pracovným nástrojom“ a nie „postrachom“ študentov, či už 

na úrovni stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelávania.  

 

1. Výučba predmetu Matematika 

Výučbu predmetu Matematika na VŠBM zabezpečuje Katedra matematiky a fyziky. Katedra v súčasnej 

dobe zastrešuje predmety Matematika I – 1. semester, Matematika II – 2. semester, Matematický seminár – 1. 

Semester, Manažérska štatistika – 5. semester, Operačná analýza – 6. semester a Aplikovaná matematika – 7. 

semester.        

                                                           
1RNDr. Mária Kancírová,Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: 

maria.kancirova@vsbm.sk 
2Ing. Lucia Kováčová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: 

lucia.kovacova@vsbm.sk 
3Ing.MartinaVacková, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: 

martina.vackova@vsbm.sk 
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V predmete Matematika I. a II. sa kladie hlavne dôraz na získanie znalostí a zručností zo základov 

algebry, matematickej logiky, diferenciálneho a integrálneho počtu. 

Cieľom predmetu Manažérska štatistika  je naučiť poslucháčov pracovať so základnými pojmami z teórie 

pravdepodobnosti a ich využití pri základných metódach štatistických spracovaní dát. 

Cieľom predmetu Operačná analýza  je naučiť poslucháčov používať metódy operačnej analýzy pre 

kvalifikované rozhodovanie pri krízovom riadení zložitých komplexných systémov. 

Cieľom predmetu Aplikovaná matematika je vyučovať poslucháčov matematickému aparátu, ktorý sa 

používa pri riešení úloh bezpečnostného manažérstva v inžinierskych pracovných pozíciách: metódy numerickej 

matematiky, numerické riešenie nelineárnych rovníc  a pojem interpolácie, numerické metódy výpočtu extrémov 

nelineárnych funkcií, riešenie systému lineárnych algebraických rovníc, riešenie preurčených systémov 

lineárnych rovníc, numerická derivácia a riešenie diferenciálnych rovníc. 

 

Obsah predmetu Matematika I 

- Reálna funkcia reálnej premennej, definícia a jej základné vlastnosti. Elementárne funkcie. Postupnosť 

– definícia, okolie bodu, limita postupnosti, konvergencia, typy postupností. Limita a spojitosť funkcie, 

typy limít, vety o limitách. 

- Derivácia funkcie, jej geometrický význam, základné vlastnosti. L´Hospitalovo pravidlo. Derivácie 

vyšších rádov. Vyšetrovanie priebehu funkcie.  

- Riešenie sústav lineárnych rovníc Gaussovou eliminačnou metódou. Determinanty a ich výpočet. 

Riešenie sústav lineárnych rovníc Cramerovým pravidlom. Inverzné matice. Riešenie maticových 

rovníc. 

 

Obsah predmetu Matematika II 

- Primitívna funkcia, neurčitý integrál, metódy jeho výpočtu. Určitý integrál a jeho výpočet, aplikácie 

určitého integrálu. Nevlastný integrál. 

- Funkcia viac premenných a jej základné vlastnosti. Limita, spojitosť a parciálne derivácie funkcie viac 

premenných. Lokálne, globálne a viazané extrémy funkcie viac premenných. 

- Diferenciálne rovnice so separovanými a separovateľnými premennými. Homogénne diferenciálne 

rovnice. Lineárne diferenciálne rovnice prvého. 

- Číselný rad, jeho základné vlastnosti. Konvergencia a divergencia číselných radov, kritériá 

konvergencie.  

 

2. Preverovanie vedomostí z predmetu Matematika na VŠBM 
Preverovanie a hodnotenie vedomostí je dôležitou fázou vzdelávacieho procesu. Študenti VŠBM majú 

matematické predmety v prvom ročníku štúdia, ktorý je veľmi dôležitý aj z pohľadu adaptácie študentov na 

vysokoškolský systém. V prvom semestri majú predmet Matematika I a v druhom semestri predmet Matematika 

II. Predmet Matematika I má týždenný rozsah 2 hodiny prednášok a 1 hodina cvičenia, Matematika II má 2 

hodiny prednášok a 2 hodiny cvičení a oba predmety sú ukončené skúškou. Na konci každého semestra píšu 

študenti jeden didaktický test, ktorý je hodnotený 11 bodmi. Počas semestra dostanú študenti vypracovať 2 

zadania a za ich bezchybné vypracovanie môžu získať po 11 bodov. Za aktívnu účasť na prednáškach a 

cvičeniach môžu získať za celý semester 40 bodov. Teda celkovo môže študent získať počas semestra až 73 

bodov.        

Úroveň teoretických vedomostí je zisťovaná formou testu, kde študenti majú pri každej otázke na výber 

z troch ponúkaných možností. Aplikácia teoretických zručností je preverovaná na skúške, kde študenti riešia 

konkrétne príklady. Z tejto písomnej práce môžu študenti získať 27 bodov. K týmto bodom sa pripočítavajú 

body získané počas semestra, takže maximálny súčet bodov je 100, za ktoré môže študent získať známku podľa 

platnej klasifikačnej stupnice uvedenej v Študijnom a skúšobnom poriadku VŠBM. Informácie o tomto systéme 

preverovania a hodnotenia vedomostí dostanú študenti na začiatku každého semestra. Študenti teda vedia, že 

systematické získavanie vedomostí z matematiky počas celého semestra je predpokladom pre úspešné 

hodnotenie na skúške. 

 

3. Súčasný stav realizácie procesu výučby predmetu Matematika 

Vychádzajúc z rozdelenia didaktických prostriedkov podľa D. Hapalu (1983, s. 18) na nemateriálne 

a materiálne didaktické prostriedky, je vhodné analyzovať súčasný stav uplatňovania v prvom rade 

nemateriálnych didaktických prostriedkov vo vyučovaní predmetu Matematika a následne analyzovať aj súčasné 

uplatňovanie materiálnych didaktických prostriedkov.  

Uplatňovanie nemateriálnych didaktických prostriedkov vo vyučovaní predmetu Matematika 

 Vo vyučovaní predmetu Matematika sa v rámci analýzy nemateriálnych didaktických prostriedkov 

sústredíme na organizačné formy a metódy vyučovania. Z organizačných foriem sú vo vyučovaní uplatňované: 

vysokoškolská prednáška a cvičenia (Kováčová, 2014). 
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Vysokoškolská prednáška 

Zaujíma významné postavenie vo výučbe predmetu Matematika. Je realizovaná  klasickou formou, 

typickou pre vysokoškolské prednášky, pri dodržiavaní všetkých podmienok a didaktických princípov.  

Úlohou vysokoškolského pedagóga predmetu Matematika je sprostredkovať študentom hlboké, trvalé 

a prakticky využiteľné vedomosti z tohto predmetu. Naučiť ho metódam ich samostatného osvojovania si, 

vštepiť mu záujem o vedecké poznanie, oboznámiť ho s metódami vedeckého bádania. Je vhodné, ak sa pri 

vysvetľovaní učiva na prednáške využívajú také prvky obsahu, ktoré podnecujú študentov nielen k zapamätaniu 

si vypočutého, ale aj k jeho tvorivému vnímaniu a pochopeniu.  

Na prednáškach predmetu Matematika sú využívané nasledovné metódy vyučovania: 

Metódy z didaktického aspektu, t.j. z hľadiska zdroja informácií 

− metódy slovné    –   monologické (prednáška, vysvetľovanie), 

                     –   dialogické (kladenie otázok), 

− metódy písaného slova a grafického znázornenia 

– práca s vysokoškolskou učebnicou, pracovnými listami  (vytlačené texty a schémy, 

ktoré pedagóg premieta pomocou didaktickej techniky), 

− metódy názorno-demonštračné (demonštrácia, pozorovanie, projekcia). 

Metódy z logického aspektu 

− metódy analyticko-syntetické –  kde na základe rozdelenia celku na časti, sa skúmajú podstatné javy, aby 

sa zhrnuli do všeobecného pojmu, princípu a metódy práce. 

 

Cvičenia  

Cvičenia, ako organizovaná forma vyučovania majú osobitné postavenie v predmete Matematika. Ide 

o cvičenia priradené k jednotlivým prednáškam, na ktorých sa predcvičujú vybrané časti prednášok. Tieto 

cvičenia plnia funkciu nacvičovaciu, opakovaciu, aplikačnú ako aj kontrolnú. V rámci cvičení si študenti 

systematickým a cieľavedomým precvičovaním osvojujú, upevňujú, prehlbujú a systematizujú vedomosti 

zručnosti a návyky, rozvíjajú schopnosti a postoje, potrebné pre teoretické a praktické zvládnutie predmetu. 

Cvičenia patria medzi aktívne formy vyučovania (Kováčová, 2014). 

  

V rámci cvičení vo vyučovaní predmetu Matematika sú využívané nasledovné metódy vyučovania: 

Metódy z didaktického aspektu, t.j. z hľadiska aktivity a samostatnej činnosti  

− metódy slovné –   monologické (vysvetľovanie), 

 –   dialogické (kladenie otázok), 

− metódy písaného slova a grafického znázornenia –  práca s učebnými textami,  

− metódy názorno-demonštračné (predvádzanie, demonštrácia, pozorovanie), 

− metódy praktické (precvičovanie, samostatná práca, projektová práca). 

Metódy z psychologického aspektu, t.j. z hľadiska aktivity a samostatnej činnosti  

− metódy reprodukčné –  podporujúce rozvoj pamäťových schopností (opakovanie, precvičovanie, riešenie 

matematických modelov),                               

− metódy produkčné – podporujúce samostatnosť a tvorivosť študentov (metódy riešenia nových úloh). 

Metódy z logického aspektu 

− metódy deduktívne –  vychádzajúce zo všeobecného princípu, metódy práce, z ktorých sa odvodzujú 

jednotlivé konkrétne prípady (metódy riešenia úloh). 

Metódy z procesuálneho aspektu, t.j. z hľadiska etáp vyučovacej hodiny  

− metódy fixačné – zabezpečujú upevňovanie učiva, formujú zručnosti, zabezpečujú tok spätnoväzbových 

informácií (precvičovanie, riešenie úloh – matematických modelov), 

− metódy diagnostické –zabezpečujúce diagnostikovanie, prognózovanie a spätnú väzbu (ústne i písomné 

preverovanie nadobudnutých vedomostí a zručností, grafické skúšky) (Kováčová, 2014). 

 

Uplatňovanie materiálnych didaktických prostriedkov vo vyučovaní predmetu Matematika 
Vychádzajúc z podrobnej charakteristiky a klasifikácie materiálnych didaktických prostriedkov sme 

materiálne didaktické prostriedky využívané vo vyučovaní predmetu Matematika kategorizovali do skupín - 

učebné pomôcky a didaktická technika (Kováčová, 2014). 

 

Učebné pomôcky  

Vo vyučovaní predmetu Matematika sú v súčasnom období využívané tieto učebné pomôcky: Textové 

pomôcky – učebné texty, prezentácie pre prednášky a cvičenia. 

Didaktická technika 

Pri analýze súčasného stavu uplatňovania didaktickej techniky vo vyučovaní predmetu Matematika 

rozlišujeme využívanú didaktickú techniku na didaktickú techniku neprístrojového a prístrojového typu. 

V súčasnosti sa v predmete Matematika uplatňuje táto didaktická technika:  
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- didaktická technika neprístrojového typu: kriedová tabuľa, premietacie plátno, počítačový program pre tvorbu 

prezentácií,  

- prístrojového typu: multimediálny projektor, notebook.  

 

4. Didaktické princípy uplatňované vo vyučovaní predmetu Matematika 

Prezentácie pripravené v počítačovom programe postupne poskytujú na prednáškach náhľad na danú 

problematiku, čo umožňuje zvýrazniť postupnosť a nadväznosť jednotlivých krokov. K znižovaniu námahy 

študentov na vyučovaní aj pri samoštúdiu prispieva práca s učebnými textami, ktoré sú dostupné všetkým 

študentom. Ide o snahu znížiť námahu študentov a zvýšenie ich motivácie a zároveň aj ich záujmu o tento 

predmet.   

V rámci využívania materiálnych didaktických prostriedkov vo vyučovaní predmetu Matematika je 

potrebné osobitnú pozornosť venovať aj dôslednému uplatňovaniu didaktických princípov. Didaktické princípy 

sú základné pravidlá o tom, ako má vysokoškolský pedagóg vyučovať, aby čo najkvalitnejšie a najrýchlejšie 

dosiahol vyučovacie ciele vzhľadom na telesný a duševný vývin študentov a psychologických osobitostí ich 

poznávania. Sú to pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať vo vyučovaní v záujme širšieho a praktickejšieho 

vyučovania.  

Od materiálnych didaktických prostriedkov uplatňovaných vo vyučovaní predmetu Matematika 

očakávame rozširovanie možností názorného zobrazovania učiva v priebehu pedagogickej komunikácie, z čoho 

vyplýva ich úzky vzťah k didaktickému princípu názornosti vyučovania. „Princíp názornosti vyjadruje 

požiadavku, aby študenti získavali nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky na základe konkrétneho 

vnímania predmetov a javov“ (Petlák, 2004).  

Toto je však len jedna stránka poznávacieho procesu študentov. Uplatňovať pri vyučovaní názornosť 

znamená vytvárať u študentov predstavy a pojmy na základe živého bezprostredného alebo sprostredkovaného 

vnímania skutočnosti. Pritom sa myšlienkové operácie spájajú s bezprostredným vnímaním predmetov a javov, 

ktoré sú buď v skutočnom, prirodzenom stave, alebo sú iba napodobnením skutočnosti, jej zobrazením. Princíp 

názornosti nemôžeme obmedzovať iba na požiadavku bezprostredného poznania reality. Názornosť má 

prispievať k postihnutiu abstraktného, k odhaleniu podstaty vecí a javov a vyústiť v zovšeobecnení, ktoré 

v širšom meradle možno uplatniť v praktickom živote (Kováčová, 2014). 

Jednou z najdôležitejších predností názornosti je, že má veľký význam pri zapamätávaní poznatkov 

v procese vyučovania, čo dokazujú aj nasledovné výsledky pedagogických výskumov (Hapala, 1983). 

Podľa výsledkov psychologického skúmania sa zistilo, že: 

- 83% nových poznatkov z okolitého sveta získavame prostredníctvom zraku, 

- 12% poznatkov sluchom, 

- 5% ostatnými zmyslami ako je hmat, chuť a čuch.   

Pri hromadnom vzdelávaní sa však asi: 

- až 83% nových poznatkov sprostredkuje verbálne (teda z hľadiska študentov sluchom),  

- 10% audiovizuálne (študenti ich prijímajú sluchom aj zrakom),  

- iba okolo 6% poznatkov sa získava vlastnou praktickou činnosťou.  

Priemerný človek si však zapamätá: 

- 10% z toho, čo číta, 

- 20% z toho čo počuje, 

- 30% z toho, čo vidí v podobe obrazu, 

- 50% z toho, čo vidí a súčasne počuje, 

- 70% z toho, čo súčasne vidí, počuje a aj aktívne vykonáva, 

- 90% z toho, k čomu dospel sám na základe vlastnej skúsenosti, vykonávaním nejakej činnosti.   

Z podobných výskumov zabúdania poznatkov bolo zistené, že z toho: 

- čo počujeme, zabudneme po 3 hodinách 30%, po 3 dňoch 90%, 

- čo vidíme, zabudneme po 3 hodinách 28%, po 3 dňoch 80%, 

- čo súčasne vidíme aj počujeme, zabudneme po 3 hodinách 15%, po 3 dňoch 35%.  

 

Na základe týchto výsledkov možno povedať, že audiovizuálna metóda a metóda učenia činnosťou sú 

najúčinnejšie a zabezpečujú lepšie uchovanie v pamäti.  

Uplatňovanie názornosti vo vyučovaní predmetu Matematika prinesie množstvo výhod, ktoré výrazne 

ovplyvňujú výsledný efekt procesu vyučovania, ide napr. o zvýšenie záujmu o predmet vyučovania, pomáha 

utvárať jasnejšie predstavy a spájať s nimi nové pojmy, lepšie si osvojiť abstraktné pojmy, preklenúť rozdiely 

medzi teóriou a praxou. Ukazuje sa, že vyučovanie je efektívne pri posilňovaní odovzdávania poznatkov 

uplatňovaním materiálnych didaktických prostriedkov, teda z hľadiska študentov vnímaním zrakom a praktickou 

činnosťou. Je dôležité pamätať na to, že materiálne didaktické prostriedky neslúžia iba na zabezpečenie 

názornosti vyučovacieho procesu, t.j. na vytváranie presnejších predstáv, pojmov. Ich použitie je často oveľa 
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širšie. Predstavujú často aj zdroj vedomostí, zručností a návykov študentov. Sú nevyhnutné pri abstraktnom 

myslení, čo znamená, že názorné predstavy sú jedným z  predpokladov myslenia (Turek, 1998).   

Uplatňovanie materiálnych didaktických prostriedkov vo vyučovaní predmetu Matematika má nesmierny 

význam i pre aktivizáciu procesu vyučovania. „Aktivizácia študentov vo vyučovaní predstavuje proces, ktorým 

učiteľ podnecuje, organizuje a riadi aktívnu učebnú činnosť študentov v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi 

výchovno-vzdelávacími cieľmi. Ide o takú úroveň dynamiky činnosti študenta, ktorý závisí od dobre 

premysleného a organizovaného vyučovacieho procesu, od vzájomnej pohyblivej väzby viacerých jeho faktorov 

(stimulačný cieľ činnosti, pozitívna motivácia, náročnosť riešených úloh, aktivizujúce metódy vyučovania, 

priaznivé sociálne - psychologické podmienky na učebnú činnosť študentov a pod.)“ (Pavlík, 1985). 

 

Záver  

Súčasné dynamické zmeny v našej spoločnosti sa zásadným spôsobom premietajú do fungovania a 

štruktúry trhu práce. Jednotlivé povolania sa menia rovnako rýchlo ako nároky zamestnávateľov, čo následne 

vyžaduje rýchlu reakciu školských a vzdelávacích systémov (Kavan, 2014). Cieľom vysokoškolského štúdia je 

reálnosť a využiteľnosť získaných vedomostí v praxi. Každá vysoká škola sa snaží vychovať čo najviac 

absolventov, ktorý sa približujú ideálnemu profilu absolventa, preto je dôležité, aby vyučovací proces bol 

optimálny, racionálny a efektívny. Najdôležitejším cieľom vysokých škôl je vychovať absolventa, ktorý dokáže 

vedomosti získané počas 5 rokov vysokoškolského štúdia efektívne a cielene využiť v praxi. V neposlednom 

rade je dôležité, aby vysokoškolskí pedagógovia  motivovali študentov, pretože len správne motivovaný študent 

má chuť učiť sa, rozširovať svoje vedomosti a nahromadené poznatky aplikovať v praxi. 

Vhodným výberom a následne správnym a odborným uplatňovaním materiálnych didaktických 

prostriedkov na pravom mieste a vo vhodnom čase, teda správna organizácia názornosti, má nesmierne veľký 

prínos v procese vyučovania. Bezpochyby teda možno konštatovať, že princíp názornosti urobí vyučovanie 

predmetu Matematika efektívnejším, teda za kratší čas a s menšou námahou sa dosahujú lepšie výsledky. 

Môžeme uviesť, že vedenie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach podporuje takýto prístup 

k uplatňovaniu materiálnych didaktických prostriedkov aj v iných odborných predmetoch. Pri výbere vhodných 

didaktických prostriedkov bolo nevyhnutné mať na zreteli, že podstatná časť vyučovania je zameraná na 

praktickú činnosť, rysovanie a počítanie. Vychádzajúc z  prínosov využívania popísaných didaktických 

prostriedkov vo vyučovaní vyučovacieho predmetu Matematika možno konštatovať, že jeho podstata je 

uplatniteľná aj vo vyučovaní ďalších vyučovacích predmetov v rámci študijného programu Riadenie 

bezpečnostných systémov, samozrejme po vykonaní potrebných úprav v súlade s obsahom daného vyučovacieho 

predmetu. 
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MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI HUMANITÁRNÍ 

POMOCI 
 

Štěpán KAVAN1 - Květoslava PRINCOVÁ2 

 

EDUCATIONAL OPPORTUNITIES IN THE FIELD OF HUMANITARIAN AID 
 

 

Abstrakt: Základním tématem příspěvku je problematika humanitární pomoci a možnosti vzdělávání v této 

oblasti. Příspěvek se zaměřuje na specifikaci společného programu vzdělávání v humanitární pomoci na několika 

evropských univerzitách, který byl nazván NOHA - Network on Humanitarian Assistance - síť humanitární 

pomoci. Jedná se o společný multidisciplinární postgraduální meziuniverzitní program, který poskytuje 

akademické vzdělávání pro zájemce, kteří pracují v oblasti humanitární pomoci nebo se k této činnosti 

připravují. Jsou specifikovány profesionální kompetence humanitárního pracovníka jako jeden ze vzdělávacích 

cílů. 

Klíčová slova: Humanitární pomoc, kompetence humanitárního pracovníka, Network on Humanitarian 

Assistance, vzdělávání. 

 

Abstract: The basic topic of the article is the issue of humanitarian aid and educational opportunities in this 

area. The article focuses on the specification of a common programme of education in humanitarian assistance at 

several European universities, which was called the NOHA – Network on Humanitarian Assistance. This is a 

common multidisciplinary graduate interuniversity program, which provides academic training for those who 

work in the field of humanitarian aid, or for those who does activities in preparation. There are specified 

professional competence of the aid worker as one of the educational objectives. 

Key words: Competencies of the Humanitarian Worker, Education, Humanitarian Aid, Network on 

Humanitarian Assistance. 

 

 

Úvod 

Cílem příspěvku je charakterizovat základní pojetí humanitární pomoci a zejména se zaměřit na možnosti 

vzdělávání v humanitární pomoci3 na evropských univerzitách, který byl nazván NOHA – Network on 

Humanitarian Assistance - síť humanitární pomoci. Nejprve je nezbytné pomoc definovat a vymezit vůči 

ostatním druhům pomoci. Humanitární pomoc zahrnuje aktivity, které představují bezprostřední reakci na 

humanitární krizi. Ta se obecně popisuje jako situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují 

důstojný život, narušeny v důsledku živelní katastrofy, havárie nebo válečného konfliktu. Hlavním cílem 

humanitární pomoci je zmírnění útrap lidí, ochrana životů a respekt vůči lidské důstojnosti (web, Člověk v tísni, 

2014; Hon a kol., 2010). 

 

Jednou ze základních charakteristik humanitární pomoci je čas, kdy je poskytována, vzhledem ke vzniku 

mimořádné události. Pro názornost lze situaci znázornit pomocí časové osy, v níž by v bodě 0 došlo ke 

katastrofě. Nejprve jsou organizovány záchranné a likvidační práce a následně humanitární pomoc. Téměř 

současně se záchrannými pracemi probíhá pomoc psychosociální, nezakotvená zatím v České republice 

v zákoně, ale definovaná ve Standardech psychosociální pomoci.   (Standardy psychosociální krizové pomoci, 

2010, s. 9). Také Minimální standardy v poskytování humanitární pomoci (The Sphere Project, 2011) počítají 

s psychosociální pomocí jako s průřezovým tématem – má být poskytována po celou dobu realizace humanitární 

pomoci.  

 

Sama humanitární pomoc se mění s narůstající dobou po katastrofě. Spolu se záchranou životů a první 

psychologickou pomocí se poskytuje zpravidla pomoc materiální – zejména voda, přikrývky, přístřeší, jídlo a 

zdravotní pomoc. Tento druh pomoci by se měl ale poskytovat pouze po dobu nezbytně nutnou, jinak hrozí 

vytváření závislosti na této pomoci. Většina příruček uvádí dobu maximálně 3 měsíce, po této době je třeba začít 

rekonstruovat školy, obydlí, a pokud je to možné, začít pomáhat s obnovou zdrojů živobytí obyvatel, které toto 

konkrétní neštěstí postihlo. Tyto fáze se nazývají fáze obnovy, rekonstrukce nebo rehabilitace. Jednotlivé fáze se 

                                                           
1 plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Hasičský záchranný sbor JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, Česká republika, e-mail: 

stepan.kavan@email.cz 
2 Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D., Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, 

Česká republika, e-mail: kvetoslava.princova@upol.cz 
3 V anglické literatuře se používá spíše výraz „Emergency relief“, který lze přeložit jako náhlá, krizová pomoc. 
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prolínají a především, podléhají kontextu: geografickému, klimatickému, a sociálně-ekonomickému, ve kterém 

ke katastrofě došlo. (Princová, str. 24-40, 2012)  

 

1 Vymezení institucionálního pojetí humanitární pomoci 

V českém prostředí jsou to zejména povodně, které území jednou za čas postihnou, kdy je pomoc poskytována 

dle aktuálních potřeb v návaznosti na pomoc samosprávy a státní správy. Pod pojmem humanitární pomoc si 

však veřejnost zpravidla představí pomoc do zahraničí ve spojení s medializovanými katastrofami. Ta se 

poskytuje zpravidla tehdy, když země, kterou katastrofa postihla, o humanitární pomoc požádá (The Sphere 

Project, 2011, str. 21). Poskytování humanitární pomoci by mělo odpovídat minimálním standardům (The 

Sphere Project, 2011).  Mezinárodní nevládní organizace včetně Červeného kříže začaly na vývoji těchto 

standardů pracovat v první polovině devadesátých let minulého století po hrozivém konfliktu ve Rwandě, kdy 

rozpoutanému násilí mezi Tutsii a Hutuy podlehlo bezmála milion lidí. Humanitární pracovníci byli v mnohém 

ohledu bezmocní: nejen, že v takovém množství a v tak nepřehledné situaci bylo těžké pomoc koordinovat a 

organizovat, ale také si nebyli jistí, zda mimo jiné „nepomáhají na nohy“ těm, kteří odchází znovu vraždit; 

nebyli však schopni to rozpoznat. 

 

Poučeni touto situací se humanitární pracovníci z různých organizací a různých zemí společně snažili stanovit 

minimální nutné množství pomoci v oblasti poskytování vody, přístřeší, jídla a zdravotní péče a to vše podřídit 

etickým principům, které jasně vytkly cíl pomoci, kterému by mělo být vše podřízeno: obnovit důstojnost lidí a 

tuto důstojnost chránit. Humanitární charta, která definuje etický rámec, deklaruje právo na důstojný život a 

právo obdržet humanitární pomoc (vychází z mezinárodních úmluv o lidských právech), a právo na ochranu a 

bezpečnost (opírá se o humanitární právo). 

 

Devadesátá léta minulého století znamenala díky rozpadu bipolárního světa také rozšíření vnitrostátních 

konfliktů, které v mnoha oblastech způsobily humanitární katastrof. Postupně také z mnoha různých důvodů, 

které se můžeme jen dohadovat4, roste i počet obětí přírodních katastrof.  Jsou i místa, kde se katastrofy opakují. 

Proto se v současné době hovoří o zmírňování rizik, tzv. Disaster risk reduction. V zemích, regionech, místech, 

která jsou náchylná k opakování katastrof, je snaha buď zmírnit případnou katastrofu a zmírnit její dopady 

technickými opatřeními, a nebo připravit obyvatelstvo tak, aby dokázalo katastrofě opakovaně vzdorovat. Ideální 

je, když všechna tato opatření na snižování rizika jsou souběžná. Hovoříme potom o budování odolných 

komunit, tzv. Building resilient communities. Prevence rizika katastrof je dlouhodobá práce a propojuje vlastní 

humanitární pomoc s pomocí dlouhodobou, rozvojovou. 

 

Výchova a vzdělávání se vyvíjí v závislosti na potřebách společnosti, kdy reaguje nejen na možná rizika, ale také 

na legislativní prostředí, změny v technologickém pokroku a na potřeby stále se měnící společnosti. EU má pro 

zvládání následků závažných mimořádných událostí včetně teroristických útoků zaveden tzv. Mechanismus 

společenství pro civilní ochranu, který využívá společné síly a prostředky ochrany obyvatelstva členských států 

EU. Mechanismus je vytvořen pro systematický přístup a podporu asistenční pomoci. Tento systém umožňuje 

postižené zemi efektivně využívat (šetřit) čas, životy a finanční prostředky. Pro členské státy vytváří podmínky 

k poskytování pomoci efektivním, logickým a koordinovaným způsobem (2001/792/ES, EURATOM). 

 

Problematika humanitární pomoci je od roku 2010 zahrnuta do gesce generálního ředitelství Evropské komise, 

které se zabývá humanitární pomocí a civilní ochranou, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil 

Protection (DG ECHO). Cílem DG ECHO je poskytnout pomoc v nouzi a poskytnout pomoc obětem přírodních 

katastrof nebo ozbrojených konfliktů (bez ohledu na rasu, náboženství nebo politické přesvědčení). Ve struktuře 

DG ECHO lze nalézt dvě oddělení civilní ochrany, které se zabývají reakcí na katastrofy - Disaster Response a 

prevencí a připraveností - Prevention and Preparedness (Šafr a kol., str. 8, 2014). 

 

2 Základní znalosti a dovednosti humanitárního pracovníka 

Z předchozího úvodu je zřejmé, že snaha o správné poskytování humanitární pomoci urazila za posledních 

přibližně 25 až 30 let obrovský kus cesty. Od doby „kovbojů v bílých toyotách“ kteří přišli jako zachránci, dali 

lidem vodu, potraviny, postavili stany a poskytli základní zdravotní péči a zase odjeli, se hodně změnilo. Z toho 

důvodu vznikla v devadesátých letech potřeba vytvořit systém vzdělávání v humanitární pomoci. Reflektovali se 

otázky: Co humanitární pracovník dělá? Jaké musí mít kompetence? V čem je třeba ho vzdělávat? Humanitární 

pracovník je řidič kamionu, který se podílí na jejím rozdělování, je to příslušník „modrých přileb“ OSN, který 

plní svůj mandát, je to voják útvarů CIMIC při NATO, je to zdravotní sestra, koordinátor pomoci, který sedí 

v kanceláři v Praze, lékař, který ošetřuje zraněné v polní nemocnici, misionář, který pečuje o děti u ulice 

                                                           
4 Klimatické změny, rostoucí počet obyvatel na zemi, rozevírající se nůžky mezi společností a vyloučenými, zostřující se charakter chudoby 

v tzv. nejméně vyvinutých zemích, atd. 
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v Lubumbashi?5 Tyto otázky nelze jednoznačně vyřešit a lidí ochotných pomáhat bez nějakého náležitého 

systematického vzdělání bude vždy dost a je to dobře. Ostatně situace, za kterých potřeba pomoci vzniká, jsou 

zpravidla neřiditelné a nestrukturovatelné. 

 

Existují vážné důvody, proč se problematikou humanitární pomoci zabývat blíže, proč usilovat o hlubší 

porozumění této činnosti. Proto již v roce 1993 z iniciativy DG ECHO byl založen společný program vzdělávání 

v humanitární pomoci na několika evropských univerzitách, který byl nazván NOHA – Network on 

Humanitarian Assistance (Síť humanitární pomoci). Jedná se o „společný multidisciplinární postgraduální 

meziuniverzitní program, který poskytuje vysoce kvalitní akademické vzdělávání a profesionální kompetence 

pro zájemce, kteří pracují v oblasti humanitární pomoci, nebo se této oblasti v budoucnu chtějí věnovat“.6 

 

3 Vzdělávání jako osvojení kompetencí humanitárního pracovníka 

Kompetencemi lze rozumět rozsah působnosti a povinností po odborné stránce, úspěšné vykonávání činnosti 

humanitárního pracovníka, tedy to co musí humanitární pracovník znát, umět a za co nese odpovědnost. Jedním 

z cílů vzdělávání humanitárních pracovníků je identifikace, získání a osvojení si těchto kompetencí. 

 

Z oblastí znalostí a teoretického myšlení se jedná o komplexní pochopení humanitárního světa jako například 

(Noha Master´s Programme, 2014): 

a) teoretické znalosti, porozumění konfliktu, katastrofě a s tím spojená rizika a navržení jejich řešení; 

b) kritické a koncepční myšlení, schopnost analýzy a popisu komplexní humanitární situace; 

c) schopnost integrovat znalosti a aplikovat jen na nové výzvy a nové přístupy; 

d) schopnost identifikovat a zkoumat nové trendy v humanitární pomoci a provádět aplikovaný výzkum, vnášet 

nové myšlenky a vymýšlet nová řešení; 

e) z oblasti strategického managementu - kapacita řídit velké organizace a komplexní humanitární akce; 

f) schopnost aplikovat znalosti při řízení humanitárních operací v komplexním a nejistém prostředí včetně 

řízení rizik; 

g) schopnost řídit politiku, strategie a programy tak, aby byly v souladu s humanitárními principy a hodnotami; 

h) schopnost porozumět mezinárodní spolupráci různých aktérů v humanitární pomoci na různých úrovních: 

mezinárodní, národní i místní; 

i) schopnost provádět humanitární akci včetně finanční stránky transparentně a odpovědně tak, aby jeho 

počínání pochopili jak příjemci pomoci, tak ostatní účastníci zapojení do humanitární akce; 

j) schopnost komunikovat na té úrovni, aby týmy, které jsou vytvořeny z různých profesí i z různých kultur, 

vedl k vynikajícím společným výsledkům. 

 

Z oblasti osobní odpovědnosti a osobnostních kvalit se jedná o (Noha Master´s Programme, 2014): 

a) znalost a osvojení si klíčových mezinárodních principů, hodnot a kodexů chování a schopnost uplatňovat je 

v praxi; 

b) schopnost odpovědně rozhodnout a podle toho jednat; 

c) schopnost řešit etická a morální dilema a odpovídat za rozhodnutí takto učiněná; 

d) v humanitárních krizích vykazovat osobně i vůči podřízeným flexibilitu, adaptabilitu na měnící se podmínky 

a zejména schopnost zacházet se stresem; 

e) během humanitární akce vykazovat citlivost k různým kulturám a dalším rozmanitostem, například 

genderovým. 

 

4 Vysokoškolský stupeň vzdělávání v humanitární pomoci 

Za účelem získání kompetencí humanitárního pracovníka byl na deseti univerzitách v Evropě7 vytvořen 

program, který se skládá ze 4 částí - komponent: intenzivní program, základní kurz, volitelný kurz, výzkum a 

praxe. Během dvou týdnů intenzivního kurzu se přijatí studenti seznámí se základními informacemi o studiu 

NOHA, o jeho struktuře a průběhu seznámí se se sférou humanitární pomoci, s některými osobnostmi z oblasti 

vzdělávání, výzkumu i praxe v humanitární pomoci a především mezi sebou navzájem. Tento intenzivní kurz je 

                                                           
5 Do toho všeho vstupují charismatici, kteří zastávají několik těchto rolí najednou: ředitel organizace, který je zároveň kazatelem 

protestantské církve řídí kamion do válečné zóny a rozdává materiální pomoc i duchovní útěchu. 
6 http://www.nohanet.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=650&lang=en 

7Université Catholique de Louvain Belgie,  Københavns Universitet Dánsko,  Aix-Marseille Université Francie,Università di Pavia Itálie,  

Ruhr-Universität Hochum Německo,  University College Dublin Irsko, Vilniaus universitetas Litva,  Uniwersytet Warszawski Polsko, 
Universidad de Deusto Španělsko,  Uppsala universitet Švédsko, Rijksuniversiteit Groningen Holandsko,  L-Università ta' Malta Malta (ne 

všechny tyto univerzity poskytují základní program) 
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poskytován na začátku studia (září) jednou z NOHA univerzit (poslední dobou zpravidla Varšavskou 

univerzitou) a účastní se ho všichni přijatí studenti ze všech univerzit. Poté se studenti rozjedou na své 

„mateřské“ univerzity, kam se původně hlásili, a kde absolvují jednosemestrální základní kurz, který se skládá z  

předmětů orientovaných na humanitární problematiku: geopolitika, antropologie, mezinárodní humanitární 

právo, veřejné zdraví a management. Výuka probíhá v angličtině kromě Španělska a Francie, kde probíhá 

v mateřštině. Studenti se zaměřují spíše na řešení konkrétních problémů z humanitární pomoci, přičemž 

používají konkrétní teoretická východiska. V jednotlivých zemích je také respektováno konkrétní zaměření 

univerzity a výzkumné oblasti, o které je tak výuka obohacena.  

 

Po absolvování základního kurzu na domácích univerzitách následuje další semestr, který probíhá na další 

NOHA univerzitě podle výběru. Tento je již specializován a student si může vybrat kteroukoliv univerzitu 

s nejrůznějšími zaměřeními. Zde získává student již hlubší znalosti a specifické zaměření. Na katolické 

univerzitě v Louvain (Belgie) je to pokonfliktní obnova s důrazem na geopolitiku a veřejné zdraví, Rúrská 

univerzita v Bochumi je zaměřena na humanitární právo a mezinárodní instituce, které jsou zapojeny do 

humanitární pomoci podobně jako francouzská universita v Aix-Marseille a univerzita ve Varšavě, která se navíc 

soustřeďuje na situaci ve východní Evropě. Analýzu konfliktů a budování míru je možno studovat na univerzitě 

v Deusto (Španělsko) a na univerzitě v Upsale (Švédsko). Jak dobře analyzovat krizovou situaci a správně 

zahájit humanitární akci je možné studovat v Groningen (Holandsko), na obnovu společností po krizi je 

zaměřena univerzita v Dublinu (Irsko).  

 

Další důležitou součástí studia na univerzitách NOHA je praxe. V tomto vzdělávacím stupni provádí studenti 

výzkum pro svou závěrečnou práci a ověřují v praxi a v reálné situaci nabyté teoretické znalosti. Vyzkouší si 

řešení problémů, které je vždy závislé na kontextu a nedá se předem nikdy zcela naučit. Školy disponují 

nabídkami možných míst praxí. Každého studenta provází praxí supervizor. Studium je zakončeno diplomovou 

prací.  

 

Magisterský program není jediné, co NOHA v oblasti vzdělávání poskytuje. Pro odborníky z praxe totiž 

poskytuje velké množství kurzů, které jsou organizovány během roku v různých zemích, na základě konkrétních 

potřeb. Absolventi NOHA vytvářejí velkou skupinu lidí, která se schází, je v kontaktu a zároveň je i studnicí 

vědomostí z praxe. Absolventi NOHA často aktivně ve vzdělávacích programech působí (NOHA Master´s 

Programme, 2014). 

 

Česká republika není zatím zapojena do sítě NOHA, ale možná, že se tato situace změní. O členství v NOHA 

v současné době usiluje Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta. Již 5 let zde existuje 

magisterský program Mezinárodní humanitární a sociální práce, který se snaží svou skladbu co nejvíce přiblížit 

NOHA univerzitám, při ponechání specifika role sociální práce v humanitární pomoci. Tento úhel pohledu není 

zatím v NOHA zastoupen, a proto dostala Univerzita Palackého pozvánku, aby prezentovala své kapacity pro 

členství v NOHA. V současné době se právě rozhoduje o tom, zda jim bude přidělen statut pozorovatele a 

následně i člena této sítě. 

 

V České republice existují ještě dva programy, které deklarují výuku humanitární pomoci, jedná se o CARITAS 

- Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci, která ve spolupráci s Univerzitou Palackého poskytuje bakalářské 

studium Mezinárodní sociální a humanitární práce a dále Evangelická fakulta Karlovy univerzity, která má 

akreditovaný obor Křesťanská krizová a pastorační práce. 

 

Praxe však není taková, že by humanitární pomoc vykonávali jen lidé, kteří tento obor studovali. Sama 

humanitární pomoc nemá vlastní teoretický základ a je možno k ní přistupovat s různými teoretickými znalostmi. 

Humanitární pomoc poskytují lidé, kteří studovali antropologii, zahraniční vztahy, žurnalistiku, lingvistiku, 

medicínu apod. Není však možno specifické znalosti o humanitární pomoci úplně ignorovat, naopak 

problematika humanitární pomoci se poslední dobou velice sofistikuje: je snaha předcházet katastrofám, 

připravovat lidi na katastrofy, aby se naučili jim odolávat. Veliký důraz se klade na etiku a na dodržování 

lidských práv v místě, kde je humanitární pomoc poskytována. Daleko více než dříve je vyvíjena snaha, aby 

pomoc odpovídala potřebám lidí, které potkalo neštěstí, ale zároveň aby nevytvářela závislosti a spíše 

podporovala rozvoj domácích zdrojů (Princová, 2014). Z toho důvodu je velmi důležité vzdělání v humanitární 

pomoci, ať už třeba formou kurzu, který pracovníky seznámí se Sphere Projekt, tj. s Humanitární chartou a 

minimálními standardy a dále s bezpečnostními pravidly při poskytování humanitární pomoci, což je důležité 

zejména v oblasti konfliktu. Nezbytná je rovněž znalost poskytování psychosociální pomoci, která se má 

poskytovat zároveň s humanitární pomocí. Hlavním cílem vzdělávání pracovníků je vytvořit u obyvatel určité 

morální postoje, jejich psychickou odolnost, rozvíjet psychologické dovednosti a schopnosti,stejně jako jich 
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připravit na konkrétní ochranná opatření v případě krizových situací,v čase jakéhokoliv ohrožení (Kováčová, 

Vacková, 2015). 

 

Humanitární organizace se snaží, aby jejich pracovníci, kteří jsou vysíláni do terénu, minimálně tyto kurzy 

absolvovali.  Avšak díky shora uvedeným možnostem univerzitního vzdělání působí již i v českých 

humanitárních organizacích stále více odborníků z dané oblasti. Absolventi olomoucké univerzity, kteří se 

specializují na humanitární pomoc, působí v českých i zahraničních organizacích na různých místech světa.  

 

Závěr 

Příprava pracovníků ve sféře humanitární pomoci a rozvojové spolupráce je důležitým aspektem edukace, 

reflexe a evaluace realizovaných činností. Nelze rovněž opomenout významný vliv humanitární a rozvojové 

spolupráce na bezpečnost Schengenského prostoru. Humanitární pomoc primárně vytváří podmínky pro přežití 

obyvatelstva na území zasaženém katastrofou způsobenou člověkem nebo přírodními silami. Rozvojová pomoc 

napomáhá ke zlepšení ekonomické situace ve státě, čímž eliminuje potřebu obyvatelstva opustit svůj domov a 

hledat si nové místo pro život nejen z existenčních, ale i z ekonomických důvodů. 

 

Vzdělaní a řádně připravení humanitární pracovníci se tak mohou podílet na výrazném snížení nelegální 

migrace, tedy na snížení nezákonného překračování hranic a tlaku na azylovou politiku. Tato skutečnost tak má 

vliv na zachování a zvyšování bezpečnosti členských zemí Schengenského prostoru (Kavan, str. 91, 2015). 
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PODPORA PRIESTOROVÉHO ROZHODOVANIA 

KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV NA LOKÁLNEJ ÚROVNI 
 

Andrea MAJLINGOVÁ1-  Štefan GALLA2 

 

SPATIAL DECISION SUPPORT OF CRISIS MANAGERS AT LOCAL LEVEL 
 

 

Abstrakt: V príspevku je predstavený prístup a výsledky analýzy rizík výskytu povodne na príklade mesta 

a okresu Poprad. Jednotlivé priestorové analýzy boli vykonané v prostredí ArcGIS a HEC-RAS, resp. HEC-

GeoRAS. Podkladom do analýz boli geografické údaje a textové a numerické údaje o systémoch existujúcich na 

úrovni mesta a okresu. Z hľadiska výsledkov bola vykonaná analýza náchylnosti územia okresu Poprad na 

výskyt povodne, analýza zraniteľnosti mesta Poprad povodňou, ktorá bola stanovená na základe výsledkov 

modelovania storočnej a päťstoročnej povodne. Sumarizované, analyzované a syntetizované boli poznatky 

o zabezpečení protipovodňovej ochrany a záchranných prác pri povodni na úrovni mesta. 

Kľúčové slová: HEC-RAS, modelovanie, podpora rozhodovania, povodeň, riziko 

 

Abstract: In the paper is presented an approach and results of the risk analysis of a flood on the example of the 

town and district Poprad. The various spatial analyses were performed in ArcGIS and HEC-RAS, respectively 

HEC-GeoRAS. The basis for the analyses included the geographical data and text and numerical data on existing 

systems at the town and district. In terms of results was performed susceptibility analysis of the district Poprad to 

the flooding, vulnerability analysis of Poprad town to flood, which was determined based on the results of 

modelling of 100 – year flood and 500 – year flood. Summarized, analysed and synthesized were the findings on 

safety in relation to flood protection level and rescue operations during the flood at the town level. 

Keywords: HEC-RAS, modelling, decision support, flood, risk 

 

 

Úvod 

Prírodné katastrofy sú súčasťou života, vždy existovali a budú existovať. Jednou z nich sú aj povodne. 

Najčastejšou príčinou vzniku povodní sú extrémne intenzívne dažde alebo náhle roztápanie snehu 

kombinované s výrazne zníženou schopnosťou, niekde až neschopnosťou územia zadržať dažďovú vodu (z 

dôvodu poškodenia krajiny – napr. rozorané medze, zlikvidované remízky, vysušené močiare, či odvodnená 

poľnohospodárska pôda). Rozsiahle zaasfaltované alebo betónové plochy miest prispievajú k rýchlemu odtoku 

dažďových vôd a k vysušovaniu pôdy pod týmito zastavanými plochami, vrátane znižovania zásob podzemných 

vôd a zmeny klímy v mestách. Tieto faktory spôsobujú zmeny odtokových pomerov a zvyšujú riziko lokálnych 

povodní. Vysušená pôda bez protieróznych opatrení (napríklad polia o rozlohe desiatok hektárov bez akejkoľvek 

vegetácie, či protieróznych opatrení) sa správa ako nepriepustný film. V takto poškodenom území môže ľahko 

vzniknúť povodňová vlna, ktorá sa v priebehu pár desiatok minút resp. hodín zdvihne na 3 či 4 metre, aj pri 

potôčiku, ktorého výška hladiny vody je zvyčajne 20 či 30 centimetrov. Priepusty a mosty sa tak stávajú rizikom 

kvôli ich možnému upchaniu v čase prívalových dažďov. Problémom v povodí však nie sú priepusty a mosty, ale 

poškodená krajina, ktorá nedokáže udržať dažďovú vodu. Existuje priamy súvis príčin vzniku povodní 

a prebiehajúcich zmien klímy. Zmeny klimatických podmienok spôsobujú ďalšie extrémne prejavy počasia – 

víchrice, mimoriadne horúce letá a dlhšie obdobia roka bez dažďa. Doterajšie dlhodobo uplatňované 

technologické postupy a spôsob hospodárenia s vodou v krajine spôsobujú postupný a trvalý pokles objemu 

zrážok, ktoré spadnú na naše územie a urýchľovanie odtoku vody z nášho územia. Tento fakt je spoločným 

menovateľom príčin vzniku povodní ako aj postupne silnejúcich extrémnych prejavov počasia, vrátane 

povrchového prehrievania územia. Dá sa povedať, že novodobé povodne sú do značnej miery syndrómom 

súčasného spôsobu hospodárenia s povrchovou a dažďovou vodou v krajine.   

Dopad povodní, najmä pokiaľ ide o ľudské zdravie a hospodárske straty, sa stále zvyšuje. Spoločnosť sa stala 

voči týmto prirodzeným katastrofám zraniteľnejšou. 

Ľudská činnosť a zásahy do rovnováhy prírody značne zmenili situáciu v celých povodiach riek. Plánovanie 

ochrany proti povodniam nemôže byť obmedzené na ochranu niekoľkých izolovaných položiek majetku 

v jednotlivých oblastiach proti určitému druhu nebezpečenstva. Pri zvážení evolúcie a nových trendov, vyžaduje 
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prístup k prirodzeným katastrofám zmeny. Zásahy proti povodniam treba zmeniť od ochrany pred katastrofami 

k manažmentu prípustného rizika. 

Do popredia vystupuje otázka, aká úroveň bezpečnosti je dosiahnuteľná, za akú cenu a aká miera 

zostávajúceho rizika musí byť akceptovaná. Vhodnou metódou ako si poradiť s riešením tohto problému je 

manažment rizík. 

 

Problematika 

Povodne a ochrana pred povodňami 

Ochranu pred povodňami rieši zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý ustanovuje: 

a) opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s 

cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a 

hospodársku činnosť, 

b) plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami, 

c) povinnosti a práva orgánov štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, vyšších územných celkov 

a obcí, 

d) povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb (ďalej len 

„osoba“) pri ochrane pred povodňami, 

e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom. 

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2010. 

Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami 

ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých 

následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 

Problematikou ochrany pred povodňami, ako významnou súčasťou zabezpečenia ochrany osôb a majetku, sa 

zaoberá aj Európska únia. Legislatívnym prvkom zaoberajúcim sa touto otázkou je Smernica Európskeho 

parlamentu a rady 2000/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Táto smernica bola schválená 

Európskym parlamentom 23. októbra 2007 v Štrasburgu. 

Účelom tejto smernice je ustanoviť rámec na hodnotenie a manažment povodňových rizík s cieľom znížiť 

nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť spojené s 

povodňami v Európskom spoločenstve. 

 

Manažment rizík 

Manažment rizík je logická a systematická metóda určovania súvislostí v akýchkoľvek činnostiach, 

funkciách alebo procesoch, identifikovania rizík, ich analýzy, hodnotenia, znižovania a priebežného 

monitorovania, ktorá umožňuje minimalizovať straty a maximalizovať príležitosti (Šimák 2006). 

Proces manažmentu rizík je možné uplatňovať v činnosti celého radu inštitúcií, manažérskych tímov, 

právnických, ale aj podnikajúcich fyzických osôb, medzi ktoré patria: 

 orgány verejnej správy (ústredné, regionálne, miestne), 

 komerčné organizácie (výrobné organizácie a služby), 

 záujmové združenia (s povinným alebo dobrovoľným členstvom). 

Manažment rizík predstavuje kultúru, procesy a štruktúry zamerané na efektívne riadenie potenciálnych 

príležitostí a možných neželateľných dôsledkov. Je to interaktívny proces skladajúci sa z krokov, ktoré pri 

zachovaní plánovanej postupnosti umožňujú trvalé skvalitňovanie rozhodnutí a tým následne aj zlepšovanie 

výsledkov uskutočňovaných procesov. Manažment rizík musí byť integrálnou činnosťou každej manažérskej 

praxe, bez ohľadu na úroveň riadenia (od strategickej až po prevádzkovú). 

Narastajúca frekvencia a sila prírodných mimoriadnych udalostí, až katastrof, vo svete poukazuje na 

zraniteľnosť komunít a nedostatok ich kapacít pre zdolávanie takýchto udalostí. Ak by mali byť tieto udalosti 

kontrolovateľné v budúcnosti, je nevyhnutné poznať a pochopiť viaceré vlastnosti systému, ktoré sú vo 

vzájomnom vzťahu – sociálne, politické, inštitucionálne, ekonomické, technické a environmentálne. 

V domácich podmienkach sa manažmentom rizík vo svojich prácach zaoberajú viacerí autori. Tu sú 

spomenutí len niektorí z nich: Zelený (2006), Oravec (2011) sa zaoberali manažmentom rizík v priemysle; 

Mikolaj (2001) a Šimák (2006) sa zaoberajú manažérstvom rizika všeobecne; Kostelný (2006), Lodňanová 

(2006) a Mika et al. (2008) sa zaoberali manažérstvom sociálnych rizík; aplikáciou geoinformatiky do 

manažmentu rizík mimoriadnych udalostí prírodného charakteru sa venovali Majlingová, Lubinszká (2011), 

Majlingová et al. (2012), Majlingová, Sedliak (2013) a ďalší. 

Vo svete sa manažmentu rizík a analýze jeho jednotlivých komponentov venuje čoraz viac odborníkov: 

manažmentom rizík sa zaoberal najmä Villgran de León (2008), analýzou jednotlivých komponentov rizika a 

jeho redukciou sa zaoberajú vo svojich prácach Brauch (2005), Thywissen (2006), Birkmann (2006), Birkmann, 

Wisner (2006), Birkmann, Fernando, Hettige et al. (2007), Warner (2007), Bohle (2007), Hossini (2008), Afifi, 

Warner (2008). 
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Títo odborníci sú združení pod Inštitútom pre bezpečnosť obyvateľstva a životného prostredia  UNU-EHS, 

ktorý bol zriadený v decembri 2003 a ktorý je časťou systému Univerzity Spojených národov. Reprezentovaný je 

celosvetovou sieťou výskumných a tréningových inštitútov. Jeho hlavou úlohou je zlepšiť bezpečnosť 

obyvateľstva prostredníctvom prístupov založených na poznatkoch a skúsenostiach vedúcich k redukcii 

zraniteľnosti a environmentálnych rizík. UNU-EHS poukazuje na aspekt rizika a zraniteľnosti bezpečnosti 

obyvateľstva, ako aj na dopady komplexných environmentálnych hazardov na zachovanie nepretržitého rozvoja. 

Práca inštitútu napomáha zlepšiť hlbšie pochopenie vzťahov akcia – reakcia, za účelom nájdenia spôsobov ako 

riziká a zraniteľnosti redukovať. Okrem toho poskytuje politikom, zákonodarcom, krízovým manažérom 

informácie a výsledky výskumu v tejto oblasti. 

 

Základná terminológia z oblasti manažmentu rizík 

Medzi základné pojmy manažmentu rizika patria pojmy riziko, hrozba, nebezpečenstvo, vystavenie a 

zraniteľnosť. Pojem riziko môžeme definovať ako pravdepodobnosť výskytu udalosti/javu, vypočítaná 

najčastejšie na základe frekvencie výskytu (relatívnych početností) daného druhu negatívnej udalosti/javu v 

minulosti. Nebezpečenstvo je potenciál výskytu negatívnej udalosti/javu, ktorú môžu zapríčiniť napríklad 

geografické podmienky, zmena klimatických pomerov (v súvislosti najmä s globálnou klimatickou zmenou), 

odlesnenie a pod. Hrozbu je možné definovať ako reálnu situáciu, ktorá nastáva v čase, keď nastali vhodné 

podmienky pre vznik/výskyt negatívnej udalosti/javu (Majlingová 2010). 

Riziko je možné vyjadriť aj ako funkciu jeho jednotlivých komponentov, medzi ktoré najčastejšie patrí 

hrozba, náchylnosť, zraniteľnosť, vystavenie a odolnosť. 

Hrozba (angl. hazard) – každá mimoriadna udalosť či prírodná katastrofa začína hrozbou poznanou alebo 

nepoznanou. Existuje viacero spôsobov, ako ju charakterizovať. Hrozby možno kategorizovať na prírodné, 

technické, spôsobené človekom, ekologické a pod.. Predstavujú základný stavebný prvok každej havárie, 

pohromy či katastrofy. Hrozbou možno vo všeobecnosti nazvať povodeň, búrku, veterný polom, ako aj stav 

skupiny potenciálne škodlivých činiteľov s rôzne tvrdými dopadmi. Inak povedané, hazard „búrka“ 

(nebezpečenstvo búrky) sa vzťahuje na všetky potenciálne rýchlosti vetra, ktoré možno očakávať v danom 

regióne. Dôležitou vlastnosťou hrozby je fakt, že ju možno vnímať ako pravdepodobnosť alebo reálnu 

pravdepodobnosť výskytu daného negatívneho javu, teda ako určitú hrozbu. 

Náchylnosť (angl. susceptibility) - predstavuje „slabé“ stránky systémov, ktoré za určitých okolností 

(podmienok) môžu priamo podnietiť vznik negatívnej udalosti/javu alebo podnietiť jej priebeh. V procese 

analýzy náchylnosti územia je preto potrebné stanoviť hrozby, ktoré vyplývajú z charakteru územia či činností, 

ktoré sa na danom území realizujú. 

Zraniteľnosť (angl. vulnerability) - je dynamickou, skrytou vlastnosťou akejkoľvek komunity (región, lesný 

porast, ohrozená infraštruktúra alebo ďalšie ohrozené prvky), ktorá sa skladá z množstva komponentov. 

Zraniteľnosť indikuje potenciál vzniku škody a je výhľadovou premennou. Cannon et al. (2003) ju 

charakterizoval: „zraniteľnosť (na rozdiel od nedostatku, ktorý je mierou súčasného stavu) by sa mala spájať s 

výhľadovou kvalitou, hypoteticky predstavuje spôsob konceptualizácie otázky, čo všetko môže postihnúť 

identifikovanú populáciu v nebezpečenstve a ohrození“. Stanovenie zraniteľnosti znamená zodpovedanie otázky 

„čo by sa stalo, ak by určitá udalosť (udalosti) postihla jednotlivé prvky v nebezpečenstve“. 

Vystavenie (angl. exposure) - možno ho chápať ako počet ľudí, prípadne ďalších prvkov (objektov) v 

nebezpečenstve, ktoré môžu byť postihnuté negatívnou udalosťou. V neobývaných zalesnených častiach územia 

je expozícia ľudí nulová, ale expozícia lesných porastov vysoká. Pod pojmom expozícia územia si možno 

predstaviť aj charakter územia, pre ktoré sa vykonáva daná analýza. Určitému charakteru územia (vybraným 

faktorom) môžeme prisudzovať rôzne váhy (hodnoty v intervale 0-1) podľa frekvencie vystavenia (Majlingová 

2010). 

Riziko (angl. risk) je v tomto vnímaní výsledná pravdepodobnosť škody na určitej komunite, populácií, ktorá 

je závislá od ohrozenia, vystavenia a zraniteľnosti tejto komunity, populácie.  

Výsledná hodnota rizika sa vypočíta ako súčin hodnôt pravdepodobností ohrozenia, zraniteľnosti a 

vystavenia. V prípade, ak sú všetky komponenty rizika vyjadrené hodnotami pravdepodobností v intervale 0-1, 

výsledná hodnota rizika sa bude pohybovať v rovnakom intervale hodnôt (Majlingová 2010).  

 

Podpora priestorového rozhodovania 

Rozhodovanie je najdôležitejšou súčasťou riadenia na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Je 

potrebné v strategickom, taktickom aj operatívnom riadení. 

Vo všeobecnosti je potrebné odlišovať medzi pojmami riadenie a rozhodovanie. Riadenie je širšou 

činnosťou, ktorá zahŕňa aj realizáciu rozhodnutia a kontrolu jeho vykonania. Cieľom riadenia je dosiahnutie 

požadovaného stavu, ktoré sa zabezpečí vedomou zmenou súčasného stavu systému. Problém riadenia je preto 

daný rozdielom medzi súčasným a požadovaným stavom systému, disponibilnými prostriedkami (ľudské, 

materiálové, finančné, technické), postupmi a limitami na jeho dosiahnutie. Riadiaci pracovník musí nielen 

prijať rozhodnutie, ale aj zabezpečiť jeho realizáciu v praxi pomocou dostupných zdrojov a dodržaní všetkých 
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požiadaviek kladených na jeho realizáciu. Rozhodovanie je jednou z etáp, ktoré sa vykonávajú v priebehu 

riadiacich činností (Tuček, Koreň, Majlingová 2013). 

Pre podporu rozhodovania je dôležitá údajová podpora. Nástupom geografických informačných systémov 

v 60. rokoch 20. storočia sa otvorili možnosti aj pre podporu priestorového rozhodovania.  

V súčasnosti sú dostupné viaceré programové prostredia, ktoré umožňujú vizualizovať, spracovávať 

a analyzovať priestorové vzťahy medzi objektmi a ich vlastnosťami a poskytovať tak potrebnú podporu pre 

rozhodovateľa, ktorým v prípade zdolávania a likvidácie mimoriadnej udalosti môže byť operátor tiesňovej 

linky, veliteľ zásahu, členovia krízového štábu alebo veliteľského štábu v prípade príslušníkov Hasičského 

a záchranného zboru (HaZZ). Jedným z takýchto prostredí je aj prostredie ArcGIS, ale aj priestorové rozšírenie 

hydrodynamického modelu HEC-RAS, t.j. HEC-GeoRAS. 

 

Materiál a metodika  

Charakteristika analyzovaného územia 

Povodie Popradu má pretiahnutý obdĺžnikový tvar s výraznou výškovou členitosťou územia a pomerne 

rovnomerne rozdelenou plochou po obidvoch stranách toku. Výškovou členitosťou povodia, klimatickými 

charakteristikami, vodnosťou a jej časovým rozdelením a hydrobiologickým režimom sa Poprad približuje k 

povodiam s hydrologickým vysokohorským charakterom. Je to predovšetkým vysoký odtokový koeficient, 

zimný výskyt maximálnych vodností a výskyt maximálnych prietokov spôsobených dažďom a neskorým 

topením sa snehu v posledných jarných a prvých letných mesiacoch. 

Územie čiastkového povodia Popradu spadá do provincie Západné Karpaty. Západná časť čiastkového 

povodia patrí do subprovincie vnútorných Západných Karpát. 

Podľa charakteru reliéfu je najmä západná časť povodia kontrastne odlíšená, reprezentujú ju vysokohorská 

(Tatry) a kotlinová časť (Podtatranská kotlina), ktoré sú oddelené hlbinným zlomom v smere ZV. Východná časť 

povodia má prevažne stredohorský charakter.  

Z morfologického hľadiska má čiastkové povodie charakter členitého územia s veľkými výškovými 

rozdielmi. Nachádzajú sa v nej typy reliéfu od pahorkatín až po veľhornatiny. 

Nebezpečenstvo povodní tu vzniká najmä pri prudkých dažďových zrážkach, keď na malé územie spadne 

veľký objem vody, čím dôjde k prudkému zvýšeniu hladín malých vodných tokov, ktoré po prechode 

povodňovej vlny opätovne prudko klesajú. 

 Rieka Poprad spadá do dvoch povodňových úsekov SVP, š.p. Žilina, OZ Košice, Správa Poprad a to: 

 Povodňový úsek XVIII, 

 Povodňový úsek XIX. 

Z hľadiska počtu obyvateľov mesta Poprad je prezentovaný stav zistený k 31.3. 2015 (tab. 1). 

 

Tab. 1 Prehľad počtu obyvateľov mesta Poprad 

Mestská časť Muži Ženy Chlapci Dievčatá Spolu 

Poprad 15435 17804 2665 2434 38338 

Veľká 1873 2117 298 323 4611 

Spišská Sobota 1152 1241 231 183 2807 

Matejovce 1100 1185 304 276 2865 

Stráže 242 275 39 37 593 

Kvetnica 74 86 16 21 197 

trvalý pobyt v Poprade 965 582 137 140 1824 

Spolu za Poprad 20841 23290 3690 3414 51235 

 

Použitý materiál 

V rámci riešenia problematiky bola vytvorená databáza a geodatabáza o analyzovanom území, ktorá obsahuje 

nasledovné zdroje dát: 

 DMR: Digitálny model reliéfu s priestorovým rozlíšením 10 m poskytol Topografický ústav v Banskej 

Bystrici. Bol požitý na odvodenie výškových údajov, ako aj údajov o sklone terénu pre účely analýzy 

náchylnosti územia na vznik povodne a na modelovanie rozsahu povodne spôsobenej 100-ročnou 

povodňou (Q100) a 500-ročnou povodňou (Q500). 

 Ortofotosnímky: pochádzajú z produkcie spoločností Geodis Slovakia a.s. a Eurosense,a.s. z edície 

2005 – 2007. Použité snímky z oblasti okresu Poprad majú rozlíšenie 50 cm/pixel. 

 Údaje CPD: údaje týkajúce sa objektov typu cestné úseky, mostné konštrukcie a budovy. Údaje CPD 

použité v práci boli poskytnuté Topografickým ústavom v Banskej Bystrici. Použité boli na analýzu 
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rizík vzniku povodne na území mesta Poprad, analýzu a identifikáciu potenciálnych zdrojov ohrozenia, 

nachádzajúcich sa v inundačnom území mesta Poprad.  

 Údaje z evidencie MÚ v Poprade: informácie týkajúce sa infraštruktúry a kritickej infraštruktúry v 

meste a jej kvality, rastu mesta, populácii žijúcej v meste a jej blízkom okolí v členení na mužov, ženy, 

deti (rozčlenené na dievčatá a chlapci), kultúrnych hodnotách a pamiatkach, vzdelanostnej úrovni 

obyvateľstva, nezamestnanosti, populácii žijúcej v chudobe, priemyselných zónach, regionálnom HDP a 

investičnom kapitáli.  

 Údaje z odboru CO a krízového riadenia na ObÚ v Poprade: Analýza územného obvodu Poprad z 

hľadiska možných mimoriadnych udalostí; Štatút evakuačnej komisie územného obvodu Poprad; Zámer 

zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie; Plán dopravného zabezpečenia evakuácie územného 

obvodu Poprad. 

 Údaje z SVP, š.p., pobočka Poprad: Povodňový plán zabezpečovacích prác obsahujúci rozčlenenie 

povodňových úsekov, stupne povodňovej aktivity, povodňové zabezpečovacie práce, povodňové 

záchranné práce, evakuačné opatrenia, zabezpečenie síl a prostriedkov, zoznam mechanizmov 

a materiál; zoznam miest na rieke Poprad ohrozených záplavami, všeobecné údaje o čiastkových 

úpravách toku, technické parametre koryta rieky (priečne profily), lokalizácie hrádzí, stupňov, hatí, 

hydrologické parametre (Q1,5,10, 20, 50, 100, 500). 

 

Použitý softvér 

Pre účely vypracovania dizertačnej práce boli použité nasledovné softvérové prostriedky: ArcGIS ver. 10.0, 

HEC-GeoRAS ver. 4.3.93, HEC-RAS ver. 3.1.2, IDRISI Selva. 

 

Hodnotenie náchylnosti územia povodia rieky Poprad voči povodni 

V práci prezentovaný prístup k analýze náchylnosti územia vybranej časti povodia rieky Poprad na vznik 

povodne bola ako prvotný podklad pre stanovenie metodiky pre jej hodnotenie v posudzovanom území použitá 

metodika pre stanovenie povodňového rizika v malých povodiach publikovaná Davidom (2008). Táto metodika 

bola ďalej modifikovaná, zmenené boli najmä zdroje údajov, ktoré nahradili tie, ktoré boli uvedené v pôvodnej 

metodike. Posudzované boli nasledovné skupiny faktorov: meteorologické podmienky, pôdne podmienky, 

morfológia terénu a druhy využitia krajiny. 

V metodike publikovanej v tejto práci je termín klimatický faktor nahradený pojmom meteorologický faktor. 

V práci je tento faktor hodnotený prostredníctvom klasifikácie faktora erózneho účinku prívalového dažďa, tzv. 

vplyv dažďa vyjadrený ako faktor erózneho účinku prívalového dažďa – faktor R (index erodibility dažďa).  

Z hľadiska pôdnych pomerov je v práci použitý prístup k hodnoteniu náchylnosti územia voči povodni 

vzhľadom na pôdne podmienky prostredníctvom hodnotenia straty pôdy spôsobenej prívalovou zrážkou, 

vyjadrenej množstvom erodovanej pôdy (t/ha/rok). 

Z hľadiska posudzovania morfológie terénu, kde náchylnosť územia voči povodni bola vyjadrená sklonom 

terénu k modifikácii prístupu k jej hodnoteniu nedošlo, bol prebratý v plnom rozsahu. 

Typy využitia krajiny boli pre posudzované územie povodia rieky Poprad získané klasifikáciou 

ortofotosnímok v prostredí ArcGIS. Na klasifikáciu bola použitá metóda maximálnej pravdepodobnosti. Snímky 

boli klasifikované do kategórií les, poľnohospodárska pôda, lúky a trvalé trávne porasty, urbánne (mestské) 

a priemyselné oblasti (aj dopravná infraštruktúra) a vodné toky a vodné plochy.  

Všetky uvedené faktory boli reklasifikované do 5 kategórií náchylnosti, a to na základe všeobecných 

poznatkoch o ich vplyve na vznik povodne, resp. vplyvu na rozsah povodňových škôd. 

 

Modelovanie povodne na príklade Q100 a Q500 

Samotné modelovanie povodne sa vykonalo v prostredí HEC-RAS a príprava poznatkovej bázy pre 

modelovanie ako aj tvorba výstup z modelovania prebiehala v prostredí ArcGIS prostredníctvom nástrojov jeho 

extenzie HEC-GeoRAS. 

 

Analýza potenciálnych zdrojov ohrozenia, nachádzajúcich sa v inundačnom území rieky Poprad s ohľadom 

na možnosť vzniku domino efektov 

Táto časť práce je zameraná na vyhodnotenie ohrozenia územia mesta Poprad povodňou spôsobenou 

storočnou (Q100) a päťstoročnou vodou (Q500). Identifikované boli ohrozené budovy, u ktorých sa predpokladá, 

že budú počas povodne zaplavené. Táto identifikácia sa zakladá na výsledkoch modelovania povodne v prostredí 

HEC-RAS. Ohrozené objekty boli klasifikované do nasledovných tried: školy v členení na vysoké, stredné, 

základné a materské; ubytovacie zariadenia v členení na hotely, penzióny, domovy mládeže; zariadenia 

sociálnych služieb v členení na domovy dôchodcov, nocľahárne (útulky); obytné domy v členení na bytové 

domy a rodinné domy; chaty, garáže, šopy a kôlne, skleníky; zdravotnícke zariadenia, t.j. nemocnice; výrobné 

prevádzky a sklady; administratívne budovy; mestské alebo obecné úrady; záchranárske zložky v členení na 
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políciu, hasičov, zdravotnú záchrannú službu, civilnú ochranu; kultúrne pamiatky alebo inak hodnotné objekty; 

obchody a reštaurácie; banky; športové zariadenia; 

Jednotlivým triedam bol priradený počet postihnutých objektov (budov) a to v členení podľa scenára 

povodne (Q100, Q500) a podľa výšky hladiny vody pri povodni v danej lokalite. 

Analýza ohrozenia územia mesta Poprad povodňou spôsobenou storočnou vodou bola spracovaná v prostredí 

GIS, kde sa v plnej miere uplatnili postupy typu dopyty na databázu a odvodené mapovanie. 

 

Analýza a mapovanie distribúcie populácie v meste Poprad 

Analýzy distribúcie populácie je rozdelená do dvoch základných častí. V prvej z nich je hodnotená 

distribúcia obyvateľstva v mestských štvrtiach mesta Poprad v členení muži, ženy, deti. Druhá časť analýzy sa 

zameriava na hodnotenie distribúcie obyvateľstva počas dňa a noci, pričom sa predpokladá, že cez deň sú ľudia 

sústredení viac v práci a školách a počas večerov sú sústredení doma. Podobné zákonitosti platia aj pre 

hotelových hostí a hostí v penziónoch, u ktorých sa predpokladá, že cez deň sa venujú rekreačným aktivitám vo 

Vysokých Tatrách a večer sú sústredení späť v hoteli. Vo výpočtoch sa uvažovalo s plným obsadením hotelov, 

penziónov. Rovnako s plným obsadením sa počítalo aj v prípade nemocnice.  

K modelovaniu distribúcie obyvateľstva počas dňa (pracovný deň) a noci sa pristupovalo na základe 

priradenia váh (rozmedzie 0 – 1) jednotlivým typom objektov vychádzajúc z typu ich využitia. Tieto váhy boli 

jednotlivým objektom priradené na základe ich kapacít uvedených v prílohe dokumentu Analýza územného 

obvodu Poprad z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a ďalšieho subjektívneho posúdenia využitia týchto 

objektov.  

 

Analýza zdrojov pre zabezpečenie zabezpečovacích a záchranných prác v analyzovanom území 

Zdroje (sily a prostriedky) pre zabezpečenie zabezpečovacích a záchranných prác pri povodni v 

analyzovanom území  sú uvedené v Povodňovom pláne zabezpečovacích prác pre okres Poprad. V jednej zo 

svojich príloh obsahuje aj Zabezpečenie síl a prostriedkov, zoznam mechanizmov a materiálu: 

 Zabezpečenie síl a prostriedkov na výkon povodňových zabezpečovacích a záchranných prác. 

 Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov správcu vodného toku. 

 Zoznam protipovodňového materiálu hasičských jednotiek a obecných hasičských zborov. 

Zdroje pre zabezpečenie evakuácie sú uvedené v Pláne dopravného zabezpečenia evakuácie územného 

okresu Poprad, ktorý vypracováva, vedie a každoročne aktualizuje Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 

Okresného úradu v Poprade. 

 

Výsledky a diskusia 

Z vyhodnotenia náchylnosti územia na vznik povodne vyplýva, že na posudzovanom území sa vyskytujú 

nasledovné stupne náchylnosti vyjadrené percentuálnym podielom plochy, na ktorej sa nachádzajú k celkovej 

ploche povodia (obr. 1): slabé ohrozenie (2) sa nachádza na 25,57 % plochy povodia, stredné ohrozenie na 71,06 

% plochy povodia, veľké ohrozenie na 3,37 % plochy povodia. Na vysoký podiel plochy územia so stredným 

ohrozením z hľadiska jeho náchylnosti na vznik povodne mali vplyv najmä dva z posudzovaných faktorov, a to 

sklon terénu a vo vyšších polohách aj faktor erózneho účinku prívalového dažďa. 

 
Obr. 1 Náchylnosť územia povodia rieky Poprad na vznik povodne z hľadiska meteorologických, pôdnych, 

morfologických faktorov a faktoru využitia krajiny 
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Výsledky hydrologického modelovania v prostredí HEC-RAS (obr. 2, 3) informujú o výške hladiny vody 

počas povodne táto bude v prípade storočnej povodne 3,2 m a keďže koryto je regulované na výšku hladiny vody 

2,8 m, že voda sa vyleje za hrádzu  a môže spôsobiť materiálne škody značného rozsahu. Oveľa tvrdšie dopady 

na okolie bude mať povodeň spôsobená päťstoročným prietokom, pretože výška hladiny vody je v tomto prípade 

3,3 m a to stále pre koryto regulované na výšku hladiny vody 2,8 m. Z hľadiska porovnania rozsahu záplavovej 

zóny pri oboch scenároch povodní je možné konštatovať, že rozsah záplav je pri päťstoročnej povodni (7,94 % 

plochy mesta) väčší približne o polovicu ako je to u storočnej povodne (3,98 % plochy mesta). 

 
Obr. 2 Územie mesta Poprad postihnuté storočnou povodňou 

 

Celkový počet povodňou postihnutých objektov (obr. 2) bol v prípade storočnej povodne 327 a v prípade 

päťstoročnej povodne 828. Vzájomné porovnanie počtu povodňou postihnutých objektov pri povodni spôsobenej 

storočnou a päťstoročnou povodňou ukázalo, že v prípade povodne spôsobenej päťstoročnou povodňou počet 

povodňou ohrozených objektov stúpol o 39,5 %. V prípade storočnej povodne bolo ohrozených 2,73 % objektov 

z celkového počtu objektov (11 967 objektov) nachádzajúcich sa na území mesta Poprad. V prípade povodne 

spôsobenej päťstoročným prietokom bol tento podiel až 6,9 %. 

Za potenciálne zdroje ohrozenia a spúšťače domino efektov boli v prípade povodne spôsobenej storočnou 

i päťstoročnou vodou označené objekty zimný štadión mesta Poprad a Tatravagónka a.s., Poprad. Boli 

identifikované na základe ohrozenia povodňou (sú situované v aktívnej zóne ohrozenia povodňou) a zároveň na 

základe zistenia, že vo svojich technológiách využívajú alebo skladujú nebezpečné látky.  

Z hľadiska zraniteľnosti (dopadov povodní) možno za oblasti s najväčšími dopadmi označiť oblasti v 

blízkosti vodného toku (pri Q100 do vzdialenosti 200 m a pri Q500 až do vzdialenosti 240 m). Výsledky počtu 

zaplavených objektov boli uvedené už vyššie. Pri povodni spôsobenej Q100 sa predpokladá, že dopady povodne 

by nemali významne ochromiť život v meste. Najväčšie dopady bude mať povodeň na výrobné prevádzky (napr. 

Tatravagónka, a.s. Poprad), niektoré školské zariadenia a obyvateľov 4 bytových domov a 88 rodinných domov. 

V prípade storočnej povodne bolo celkovo povodňou ohrozených 2,73 % objektov z celkového počtu objektov 

(11 967 objektov) nachádzajúcich sa na území mesta Poprad.  

Dopady povodne spôsobenej Q100 by nemali byť až také rozsiahle aj vzhľadom na analýzu existujúcich 

preventívnych opatrení týkajúcich sa protipovodňovej ochrany na území mesta. Celý posudzovaný úsek rieky 

Poprad je regulovaný na zadržanie Q100. Avšak tieto opatrenia, a to najmä v mestskej časti Matejovce, strácajú 

svoju efektivitu ak sa povodne tohto rozsahu vyskytujú po sebe vo veľmi krátkom období. Čo sa vzhľadom na 

dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny dá predpokladať s čoraz väčšou istotou. To, že klimatická zmena je už 

skutočne tu možno pozorovať aj na hodnotenom úseku rieky Poprad, kde na základe analýzy evidencie 

povodňovej aktivity rieky bolo zistené, že storočná voda sa na tomto území vyskytuje v priemere už raz za 5 

rokov.  

Z hľadiska záchranárskych prác sa dá hodnotiť pripravenosť na zdolanie povodne Q100 ako veľmi dobrá. 

Vychádzajúc z konzultácii s kompetentnými osobami možno zhodnotiť súčasný stav plánovaných síl a 

prostriedkov na zásah ako dostatočný. Čo je však veľkým nedostatkom z hľadiska prevencie je fakt, že na 

Slovensku (a teda ani v Poprade) doteraz neexistuje funkčný systém varovania pred povodňou a nedostatočná je 
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aj úroveň vedomia obyvateľstva o blížiacom sa nebezpečenstve či o náchylnosti územia, v ktorom žijú na výskyt 

povodne.  

Podobne by sa dala popísať situácia aj situácia pri povodni spôsobenej Q500 (obr. 3). Avšak u tejto sa dajú 

očakávať oveľa tvrdšie dopady a pravdepodobne aj straty na životoch. Predpokladajú sa veľké materiálne škody, 

nakoľko dôjde k zaplaveniu a následnému poškodeniu veľkého množstva obytných domov, výrobných 

prevádzok, kostolov (aj kultúrne hodnoty) školských zariadení, ubytovacích zariadení. Z výsledkov analýzy 

ohrozenia objektov povodňou spôsobenou 500 ročným prietokom (Q500) počet povodňou ohrozených objektov 

oproti povodni Q100 stúpol o 39,5 %. V prípade povodne spôsobenej päťstoročnou vodou stúpol podiel 

povodňou ohrozených objektov až na 6,9 %. Zraniteľnosť územia mesta voči povodni tohto druhu je veľká 

nielen z dôvodu veľkých materiálnych škôd, ale aj kvôli tomu, že doteraz neboli nikde na území Slovenska 

urobené protipovodňové opatrenia na objem vody pri povodni Q500. Doteraz sa s týmto variantom nepočítalo ani 

v žiadnom plánovaní potrebných síl a prostriedkov pre vykonanie zabezpečovacích a záchranných prác počas 

povodne. Plánované kapacity sú teda nedostatočné. Vzhľadom na popísanú súčasnú situáciu je  v prípade 

výskytu Q500 na území mesta Poprad prepuknutie mimoriadnej situácie do krízovej situácie vysoko 

pravdepodobné. 

 
Obr. 3 Územie mesta Poprad postihnuté päťstoročnou povodňou 

 

Z hľadiska nebezpečenstva možno za rizikové oblasti označiť oblasti v blízkosti vodného toku do 

vzdialenosti až 240 m pri Q500. Najviac ohrozené sú mestské časti Matejovce, Spišská Sobota a samotné mesto 

Poprad. Rizikovými sú aj objekty slúžiace ako výrobné prevádzky alebo zimné štadióny, ktoré vo svojich 

technológiách využívajú, skladujú nebezpečné látky, ktoré sa účinkom povodne môžu uvoľniť a tak 

kontaminovať vodu a pôdu (domino efekty) či až vážne poškodiť zdravie obyvateľstva, ktorý by s týmito látkami 

prišiel do kontaktu (tieto už boli identifikované). 

Hlavným cieľom hodnotenia zraniteľnosti je informovanosť krízových manažérov alebo vlastníkov 

ohrozených nehnuteľností o možnostiach ako sa pripraviť na zdolanie prípadných povodní.  

Výsledky mapovania distribúcie obyvateľstva na území mesta Poprad sú uvedené len v grafickej podobe 

(obr. 4, 5). Distribúcia obyvateľstva v čase povodne má význam najmä z hľadiska riadenia evakuácie v prípade 

ich ohrozenia. Analýza bola zameraná na hodnotenie distribúcie obyvateľstva počas dňa a noci, pričom sa 

predpokladá, že cez deň sú ľudia sústredení viac v práci a školách a počas večerov sú sústredení doma. Podobné 

zákonitosti platia aj pre hotelových hostí a hostí v penziónoch, u ktorých sa predpokladá, že cez deň sa venujú 

rekreačným aktivitám vo Vysokých Tatrách a večer sú sústredení späť v hoteli. Vo výpočtoch sa uvažovalo s 

plným obsadením hotelov, penziónov. Rovnako s plným obsadením sa počítalo aj v prípade nemocnice. 
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Obr. 4 Distribúcia obyvateľstva mesta Poprad počas dňa (pracovný deň) 

 

 
Obr. 5 Distribúcia obyvateľstva mesta Poprad počas noci 

 

V spracovaní analýz sa vo všeobecnosti potvrdilo, že nasadenie prostriedkov geoinformačných technológií 

vo významnej miere zvyšuje efektivitu i správnosť rozhodovania krízových manažérov a umožňuje im odkrývať 

súvislosti medzi objektmi a javmi, ktoré by boli inak skryté. 

Z hľadiska zdrojov pre zabezpečenie zabezpečovacích prác bola identifikovaná ako zodpovedná inštitúcia 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa Dunajca a Popradu. V tab. 1 je 

uvedený zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov, ktorými disponuje popradská pobočka Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, a ktoré sú určené k nasadeniu v prípade vykonávania zabezpečovacích prác pri 

povodni. 

 

Tab. 1 Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov  SVP, š.p. Správa povodia Popradu a Dunajca 

Druh prostriedku Počet kusov 

Nákladné automobily 

Tatra 815 1 

Tatra 815.2 1 

Tatra 815.2 1 

LIAZ 151.261 1 

AVIA skriňová – SPO 1 
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AVIA 31 N – pojazdná dielňa 1 

Hyundai H 100 1 

Seat Inca 1 

Nissan 1 

Kia K 2500 1 

Osobné motorové vozidlá 

Š 135 Lxi 1 

Mazda 323 1 

Kia RIO 1 

Stavebné mechanizmy 

Kráčajúce rýpadlo SCHAEFF 1 

Autožeriav LIAZ OS 0101 1 

Buldozér D 600 DS 1 

Zetor 8145 1 

Zetor 8245 1 

UDS 214.1 1 

Samohybná kosačka MT8 – 046 1 

Samohybná kosačka MT8 - 046 1 

Drobné mechanizmy 

Ponorné čerpadlo kalové 1 

Dieselagregát 1 

Kompresor SKD 202 1 

Pojazdná zdrojová elektrocentrála 1 

Motorová píla STIHL 036 8 

Krovinorez FS 280 5 

Kosačka MF 70  6 

  

Plánovanie a výkon záchranných práce pri povodniach je na území okresu Poprad v kompetencii Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je v tab. 

2 uvedený zoznam prostriedkov OR HaZZ v Poprade na výkon záchranných prác počas povodne. Vzhľadom na 

to, že na záchranných prácach pri povodniach sa okrem príslušníkov HaZZ SR zúčastňujú aj členovia 

dobrovoľných hasičských zborov obcí je v tab. 3 uvedený aj zoznam síl a prostriedkov týchto hasičských zborov 

na území okresu Poprad, ktoré sú využiteľné pri povodňových záchranných prácach v okrese Poprad. 

 

Tab. 2 Prostriedky na výkon zabezpečovacích a záchranných prác pri povodni na OR HaZZ Poprad 

Názov prostriedku HS Poprad (ks) 

Záchranný laminátový čln Blesk 1 

Gumový nafukovací čln Zodiac 1 

Závesný motor Johnson 8 (výkon 5,88 kW) 1 

Podvozok na prepravu člna Blesk 1 

Pádla a veslá 8 

Záchranný kruh 2 

Záchranné plávacie vesty 8 

Gumové nohavicové čižmy 7 

Výkonné kalové čerpadlo na podvozku 1 

Kalové čerpadla so spaľovacím motorom  2 

Plávajúce čerpadlá 6 

Elektrické kalové čerpadla 2 

Nafukovacie norné steny 10 

Hydrofóbne sorbčné hydy 25 
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Názov prostriedku HS Poprad (ks) 

Peristaltické čerpadlo na znečistenú vodu 1 

Náradie na zachytávanie ropných látok 1 súprava 

Sypké sorbčné látky 30 kg 

Látky na ekologické ošetrenie 10 l 

Prenosné (ručné) postrekovače 25 ks 

 

Tab. 3 Sily a prostriedky dobrovoľných hasičských zborov obcí v okrese Poprad 
Názov obecného 

hasičského zboru 

Počet 

členov 

Technika, výzbroj a výstroj využiteľná pri povodňových záchranných prácach (v 

kusoch) 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S 

Batizovce 30 1 1 3 1    20  4 4   10 10    

Gánovce 6  1 1           12 12    

Gerlachov 5 1  3     20  2 3   9 10    

Hôrka nemá                   

Hranovnica 7 1  1 1 1   20 5 5 5  5 5 10 5 5  

Hozelec 54   1       2 1   4 2    

Jánovce nemá                   

Kravany 33 1  3     2  2    20 10    

Liptovská Teplička 20 1 1 4   3    3 1   20 50    

Lučivná 45 1 1 3  2   6  2 5   20 20    

Mengusovce 51  1 3           20 10    

Mlynica 11  1 2 1    5  2 2  10 10 10 11   

Nová Lesná 26   3  1     10 1  1 6 2    

Poprad 

- Poprad 
- Stráže 

- Veľká 

- Sp.Sobota 

 

10 
17 

5 

10 

  

1 
- 

- 

1 

 

3 
3 

2 

2 

1    10       

10 
10 

- 

10 

 

10 
10 

- 

10 

   

Spišské Bystré 50 1 1 6  1 1  2  2 3   16 12    

Spišský Štiavnik 20  1 2     8  2    15 20    

Spišská Teplica 8 1  1           5 9    

Svit 14  1 1  1 1    1 11  4 4 3 2   

Štrba 24  1 3                

Štôla 10  1 4 1          5 5    

Šuňava 26 1 1 4 1  2  5    7 1 4 5    

Švábovce 5 1  2 1    5  2 1   7 6 12   

Tatranská Javorina nemá                   

Veľký Slavkov 5  1 2  1     2 5 1 5 5 5 10   

Vernár 7  1 2  2     2 2   10 5    

Vikartovce 5 1  4   1     1   1 6 16   

Vydrník nemá                   

Vysoké Tatry 

Tatr.Lomnica 

Tatr.Kotlina 

 

15 

14 

  

1 

1 

 

4 

2 

 

1 

  

1 

    

3 

 

1 

   

18 

10 

 

18 

10 

   

Ždiar 21 2  2     10  2 2  5 10 5    

Spolu 554 13 18 76 8 9 9  113 5 48 50 8 21 306 301 45 5  

Legenda: 

A – cisternová automobilová striekačka   J – trhací hák 

B – dopravný automobil     K – záchranné lano 

C – motorová striekačka (prívesná, prenosná)  L – savice 

D – plávajúce čerpadlo (spaľovací motor)   M – hadice „D“ 

E – kalové čerpadlo (elektrický motor)   N – hadice „C“ 

F – ejektor      O – hadice „B“ 

G – čln       P – ochranné obleky  

H – čižmy      R – rybárske čižmy 

I – záchranná vesta alebo kruh     

 

Záver 

Povodňová aktivita, ktorú bolo možné pozorovať na sklonku prvého polroku roku 2010 patrila medzi 

historicky najväčšie povodne svojho druhu na Slovensku za posledných 40 rokov. V súčasnosti sa čoraz viacej 

dostáva do popredia, v súvislosti so zvýšenou povodňovou aktivitou nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, 

otázka vplyvu klimatickej zmeny na vývoj danej situácie. Dopady klimatickej zmeny sa stávajú čoraz 

zreteľnejšie, ich intenzitu pociťujeme už aj na lokálnej úrovni.  

Vychádzajúc z prognóz vývoja klimatickej zmeny je nevyhnutné do budúcnosti uvažovať a pripraviť sa na 

čoraz častejší výskyt extrémneho počasia od veľkého sucha až po extrémne zrážky či už v podobe dlhotrvajúcich 
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dažďov alebo prívalových dažďov alebo ich kombinácie čo povedie k vzniku povodní aj v lokalitách, kde sa 

nenachádza žiadny vodný tok a kde povodne nikdy nepoznali. 

Poznanie nebezpečenstiev (hrozieb), ktoré v prípade ich prepuknutia a v prípade, že nie sú vykonané 

dostatočné preventívne opatrenia, môže viesť až k mimoriadnym udalostiam veľkého rozsahu, je prvým 

predpokladom na zníženie zraniteľnosti územia a návrh a vykonanie vhodných a dostatočných preventívnych 

opatrení.  

V prípade povodne prvým predpokladom vykonania správnych preventívnych opatrení či opatrení, ktorých 

cieľom je minimalizácia škôd spôsobených povodňou, je analýza stavu zraniteľnosti územia povodňou, ako aj 

pripravenosti obyvateľstva a zabezpečenia jednotlivých objektov pred povodňou. Tieto skutočnosti sú zložkami, 

ktoré vstupujú do hodnotenia rizika vzniku povodne a odhadu škôd, ktoré môže daná povodeň spôsobiť. 

Výsledky uvedené v tomto príspevku majú mnohé vyústenia, ktoré sa týkajú najmä ich praktického využitia. 

Aj keď v súčasnej podobe predstavuje skôr teoretickú prácu, postupy v nej prezentované je možné po doplnení 

vhodných dátových údajov okamžite implementovať do praxe krízového riadenia, tvorby povodňových plánov i 

ako podklad pre tvorbu vypracovanie máp povodňových rizík (povinnosť bola do r. 2013) či plánov riadenia 

týchto oblastí, ktoré ukladá vypracovať členským štátom Európska únia v Smernici o riadení povodňových rizík. 
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EFEKTÍVNE VYUŽITIE DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH 

ZBOROV OBCÍ V CELOPLOŠNOM ROZMIESTNENÍ NA 

ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH 

KATEGORIZÁCIA 
 

Milan MARCINEK 

 

EFFECTIVE USE OF VOLUNTEER FIRE DEPARTMENTS OF MUNICIPALITY IN 

NATIONWIDE DISTRIBUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC AND THEIR 

CLASSIFICATION 
 

 

Abstrakt: Autor v príspevku popisuje o možnostiach nasadenia, materiálneho vybavenia a lokalizácie 

hasičských jednotiek obcí ako aj o metodike hodnotenia rizika katastrálneho územia obce.  V ďalšej časti autor 

hodnotí  efektivitu  rozmiestnenia týchto jednotiek v nadväznosti na sily a prostriedky, ktoré sú potrebné na 

likvidáciu mimoriadnej udalosti.  

Kľúčové slová: hasičské jednotky, požiar, mimoriadna udalosť, Hasičský a záchranný zbor, zásah, zásahové 

prostriedky. 

 

Abstract: The author describes in contribution deployment options, equipment, material and location of 

municipality fire stations and also the methodology of a risk assessment for the cadastral area of municipality. 

Furthermore, he rates the effectiveness of the deployment of these stations interlocking on the application of 

forces and means that are needed for liquidation of an emergency event. 

Key words:  fire station, fire, emergency, fire service, intervention, fire-fighting equipment. 

 

 

Úvod 

 Zásahová činnosť hasičských jednotiek v Slovenskej republike spočíva nielen v zdolávaní požiarov, ale 

aj vo vykonávaní iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, majetku i životného prostredia. Od 

deväťdesiatych rokov minulého storočia je vývoj zásahovej činnosti hasičských jednotiek charakterizovaný 

výrazným nárastom aktivít orientovaných na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, nehodách 

v cestnej doprave a pri iných haváriách, ako aj zvyšovaním počtu technických zásahov rôzneho druhu. V tejto 

súvislosti možno na porovnanie uviesť, že kým v roku 1996 bolo hasičskými jednotkami vykonaných na  území 

Slovenskej republiky 26 495 výjazdov, v roku 2006 sa ich počet zvýšil až na 41 860. Z uvedeného počtu 11 974 

výjazdov bolo k požiarom, 27 688 výjazdov k záchranným zásahom a technickým zásahom vrátane  dopravných 

nehôd, ekologických havárií a zásahom v súvislosti s povodňami.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej 

republiky v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 vypracovalo 

materiál „Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej 

republiky“. Uvedený materiál bol vládou SR dňa 6.11.2013 schválený. Tento koncepčný materiál rieši nielen 

konkrétne zloženie hasičských družstiev v hasičských jednotkách obcí, pracovnoprávny vzťah zamestnancov 

obecných hasičských zborov a finančné prostriedky na ich odmeňovanie, ale najmä v zmysle vypracovanej 

metodiky hodnotenia rizika katastrálneho územia obce stanovuje nasadenie potrebných síl a prostriedkov 

hasičských jednotiek na likvidáciu mimoriadnej udalosti v každej obci na Slovensku1. Tento materiál obsahuje aj 

návrh dotačného systému na úhradu niektorých nákladov spojených s činnosťou obecných hasičských zborov, 

ako aj iných občianskych združení zaradených do systému. Návrh na zmenu celoplošného rozmiestnenia síl 

a prostriedkov hasičských jednotiek2 a dobrovoľných hasičských zborov na území Slovenskej republiky 

a následné požiadavky na doplnenie ich materiálno-technického vybavenia vyplývajú z potreby poskytnúť silami 

a prostriedkami Hasičského a záchranného zboru a dobrovoľných hasičských zborov pomoc občanovi v núdzi na 

celom území Slovenskej republiky najneskôr  v rozmedzí od 7 minút do 20 minút.  

 

 

 

                                                           
kpt. Ing. Milan MARCINEK, PhD.,Akadémia Policajného zboru Bratislava, Katedra verejnej správy a krízového manažmentu, Sklabinská 1, 

835 17 Bratislava, Tel.: 09610 57 375, E-mail: milan.marcinek@minv.sk 
1 Zákon Národnej rady SR č. 129/2002 Z. z. o Integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov 
2 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611./2006 o hasičských jednotkách. 
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Hasičský a záchranný zbor 

Podiel príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na celkovom počte výjazdov hasičských jednotiek v 

Slovenskej republike v uplynulých vyhodnotených rokoch predstavuje cca 66 %, podiel závodných hasičských 

útvarov cca 19,5 %, závodných hasičských zborov cca 8 % a obecných hasičských zborov cca 6,5 %. Podiel 

obecných hasičských zborov na celom počte výjazdov hasičských jednotiek v Slovenskej republike postupne 

narastá, pričom v roku 2012 bol cca12,5 %. 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru uskutočnili v období posledných piatich rokov priemerne 33 

067 výjazdov za rok, z toho 12 363 k požiarom, 18 122 výjazdov k záchranným zásahom  a technickým zásahom 

(z toho 7 993 k dopravným nehodám).  Značný podiel výjazdov je v cestnej doprave, ktorý predstavuje až 25% 

z celkového počtu výjazdov za rok3.  

 Napriek tomu, že Hasičský a záchranný zbor má 116 hasičských staníc a výjazd príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru je do jednej minúty od ohlásenia udalosti, z dôvodu pomerne členitého územia 

Slovenskej republiky je čas dojazdu do niektorých odľahlejších oblastí neúmerne dlhý, t. j. viac ako  20 minút, 

v niektorých oblastiach dokonca viac ako 40 minút. Predkladaný materiál chce na základe výsledkov 

z uvedených analýz poukázať na potrebu zabezpečiť poskytnutie pomoci občanovi v núdzi na celom území 

Slovenskej republiky najneskôr do 20 minút. 

 

V súčasnej dobe je počet jednotlivých typov hasičských staníc Hasičského a záchranného zboru, na 

ktorých je organizovaný výkon služby nasledovný: 

a) typ I (počet príslušníkov do 12)  15 hasičských staníc 

b) typ II (počet príslušníkov do 20)  41 hasičských staníc 

c) typ III (počet príslušníkov do 30)  35 hasičských staníc 

d) typ IV (počet príslušníkov do 40)  9 hasičských staníc 

e) typ V (počet príslušníkov nad 40) 16 hasičských staníc.4 

 

Pri súčasných počtoch príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na hasičských staniciach všetkých 

typov nie je dostatočne počítané s tzv. koeficientom zálohy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a so 

systémom zastupiteľnosti riadiacich funkcií a špeciálnych funkcií, a tak z dôvodu účasti na školení, čerpania 

dovoleniek, dlhodobej pracovnej neschopnosti a podobne vznikajú často problémy s akcieschopnosťou.  

 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  vykonávajú počas zásahov v nadväznosti na ich materiálno-

technické vybavenie a získanú odbornú spôsobilosť nasledujúce činnosti: 

 

Hasičská stanica typu I. – vykonávanie najmä základných rutinných činností pri zdolávaní požiarov 

malého rozsahu, záchrana osôb a majetku s použitím autonómnych dýchacích prístrojov (ďalej len „prístroj“), 

ochranných odevov proti sálavému teplu, ochranných odevov proti chemických látkam a biologickým látkam 

v rizikových podmienkach bez možnosti vykonávania evakuácie ohrozených osôb; vykonávanie rutinných 

záchranných činností súvisiacich s vyslobodzovaním ohrozených osôb pri dopravných nehodách menšieho 

rozsahu, haváriách  a technických zásahoch s použitím základných technických prostriedkov. 

 

Hasičská stanica typu II. – vykonávanie najmä základných rutinných záchranných činností pri zdolávaní 

požiarov väčšieho rozsahu so základnými vecnými prostriedkami a mobilnou hasičskou  technikou v rizikových 

podmienkach s možnosťou vykonávania prípravy na evakuáciu ohrozených osôb alebo vykonávanie evakuácie 

ohrozených osôb do počtu päť osôb; vykonávanie základných činností, súvisiacich so záchranou ohrozených 

osôb pri dopravných nehodách stredného rozsahu (napríklad dopravné nehody dvoch až troch osobných 

motorových vozidiel), haváriách, technických zásahoch s použitím základných hasičských technických 

prostriedkov. 

 

Hasičská stanica typu III. – vykonávanie najmä rutinných záchranárskych činností pri zdolávaní požiarov 

väčšieho rozsahu vecnými prostriedkami a mobilnou hasičskou technikou, vykonávanie evakuácie ohrozených 

osôb pomocou výškovej techniky viac ako päť osôb; vykonávanie činností súvisiacich so záchranou ohrozených 

osôb pri dopravných nehodách väčšieho rozsahu (napríklad dopravné nehody troch až piatich osobných 

motorových vozidiel), vykonávanie záchranných činností pri záchrane osôb a majetku s použitím 

vyslobodzovacej techniky, prístroja, odevov proti sálavému teplu alebo ochranných odevov proti chemickým 

látkam a biologickým materiálom v rizikových podmienkach a pri povodniach; vykonávanie činností vo výškach 

a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky. 

 

                                                           
3 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o Ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
4MARCINEK. M, Organizácia, fungovanie a rozvoj integrovaného záchranného systému (IZS) na území Slovenskej republiky, In: Edukacja 

dla bezpieczeňstwa, Wydawnictwo wyzszej skolyBezpieczňstwa, POZNAŇ / PL /, 2011, ISSN 1899-3524 
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Hasičská stanica typu IV. – vykonávanie najmä odborných činností pri zložitých hasiacych prácach a pri 

záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej vyslobodzovacej techniky a výškovej techniky, s použitím 

zásahových hasiacich automobilov, záchranárskej techniky, prístroja, oživovacej techniky, odevov proti 

sálavému teplu alebo ochranných odevov proti chemickým látkam a biologickým materiálom v rizikových 

podmienkach; vykonávanie činností  súvisiacich so záchranou osôb pri najzložitejších dopravných nehodách; 

vykonávanie rutinných záchranárskych činností pri haváriách, technických zásahoch, nehodách, povodniach 

a iných mimoriadnych udalostiach, záchrana osôb a majetku v rizikových podmienkach; vykonávanie 

potápačskej činnosti v hĺbkach, vykonávanie činnosti vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím leteckej 

techniky. 

 

Hasičská stanica typu V. – vykonávanie najmä odborných činností pri najzložitejších hasiacich prácach 

a pri záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej vyslobodzovacej techniky5 a výškovej techniky, prístroja, 

oživovacej techniky, ochranných odevov proti sálavému teplu alebo odevov proti chemickým látkam 

a biologickým materiálom6; vykonávanie činností  súvisiacich so záchranou osôb pri najzložitejších dopravných 

nehodách; vykonávanie najzložitejších rutinných záchranárskych činností pri haváriách, technických zásahoch, 

nehodách, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach, záchrana osôb a majetku v rizikových podmienkach 

počas dlhotrvajúcich zásahov. 

 

 

 Využitie dobrovoľných hasičských zborov obcí v celoplošnom rozmiestnení 

V súlade so závermi analýz7 je najmä v odľahlejších oblastiach nevyhnutná pomoc jednotiek 

Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sú aj v súčasnej dobe zriaďované podľa zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v obciach s počtom nad 500 

obyvateľov.  Tieto jednotky majú zo zákona plniť úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov v obci8. V súčasnosti 

sú zaraďované aj do požiarno poplachových plánov okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. 

Obec ako zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinná z rozpočtu obce podľa § 37 zákona vytvoriť personálne, 

organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú stanicu 

alebo hasičskú zbrojnicu, zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov 

a vykonávanie záchranných prác, zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a členov hasičskej 

jednotky  osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, zriadiť ohlasovňu požiarov a podobne. V súlade s § 

17 ods. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006  Z. z. o hasičských jednotkách (ďalej 

len „vyhláška“) vykonáva aj zdokonaľovaciu prípravu členov vlastnej hasičskej jednotky v rozsahu šesť hodín 

mesačne a podľa § 17 ods. 6  vyhlášky tiež určuje spôsob overovania teoretických vedomostí a praktických 

zručností členov. Dobrovoľné hasičské zbory zabezpečujú výjazd do desiatich minút od ohlásenia udalosti. 

Spravidla je okrem vykonania prvotných úkonov pri zásahu nápomocný Hasičský a záchranný zbor. Často 

zabezpečujú činnosti, ktoré by Hasičský a záchranný zbor mohol s  ohľadom na nízky početný stav príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru zabezpečiť len s problémami alebo zdĺhavo (napríklad doprava vody 

hadicovým vedením, pomocné práce pri zdolávaní rozsiahlych lesných požiarov alebo povodniach). 

 

V tomto materiály sa uvažuje so zriadením štyroch typov dobrovoľných hasičských zborov obcí (ďalej 

len dobrovoľný zbor“), kde každý typ dobrovoľného zboru bude vykonávať určité základné zásahové úkony, 

napríklad na obmedzenie šírenia požiaru alebo záchranu osôb do príjazdu príslušníkov Hasičského 

a záchranného zboru a určité typy bude možné využiť napríklad len na vykonávanie podporných zásahových 

činností v celkovom komplexe zásahovej činnosti v spolupráci s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru. 

 

V súčasnej dobe je podiel obecných alebo dobrovoľných hasičských zborov na zásahovej činnosti 

pomerne nízky. Podľa štatistiky za posledných päť vyhodnotených rokov sa obecné hasičské zbory podieľali na 

zásahovej činnosti všetkých hasičských jednotiek len v 6,5 % prípadov. Najväčší podiel z tejto činnosti tvoria 

záchranné zásahy, technické zásahy a ekologické zásahy (59 %) a výjazdy k požiarom (32 %).  

 

Počet výjazdov dobrovoľných hasičských zborov a ich využitie v zásahovej činnosti je obmedzené najmä 

nevhodnými priestormi na garážovanie zásahovej techniky a na údržbu technických prostriedkov, ako aj 

nedostatočnými možnosťami pre teoretický výcvik a praktický výcvik. Súčasný stav dobrovoľných hasičských 

zborov si vyžaduje rekonštrukciu objektov hasičských zbrojníc, obmenu a doplnenie nevyhovujúceho 

                                                           
5MARCINEK, M   Korelácia testovaných parametrov hydraulických nožníc pri strihaní stĺpikov vybraných osobných automobilov v rámci 

technických zásahov. Zvolen. Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 202 s.  Dizertačná práca 
6Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z.z. o vlastnosti hasičskej techniky a vecných prostriedkov, konkrétnych 

podmienkach ich prevádzkovania a kontroly. 
7 MARCINEK. M, Organizácia, fungovanie a rozvoj integrovaného záchranného systému (IZS) na území Slovenskej republiky, In: 

Wospolczesne determinanty bezpieczenstwa, Medzinárodná vedecká konferencia GLIWICE / Poľsko /, 2011, ISSN 1899-3524 
8 MARKOVÁ, I. a kol. Ochrana osôb a majetku pred požiarom. Zvolen. Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 187 s. ISBN 978-80-228-

2329-6. 
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materiálno-technického vybavenia vrátane zastaranej techniky a poruchovej techniky. Tieto hasičské jednotky 

nie sú vybavené takmer žiadnou spojovacou technikou a často ani základnými osobnými ochrannými 

pracovnými prostriedkami. 

 

K výraznému zlepšeniu podmienok pre činnosť obecných a dobrovoľných zborov došlo v priebehu 

posledných rokov v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2007 až 2013. 

Konkrétne sa podporili obecné a dobrovoľné  zbory v rámci Regionálneho operačného programu, kde 

sa finančne podporili vybrané obce pri rekonštrukcii ich hasičských zbrojníc. Realizovaním projektov 

spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa vo vybraných obciach zlepšila úroveň zázemia 

a materiálno-technického vybavenia obecných hasičských zborov. V rámci realizácie projektu bolo oslovených 

540 obcí, do ktorých nie je podľa požiarno-poplachových plánov zabezpečený dojazd príslušníkov Hasičského 

a záchranného zboru do 20 minút. V prvotnom prieskume, ktorý bol zrealizovaný z úrovne okresných 

riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, prejavilo záujem rekonštruovať hasičské zbrojnice 74 obcí 

s časom dojazdu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru nad 20 minút9. Nakoľko rozloženie týchto obcí 

nie je na území Slovenskej republiky optimálne, vzhľadom na zabezpečenie požadovaného času dojazdu 

v systéme celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov boli navrhnuté ďalšie doplňujúce kritériá, podľa ktorých 

bolo týchto 74 obcí prehodnotených a zároveň boli vybrané ďalšie obce na začlenenie do systému celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov tak, aby bola splnená požiadavka času dojazdu najneskôr do 20 minút. 

 

 Medzi vyššie spomínané doplňujúce kritériá patria tieto: 

a)  výskyt bytových domov alebo stavieb na ubytovanie v obci,  

b)  výskyt objektov zdravotníckej, sociálnej, kultúrnej alebo školskej infraštruktúry,  

c)  prítomnosť rozvinutej podnikovej činnosti, výrobnej činnosti a  obchodnej činnosti vrátane 

poľnohospodárskej výroby, 

d)  vyššia koncentrácia historických pamiatok. 

 

Po vykonaní nutnej údržby,  rekonštrukcii a modernizácii objektov vybraných hasičských zbrojníc sa 

navrhuje v ďalších rokoch dovybavenie týchto hasičských jednotiek zásahovou technikou a technickými 

prostriedkami z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z  prostriedkov získaných z mimorozpočtových 

zdrojov.  

 

Obdobne ako sa v tomto materiály navrhuje pri zásahovej jednotke Hasičského a záchranného zboru, tak 

aj pri dobrovoľných zboroch sa pri každom výjazde navrhuje zásahová jednotka tvorená úplným družstvom 

šiestich hasičov alebo neúplným družstvom štyroch hasičov.  

Celoplošné pokrytie územia hasičskými jednotkami je systém organizácie hasičských jednotiek 

realizovaný plošným rozmiestnením síl a prostriedkov. Stanovuje základnú úroveň garantovanej pomoci 

poskytovanej zásahom hasičských jednotiek v závislosti na stupni a kategórii nebezpečenstva daného územia, 

predurčuje pôsobnosť hasičských jednotiek a stanoví zásady ich spolupráce v záujme záchrany osôb a majetku 

pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. 

 

Kategorizácia dobrovoľných  zborov  

Kategorizácia definuje štyri typy dobrovoľných zborov, ktoré bude potrebné postupne zriaďovať na 

území Slovenskej republiky na základe stanovených rizík jednotlivých katastrálnych území obcí definovaných 

metodikou pre celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky: 

 

 

1. Kategória hasičskej jednotky dobrovoľného zboru A1:  

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru určená pre katastrálne územie obce v stupni nebezpečenstva V. 

až VII., pri vybraných obciach je to jednotka dobrovoľného zboru  určená pre katastrálne územie obce 

v stupni nebezpečenstva III. až VII, 

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru prvého nasadenia, prvého sledu - poskytovanie pomoci 

v oblastiach, kde Hasičský a záchranný zbor nemá dostatočné plošné pokrytie, najbližšia jednotka 

Hasičského a záchranného zboru nespĺňa podľa metodiky požiadavku času dojazdu na miesto udalosti. 

 

2. Kategória hasičskej jednotky dobrovoľného zboru A je:  

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru určená pre katastrálne územie obce v stupni nebezpečenstva V. 

až VII. alebo  

                                                           
9 Prieskum sa realizoval na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja, ktorý nie je oprávneným územím na 

čerpanie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcií a modernizácie hasičských zbrojníc v rámci Regionálneho operačného programu. 
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 hasičská jednotka dobrovoľného zboru prvého nasadenia (prvého sledu) určená na poskytovanie 

pomoci v oblastiach, kde Hasičský a záchranný zbor nemá dostatočné plošné pokrytie, najbližšia 

jednotka Hasičského a záchranného zboru nespĺňa podľa metodiky požiadavku času dojazdu na miesto 

udalosti; 

3. Kategória hasičskej jednotky dobrovoľného zboru B je:  

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru určená na podporu Hasičského a záchranného zboru – diaľková 

doprava vody pomocou CAS, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek, 

vykonávanie jednoduchých likvidačných prác 

4. Kategória hasičskej jednotky dobrovoľného zboru C: 

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru predurčená na podporu Hasičského a záchranného zboru – 

diaľková doprava vody pomocou CAS, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských 

jednotiek, vykonávanie jednoduchých likvidačných prác, poskytovanie pomoci v oblastiach pri 

dlhotrvajúcich a zložitejších mimoriadnych udalostiach. 

 

Kategorizácia dobrovoľných  zborov „špeciál“ 

Nasledujúca kategorizácia definuje tri typy dobrovoľných zborov „špeciál“ na základe Analýzy celkovej 

požiarnobezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky a na základe skúseností z likvidácie 

mimoriadnych udalostí veľkého rozsahu (plošné povodne, lesné požiare, veterné kalamity a podobne), z ktorých 

vyplýva, že hasičský a záchranný zbor nedokáže zabezpečiť nasadenie potrebných síl a prostriedkov na 

zvládnutie rozsiahlych a špecifických mimoriadnych udalostí. Ide najmä o situácie, kedy je pre efektívne 

odvrátenie hrozby alebo zväčšovania vysokých škôd na zdraví, živote a majetku obyvateľstva potrebné 

nasadenie špeciálnej pásovej alebo kolesovej techniky, technických prostriedkov na vyhľadávanie a záchranu 

osôb v ťažkom teréne a na vodnej hladine, alebo logistickej podpory zasahujúcim záchranným zložkám alebo na 

zásobovanie a dopravu obyvateľstva. Zároveň treba zohľadňovať fakt, že zabezpečovanie akcieschopnosti 

takejto špeciálnej techniky, t. j. zabezpečenie jej nákupu, pravidelných odborných prehliadok a skúšok techniky 

a zabezpečenie odbornej spôsobilosti na obsluhu techniky je mimoriadne finančne náročné a vzhľadom 

k početnosti ich prípadného nasadzovania a využívania veľmi neefektívne pre Hasičský a záchranný zbor. 

 

Hasičský a záchranný zbor vzhľadom na uvedené fakty bude rozhodovať o zriadení a vydávať povolenie 

na zriadenie záchranárskej zložky – dobrovoľného zboru „špeciál“, ktorá bude svojimi úlohami, zásahovou 

technikou a vlastnými možnosťami môcť výrazne pomôcť Hasičskému a záchrannému zboru pri likvidácii 

následkov mimoriadnych udalostí, kde sa využijú technické prostriedky a schopnosti takýchto dobrovoľných 

zborov „špeciál“ na potreby Hasičského a záchranného zboru, ale najmä na potreby a poskytnutie účinnej 

pomoci postihnutým osobám a oblastiam Slovenska. Hlavnou úlohou dobrovoľného zboru  „špeciál“ bude 

efektívna podpora hasičských jednotiek, krízových orgánov štátnej správy a samosprávy pri likvidácii 

rozsiahlych, ťažkých a časovo náročných mimoriadnych udalostí špeciálnou zásahovou technikou a logistickým 

zabezpečením. Zriaďovanie a financovanie dobrovoľného zboru „špeciál“ bude riešiť návrh vykonávacieho 

predpisu k zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 

Na zabezpečenie vyššie uvádzaných činností sa navrhlo povoliť zriaďovanie týchto dobrovoľných zborov 

„špeciál“: 

 

1. Kategória hasičskej jednotky dobrovoľného zboru „špeciál“ ľahký:  

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru „špeciál“ - poskytovanie pomoci v odľahlých a neprístupných 

horských  oblastiach alebo prírodnom prostredí a na vodných plochách. 

 

2. Kategória hasičskej jednotky dobrovoľného zboru „špeciál“ ťažký:  

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru „špeciál“ - poskytovanie pomoci a podpora hasičských jednotiek 

pri likvidácii rozsiahlych, ťažkých a časovo náročných mimoriadnych udalostí špeciálnou zásahovou 

technikou, 

 hasičská jednotka dobrovoľného zboru „špeciál“ disponuje špecifickou/špeciálnou zásahovou technikou 

s  adekvátne vycvičenými členmi s technicko-taktickými parametrami a v množstve nedosiahnuteľnom 

existujúcimi silami a prostriedkami Hasičského a záchranného zboru. 

 

3. Kategória hasičskej jednotky dobrovoľného zboru „logistický špeciál“: 

 jednotka dobrovoľného zboru „logistický špeciál“ logisticky podporuje hasičské jednotky a postihnuté 

obyvateľstvo počas mimoriadnej udalosti pri zabezpečovaní núdzového stravovania a ubytovania 

v rámci humanitárnej pomoci. 
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ZÁVER 

Hasičský a záchranný zbor podľa vypracovanej analýzy rizík10 v katastrálnych územiach obcí 

v Slovenskej republike nedokáže v niektorých sídelných celkoch zabezpečiť zásah pri mimoriadnej udalosti 

v čase stanovenom metodikou vzhľadom k prítomnému riziku, t. j. v čase, kedy ešte existuje možnosť pomôcť 

postihnutým  pri záchrane ich života, zdravia alebo záchrane majetku. Preto adekvátne technicky vybavená, 

primerane vycvičená na likvidáciu predurčených mimoriadnych udalostí a dobre organizovaná hasičská jednotka 

dobrovoľného zboru musí byť schopná v týchto lokalitách Slovenska zasiahnuť skôr, ako sily a prostriedky 

Hasičského a záchranného zboru, a to z najbližšej hasičskej zbrojnice. Takáto hasičská jednotka dobrovoľného 

zboru  musí byť schopná vykonať prvotné opatrenia pre záchranu života a zdravia osôb a zníženie vzniknutého 

rizika; to znamená, že v prípade mimoriadnej udalosti vyžadujúcej nasadenie väčšieho množstva síl 

a prostriedkov vykoná prvotné nevyhnutné opatrenia vedúce k záchrane a evakuácii osôb a majetkových hodnôt 

do príchodu Hasičského a záchranného zboru. 

 

Realizáciou tohto koncepčného materiálu pri postupnom zapájaní dobrovoľných zborov obcí do systému 

celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky sa 

intenzívnejšie využije potenciál dobrovoľníctva pri likvidácii následkov požiarov a iných mimoriadnych 

udalostí. Efekt spojenia dobrovoľníckej pomoci s prácou profesionálov bude na celom Slovensku garantovať 

poskytnutie pomoci do 20 minút od tiesňového volania. Projekt, ktorý bude realizovať Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky - Hasičský a záchranný zbor ako garant systému na základe koncepcie, zabezpečí 

optimalizáciu umiestnenia a prideľovania vybranej hasičskej techniky a peňažných dotácií hasičským jednotkám 

vo väzbe na rizikovosť územia. Zároveň v spolupráci s obcami zabezpečí, aby obec s pomocou zložiek 

integrovaného záchranného systému zohrávala rozhodujúcu úlohu v informovanosti a pri príprave občanov 

k svojpomoci a vzájomnej pomoc pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách.  
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KIERUNKI DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA 

SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 
 

Bogusław ŚLUSARCZYK1 - Halina LACHOWSKA2 

 
 

1. Wstęp 

 

Realizowany proces transformacji ustrojowo-systemowej na przełomie XX i XXI wieku w Polsce dotyczył 

wielu dziedzin i sfer społeczno-gospodarczych w tym także systemu ochrony zdrowia. Funkcjonujący 

dotychczas system był bowiem nadmiernie rozbudowany i niesprawny oraz nieefektywny. Ze względu na to, iż 

ochrona zdrowia stanowi jeden z najbardziej wrażliwych społecznie obszarów, koniecznym stało się 

wprowadzenie w miejsce istniejącego i budzącego wiele kontrowersji oraz niezadowolenia społecznego, nowych 

rozwiązań i form działania podmiotów tej sfery. Wiązały się one ze stworzeniem nowego, sprawnego a 

jednocześnie efektywnego i spełniającego wszelkie funkcje systemu związanego z zabezpieczeniem 

zdrowotnym obywateli. 

Reforma systemu ochrony zdrowia to niezwykle skomplikowany proces społeczny, legislacyjny, polityczny 

i ekonomiczny, którego podmiotem jest całe społeczeństwo. Budowa sprawnego systemu musi się odbywać 

z zachowaniem równowagi między jego uczestnikami tj. pacjentami, realizatorami świadczeń medycznych i 

płatnikami. 

Autorzy artykułu koncentrują się na niektórych kwestiach dotyczących zmiany form organizacyjnych i 

właściwych podmiotów świadczących usługi medyczne oraz na zagadnieniach efektywności nakładów 

finansowych i konkurencyjności placówek medycznych. 

 

 

2. Zmiany form organizacyjnych i własnościowych podmiotów świadczących usługi medyczne w świetle 

przekształceń szpitali w spółki praw a handlowego 

W oparciu o opinie różnych środowisk (medycznych, związków zawodowych, partii politycznych, 

organizacji społecznych) na temat przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego można wnioskować, 

że taki kierunek przekształceń w lecznictwie zamkniętym jest odbierany jako prywatyzacja szpitali oraz 

całkowite urynkowienia systemu opieki zdrowotnej. 

W konsekwencji zaś do tego, że konstytucyjne zobowiązania państwa w zakresie opieki zdrowotnej nad 

obywatelami staną się bezprzedmiotowe. Prawne podstawy w zakresie przekształceń zostały ustanowione za 

sprawą obowiązującej od 1 lipca 2011 roku ustawy o działalności leczniczej w świetle przyjętych rozwiązań 

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę może 

utworzyć podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej. Podmiotem tworzącym 

podmiot leczniczy mogą być także jednostki samorządu terytorialnego, bez możliwości stosowania do powstałej 

w ten sposób spółki kapitałowej, przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. W roli podmiotu tworzącego 

może wystąpić także uczelnia medyczna. Wówczas wartość nominalna udziałów i akcji w takiej spółce, 

należących wyłącznie do uczelni medycznych, nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki. 

Udziały lub akcje w tych spółkach, poza uczelniami medycznymi, mogą posiadać wyłącznie skarb państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki skarbu państwa o szczególnym znaczeniu dla 

gospodarki Państwa3. Zrestrukturyzowane w powyższy sposób lub utworzone od podstaw szpitale poddane 

zostaną rygorom prawa spółek handlowych ze wszystkimi tego konsekwencjami nawet w odniesieniu do 

kłopotów finansowych podmiotów leczniczych funkcjonujących w opisanej powyżej formie prawnej i 

własnościowej. 

Generalnie, podmiot tworzący szpital może od podstaw założyć szpital w formie prawnej spółki prawa 

handlowego, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ustawy, lub w formie prawnej jednostki 

budżetowej, albo też dokonać przekształcenia jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego. Kluczową 

przesłanka tego rodzaju przekształcenia są wyniki finansowe szpitala. W wypadku ujemnego wyniku 

finansowego, szpital w świetle art.59 ust o działalności leczniczej, zobligowany jest pokryć straty we własnym 

zakresie. Podmiot tworzący szpital może w terminie do trzech miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego zadłużonej placówki pokryć jej ujemny wynik finansowy, ale tylko wówczas, gdy „wynik ten, po 

                                                           
1 prof. nadzw. dr hab. Bogusław Ślusarczyk, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych 
2 mgr Halina Lachowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Doktorantka Wydziału 

Ekonomicznego 
3 E. Świerczek, Komercjalizacja zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie ochrony osoby pacjenta, „Acta Universitis Lodziensis”, Folia 
Oeconomica 270, 2012, s.205. 
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dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości”4.Zaznaczyć należy, iż 

wystąpienie tej przesłanki nie zobowiązuje podmiotu tworzącego do pokrycia ujemnego wyniku finansowego 

szpitala, ale stanowić może jedynie przesłankę uzasadniającą takie posunięcie. 

Kluczowe znaczenie dla wiążącego rozstrzygnięcia w tej materii ma czas realizacji. Jak bowiem stanowi 

art.59 ust.4 ustawy o działalności leczniczej, w przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w trybie 

powyższych przepisów, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od daty przyjęcia sprawozdania finansowego, 

„wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo 

o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej”. 

 

Skutkiem zatem niepokrycia przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego szpitala może 

być podstawą jego likwidacja lub przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Tym samym możliwość 

zamknięcia bądź restrukturyzacji szpitala w spółki prawa handlowego ma być antidotum na rujnujące szpitale 

zadłużanie i ich na koszt budżetu państwa. Ma być instrumentem dyscyplinującym zarządzanie nimi, nie zaś 

narzędziem jego komercjalizacji. Tylko wówczas zatem szpital może być przekształcony w spółkę prawa 

handlowego, gdy popadnie w zadłużenie na skalę wykluczającą jego restrukturyzację w trybie art.59 ust.2 

ustawy o działalności leczniczej (DL). Powołana ustawa nie zawiera natomiast mechanizmu „prowokującego” 

szpitale do nadmiernego zadłużania się. Jeżeli zatem podmiot tworzący zadecyduje o przekształceniu szpitala 

jako jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego, uruchomiony zostaje proces restrukturyzacyjny, 

szczegółowo uregulowany w art.70-82 DL. W wyniku działań restrukturyzacyjnych, w oparciu o aktywa i 

pasywa, zgodnie, określonymi w art.72, z algorytmami służącymi ich przeszacowaniu, jednostka budżetowa 

przekształcana jest w spółkę prawa handlowego, przy czym, w świetle art.73ustawy o działalności leczniczej 

(DL), możliwe jest utworzenie jednej spółki przez jeden podmiot tworzący, albo też jednej spółki przez więcej 

niż jeden podmiot tworzący. 

Oznacza to, iż np. kilka powiatów może porozumieć się i dokonać przekształcenia restrukturyzowanych 

przez siebie szpitali w jedna spółkę prawa handlowego. Zasady tego porozumienia reguluje art.74 ustawy 

o działalności leczniczej (DL). 

 

Zależnie od podmiotu tworzącego szpital istniejący dotąd w formie jednostki budżetowej, podmiotami 

dokonującymi przekształcenia go w spółkę prawa handlowego, zgodnie z dyspozycją art.74, mogą być: 

 minister właściwy do spraw Skarbu Państwa - w przypadku samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ 

administracji rządowej albo wojewoda; 

 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka 

samorządu terytorialnego; 

 rektor - w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca 

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; 

 dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - w przypadku samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest to centrum. 

 

Zakończeniem formalnej części procesu przekształcenia jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego, 

jest sporządzenie aktu założycielskiego. Szczegółowo kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Skarbu 

Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową5.Zgodnie z dyspozycją art.79 DL akt 

przekształcenia zgodny z urzędowym wzorem zastępuje czynności rejestracyjne spółki, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych6poprzedzające złożenie wniosku 

o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. Art.80 ust.4 stanowi z kolei, iż „jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których 

podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej”. Ustają w związku z tym również wszelkie 

działania, prowadzone na podstawie przepisów wspominanej wcześniej w innym kontekście, a ukierunkowane 

na restrukturyzację finansową zadłużonej placówki prowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

 

Należy w tym miejscu nadmienić, iż przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej prowadzone były 

już przed wejściem w życie ustawy DL, a polegały one głównie na przekształcaniu publicznych zakładów opieki 

                                                           
4 DL, art.59 ust.2 in fine. 
5 Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 44. 
6 Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. 
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zdrowotnej w niepubliczne7. Obecny etap procesów restrukturyzacyjnych w opiece zdrowotnej ma jednak 

zdecydowanie inny charakter, a jego rezultaty są trudne do jednoznacznej oceny. W raporcie dotyczącym 

sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej w 2012 roku, „propozycje rozwiązania tej kwestii poprzez przekształcenie 

samodzielnych szpitali publicznych w spółki prawa handlowego, skutkujące komercjalizacją i prywatyzacją 

placówek, spotykały się ze zdecydowanym sprzeciwem, a także zostały mocno upolitycznione - z powodu obaw 

przed odpłatną opieką zdrowotną i ryzykiem pogorszenia dostępu do opieki dla najuboższych”. 

Niemniej jednak ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej ma wpływ na wzrost skłonności samorządów 

terytorialnych do przekształcania szpitali w spółki. Restrukturyzacja i przekształcenie zapewne przesądzi o 

społecznej ocenie szpitali, która - jak sygnalizowano wcześniej - jest niezadawalająca. Należy zwrócić uwagę, iż 

ocena ta jest złożona i nie obejmuje tylko kwestii efektywnościowych, ale również kwestie aksjologiczne, tj. np. 

jak opieka zdrowotna postrzegana jest z perspektywy sprawiedliwościowej oraz, czy jej ekonomizacja nie 

narusza interesów pacjenta. 

 

 

3. Racjonalizacja nakładów finansowych i dywersyfikacja ich źródeł 

Trwający proces restrukturyzacji i przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

to jeden z istotnych obszarów dokonywania zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Kolejne ważne 

elementy wymagające działania to: 

 wzrost nakładów, 

 wzrost poziomu efektywności i maksymalizacja wykorzystanie posiadanych zasobów. 

 

W warunkach polskich poziom nakładów na ochronę zdrowia, na które składają się w przeważającej 

mierze składki zdrowotne oraz środki budżetowe, odzwierciedla możliwości finansowania sfery zdrowia przez 

obywateli, mierzony wysokością składki ubezpieczeniowej, oraz możliwości finansowe państwa, w/g wysokości 

nakładów budżetowych. 

Przy założeniu, że każda złotówka, jaka trafia do systemu ochrony zdrowia wydawana jest maksymalnie 

efektywnie to nakłady finansujące ten system i tak okażą się niewystarczające. Można wskazać dwa kierunki 

możliwych działań zmierzających do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia:1) zwiększenie nakładów 

publicznych: podniesienie składki i/lub zwiększenie nakładów budżetowych; 2) pozyskanie środków 

prywatnych. 

Wybór pierwszej opcji wiąże się z wysokim ryzykiem politycznym dla każdej partii rządzącej co wyklucza 

możliwość wysuwania przez nie takich propozycji. Zwiększenie nakładów środków z budżetu państwa 

w obecnym stanie prawnym jest niemożliwe. Bardziej prawdopodobne zatem działania mieszczące się w ramach 

drugiej ze wskazanych opcji, czyli propozycje pozyskania w większym niż obecnie stopniu, środków 

prywatnych dla systemu ochrony zdrowia, które obejmują8: 

 współpłacenie - zwiększenie partycypacji pacjentów w kosztach leczenia; 

 dodatkowe ubezpieczenia prywatne9 - obok obowiązkowych, ubezpieczenia zapewniające 

ubezpieczonym dostępu do świadczeń o podwyższonym standardzie jakościowym 

(np. całodobowa opieka pielęgniarska, pojedynczy pokój w szpitalu, krótszy czas oczekiwania 

na zabieg itp.), również w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; przeciwko tej formie 

podnosi się na ogół zarzut, iż narusza zasadę solidarności i równości dostępu do świadczeń 

zdrowotnych; 

 „uszczelnienie” systemu publicznej opieki zdrowotnej - polegające przede wszystkim na 

pełnej realizacji zasady powszechności wnoszenia składek. 

 

Działania, które powinny być realizowane jednocześnie to: 

I. Wzrost wielkości nakładów na ochronę zdrowia do poziomu, który będzie wystarczający do 

pokrycia potrzeb zdrowotnych. 

II. Działania proefektywnościowe zmierzające w kierunku poprawy sytuacji bazujące na 

rachunku ekonomicznym i uwzględniające stosowanie mechanizmów rynkowych. 

                                                           
7 Obszerna informacja na ten temat patrz: Ministerstwo Zdrowia. Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Informacja o 

przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 

1999 - 2010 (wrzesień), Warszawa, wrzesień 2010, passim. Patrz także: K. Wielicka, Proces restrukturyzacji na przykładzie wybranego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2011, seria: „Organizacja i Zarządzanie” z. 

56, s.341-352. 
8 Ch. Sowada, Finansowanie opieki zdrowotnej - źródła i metody (Handout), wersja elektroniczna: http://www.qcm2.quicksilver.pl, s.3-5. 
9 Szerzej na temat idei ubezpieczeń prywatnych i jej recepcji w Polsce patrz m.in.: A. Sobczak, E. Dudzik, G. Juszczyk, Prywatne 

ubezpieczenia zdrowotne w Polsce - raport z badań, Warszawa, październik 2003, passim; Polska Izba Ubezpieczeń, Rola i funkcja 

dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia - analiza i rekomendacje dla Polski, Warszawa, maj 
2013, passim. 
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III. Działania restrukturyzacyjne, polegające między innymi na komercjalizacji niektórych usług 

szpitalnych bądź przekształcaniu szpitali nieradzących sobie z płynnością finansową w spółki 

prawa handlowego. Pojawiają się wówczas większe możliwości pozyskiwanie do systemu 

środków prywatnych z wykorzystaniem sposobów wcześniej omówionych m.in. dodatkowe 

ubezpieczenia zdrowotne. 

IV. Doskonalenie systemu zarządzania, poprzez odpowiedni dobór profesjonalnej kadry 

menedżerskiej. 

V. Decentralizacja uprawnień, poprzez wzrost uprawnień jednostek samorządu terytorialnego i 

organów założycielskich jako wiodącą rolę w działaniach restrukturyzacyjnych, zmierzających 

między innymi do racjonalizacji finansowania, organizacji i zarządzania szpitalami oraz 

dostosowania ich form prawnych do możliwości finansowych obywateli i państwa, a także 

ewoluujących potrzeb społecznych, które w myśl obowiązującego prawa są dla szpitali 

podmiotami tworzącymi. 

 

W latach 1999-2012 przekształceniami własnościowymi objęto 478 jednostek i komórek organizacyjnych 

zakładów opieki zdrowotnej, w tym ok.24 % stanowiły szpitale, a ponad 11 % oddziały szpitalne. Jednostki te 

zgodnie z przepisami o zoz (zakłady opieki zdrowotnej) stały się niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. 

Zmiany własnościowe przeprowadzano na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. 

Największą inicjatywę przekształceń wykazywano w miastach oraz powiatach (73%). Tam zlikwidowano 

312 jednostek i komórek organizacyjnych spzoz (w tym 85 szpitali, 39 oddziałów szpitalnych, 188 zakładów 

lecznictwa ambulatoryjnego) powołując w to miejsce jednostki niepubliczne. Zdecydowanie niższą aktywność 

odnotowano w zakładach utworzonych przez gminy i województwa. Ich udział w procesie zmian 

własnościowych stanowił 27 % jednostek objętych procesem przekształceń własnościowych od 1999 r. 

Województwa i gminy podjęły uchwały o zmianie formy własności 20 szpitali, 14 oddziałów szpitalnych 

i 81 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego10.  

Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na proces restrukturyzacji 

i przekształcenie zagwarantowano nakłady z budżetu państwa w wysokości 1.400 min PLN. W oparciu o dane 

ministerstwa zdrowia od połowy 2011 roku do końca 2013 r. przekształcono 48 samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w tym 34 (70%) szpitale w spółki prawa handlowego, korzystając z dofinansowania  

w wysokości ponad 269 mln PLN. 

Transformacja systemowa sprawiła, iż także do sfery usług społecznych wkraczają rozwiązania rynkowe, 

będące między innymi skutkiem procesów restrukturyzacyjnych. Rozwiązania tego rodzaju, mające docelowo 

doprowadzić do komercjalizacji świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza szpitalnych, opierających się na 

rozwiązaniach rynkowych. Komercjalizacja, co należy podkreślić zwłaszcza w kontekście rozważanej 

problematyki wprowadzania ograniczonych mechanizmów rynkowych do opieki szpitalnej, nie jest zatem 

identyczna z prywatyzacją. W przeciwieństwie do prywatyzacji nie oznacza ona (w rozumieniu ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji) zmiany struktury właścicielskiej, lecz jedynie zmianę formy organizacyjno-

prawnej, w której działa dany podmiot11. 

W świetle powyższych uwarunkowań problem wprowadzania mechanizmów rynkowych do polskiego 

systemu opieki zdrowotnej, co w sposób szczególny ma dotyczyć szpitali, należy rozważać jako proces 

o istotnym znaczeniu dla gospodarki finansowej tych organizacji. 

 

 

4. Efektywność usługowa szpitali i ich konkurencyjność na tle mechanizmów rynku usług medycznych 

Opieka zdrowotna jest tą dziedziną aktywności, która ze względu na miejsce zdrowia w systemie praw 

człowieka i jego obrony, nie może być nastawiona na zysk i powinna być prowadzona według reguły non profit. 

Nawet w rynkowym znaczeniu, usługa medyczna pozostaje działaniem, czy też zespołem działań, 

ukierunkowanych na ochronę najważniejszych dla człowieka dóbr: zdrowia i życia. To sprawia, iż usługi 

medyczne nigdy nie będą mogły zostać w pełni urynkowione, a ich „sprzedaż” nie będzie poddana regułom 

marketingowym. Jednocześnie każde działanie, zwłaszcza angażujące środki publiczne, powinno być 

ekonomicznie poddane miarom produktywności tak, aby nie dochodziło do niegospodarności i marnotrawienia 

środków. W przypadku wdrożenia pełnych reguł konkurencji w świadczeniu usług medycznych, zagrożone 

mogłoby być bezpieczeństwo pacjenta, skoro samo zdrowie stałoby się narzędziem rywalizacji i gry rynkowej 

wśród świadczeniodawców usług medycznych. 

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pacjenta należy uznać za czynnik ograniczający rozwój rynku usług 

medycznych wraz z nieodłącznym mechanizmem konkurencyjnym. Świadczeniodawcy zwłaszcza usług 

szpitalnych, mogą konkurować bez ryzyka wobec pacjentów w dwóch obszarach: 1) dostępu do środków 

                                                           
10Ministerstwo Zdrowia. Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony 

zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2010 (wrzesień), Warszawa, wrzesień 2010, s.4. 
11 P. Horosz, Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów prawa gospodarczego, Warszawa 2011, s.23. 
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publicznych przeznaczanych na świadczenia medyczne w systemie ochrony zdrowia; 2) jakości świadczonych 

usług dopuszczalnych w tym systemie dla których punktem odniesienia są urzędowe standardy ich realizacji tj. 

jakości i dostępności usług. W pierwszym przypadku za kryterium zasadnicze uznać należy „efektywność 

usługową szpitala” definiowaną, ,jako wyniki działalności usługowej szpitala w odniesieniu do wielkości 

poniesionych nakładów lub jako zdolność szpitala do świadczenia usług w określonym czasie i przy określonych 

nakładach. Dążenie do zwiększenia efektywności usługowej szpitala oznacza w praktyce kierowanie się zasadą 

maksymalizacji rzeczywistych wyników działalności usługowej szpitala przy określonych nakładach lub 

maksymalizacji potencjalnej możliwości działania”12. 

Efektywność usługowa wydaje się być narzędziem konkurencyjnym oddziałującą przede wszystkim na 

dysponenta środków publicznych nie zaś rzeczywistego odbiorcę ich usług, jakim są pacjenci (klienci). 

Rozszerzenie tego spektrum oznaczałoby naruszenie bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym, podważenie 

podstawowej idei ochrony zdrowotnej, która o tyle spełnia kryterium opiekuńczości, o ile tejże granicy 

bezpieczeństwa nie przekracza. Wobec absolutnej nieprzekraczalności tego limesu pozycję konkurencyjną 

placówek medycznych mogą wyznaczać czynniki tożsamościowe, a więc to, co je wyróżnia na tle innych 

placówek tego samego typu. Dzieje się tak w świetle dostępnych danych empirycznych, między innymi na 

terenie województwa śląskiego, gdzie szpitale pozycjonowane są na rynku według kryterium dostępności i 

jakości usług wysokospecjalistycznych13. W działaniach zmierzających do uzyskania przewagi konkurencyjnej 

wykorzystywane są również wyniki corocznych rankingów szpitali publikowane przez dziennik 

„Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości. Wydaje się, że szpitale raczej nie dysponują szerszym 

spektrum narzędzi, po jaki można sięgnąć w rywalizacji konkurencyjnej z innymi placówkami tego typu jak 

jakość usług, warunki leczenia, skuteczność itp. 

W ramach wydatków publicznych 87,6% stanowiły wydatki ponoszone przez NFZ, natomiast w sektorze 

prywatnym największy strumień wydatków pochodził z gospodarstw domowych (82,2%), przy czym proporcje 

te układały się różnie, w zależności od realizowanych funkcji. I tak na przykład, nakłady na „indywidualną 

opiekę zdrowotną”14w wysokości 70,5% były ponoszone przez płatników publicznych, a w 29,5% - przez sektor 

prywatny w tym np.: płatnicy publiczni finansowali 94% „długoterminowej opieki pielęgnacyjnej”, a tylko 39% 

wydatków w kategorii „leki i produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych”. 

Trwający proces zmian w sektorze ochrony zdrowia powoduje coraz silniejsze tendencje do ekonomizacji 

sfery usług medycznych co skutkuje nieuchronnie pojawianiem się kategorii ekonomicznych w opisie jej 

funkcjonowania, takich pojęć jako efektywność, rentowność, alokacja środków, dywersyfikacja itp. Świadczenia 

zdrowotne coraz częściej nazywa się usługami medycznymi, a beneficjentów tych świadczeń, pacjentów - 

klientami. W konsekwencji placówki opieki zdrowotnej traktowane są jako usługodawcy, a w 

charakteryzowaniu ich świadczeń, coraz częściej pojawiają się elementy z dziedziny zarządzania i marketingu, 

takie np. jak jakość usług medycznych, zadowolenie pacjenta (jako klienta placówek opieki zdrowotnej) itp. 

Coraz częściej w funkcji opisu pozycja konkurencyjna odgrywa coraz większą rolę oraz mechanizmy 

ekonomiczne w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zdrowotnych, jak i systemu jako całości. 

To zapewne jedna z okoliczności, dla których na fali transformacyjnych przeobrażeń w polskim systemie 

opieki zdrowotnej, z terminologii zniknęło pojęcie „służby”, jako, że denotuje ono działanie całkowicie 

bezinteresowne, zawierające imperatyw niesienia pomocy innym. Tymczasem na skutek pojawienia się 

elementów ekonomicznych w konstrukcji i zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej oraz systemem jako 

całością, motywowanych potrzebą jak najbardziej efektywnego iracjonalnego wydatkowania środków 

publicznych, służebność została z systemu opieki zdrowotnej praktycznie wyeliminowana. Niezależnie od tego, 

jak będzie się tę przemianę oceniać, konstytuuje ona obecną rzeczywistość tej sfery, co wymusza na placówkach 

opieki zdrowotnej adekwatne do niej zachowania. 

Jak podkreśla się w literaturze, „urynkowienie” służby zdrowia spowodowało nasilenie się konkurencji 

wobec konieczności zaspokojenia zróżnicowanych oczekiwań pacjentów. Przewagę konkurencyjną na rynku 

usług medycznych można osiągnąć różnymi sposobami: unikalną ofertą, wysokim poziomem świadczonych 

usług, niską ceną. Decydującymi przesłankami do wyboru przez pacjenta placówki ochrony zdrowia mogą stać 

się lojalność, przyzwyczajenie i wysoki poziom usług, gwarantowane przez pozytywny wizerunek 

przedsiębiorstwa. Dlatego też placówki ochrony zdrowia działające na rynku usług medycznych powinny zająć 

się budowaniem swego wizerunku15. Innymi słowy, do czego nawiązywano już wcześniej, w obecnym stanie 

rzeczy placówki zdrowotne muszą zbudować swoją nową tożsamość, jako placówek nadal skoncentrowanych na 

                                                           
12 J. Rój, Efektywność usługowa jako kryterium wyboru mechanizmu finansowania szpitali, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 2003, nr 4, s. 154. 
13 Urząd Marszałkowski w Katowicach, Raport końcowy. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji 

miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących 

na regionalnym rynku pracy - specjalizacja medyczna regionu, w tym wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne, Kutno, 8.10.212, s.54-63. 
14 Indywidualna opieka zdrowotna obejmuje usługi lecznicze i usługi rehabilitacyjne, długotrwałą opiekę pielęgnacyjną, usługi pomocnicze 

oraz leki i inne produkty medyczne. 
15 E. Kemicer-Chmielewska, B. Karakiewicz, Kształtowanie wizerunku placówek ochrony zdrowia na rynku usług medycznych, „Roczniki 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, Szczecin 2010, s. 114. 
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rozwiązywaniu zdrowotnych problemów pacjentów, w sytuacji jednak, gdy w ich relacjach z tymi ostatnimi, 

występują zachowania rynkowe: z jednej strony placówki zdrowotne komunikują się ze swoim otoczeniem 

społecznym językiem zachowań rynkowych, podkreślając np. unikalność czy wyjątkową jakość swojej oferty, z 

drugiej zaś - pacjenci adaptując się do tej sytuacji - zaczynają poszukiwać, placówek zdrowotnych, które w ich 

przekonaniu w sposób najlepszy i przynoszący im najwięcej satysfakcji, zajmą się rozwiązaniem ich problemów 

zdrowotnych. Powyższe uwagi w dużym stopniu odnoszą się do szpitali. 

 

 

5. Podsumowanie 

Konstatując należy podkreślić, iż proces przekształceń organizacyjnych i instytucjonalno-prawnych 

zdecydowanie wpłynął na poprawę kondycji finansowej szpitali publicznych, stanowiących jeden 

z najważniejszych podmiotów całego systemu zabezpieczenia zdrowotnego społeczeństwa. Ponadto nie bez 

znaczenia pozostaje rola władz samorządowych w procesie nadzoru i przekształceń podległych jednostek 

ochrony zdrowia w opracowaniu ich działalności, a szczególnie w zakresie poprawy jakości i dostępności usług 

medycznych i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów przez podmioty sektora ochrony zdrowia. 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZAGROŻENIA W FIRMIE. 

ZARZĄDZANIE STRESEM 
 

Antoni OLAK1 

 
Security and risk in the company. Managing stress 

 

 

 

Abstract: Today's society is permanently associated with the socio-economic, together with their 

surroundings. Sometimes such that more than half of his life, active time we spend at work, which especially 

in recent times over several years, working environment subject to frequent and substantial changes. Change 

the operation, planning, work organization and management lead to increased requirements posed to the 

employees at all levels and levels. The increase in current demands on employees and the growing problems 

faced by employers today in a market economy brings with it a number of risks, which are different - more or 

less impact on employees of any company regardless of its size and scope of activities. One of the main 

dangers of transnational work-related stress is. Stress can exert their influence on each such employer and the 

employee. Can motivate, stimulate change but can also be destructive in its impact. Nowadays it is an 

inherent attribute of human life, accompanies us every day, even though we do not always realize it.  

Keywords: society, environment, employer, employee, 

 

„Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być 

dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty.” 

 

1. Wprowadzenie 

 Dzisiejsze społeczeństwo na trwałe związane jest z podmiotami społeczno-gospodarczymi, wraz  z ich 

otoczeniem.2 Bywa taki iż więcej niż połowę swojego życia, aktywnego czasu spędzamy w pracy, w której 

szczególnie w ostatnim czasie na przestrzeni kilku lat, środowiska pracy ulegają częstym i istotnym 

zmianom.  

  Zmiany sposobu działania, planowania, organizacji pracy i zarządzania prowadzą do wzrostu 

wymagań jakie stawia się przed pracownikami wszystkich szczebli i poziomów. Wzrost obecnych wymagań 

stawianych przed pracownikami oraz narastające problemy  

z jakimi boryka się dziś pracodawca w warunkach gospodarki rynkowej, niesie ze sobą szereg zagrożeń, 

które w różnym - mniejszym lub większym stopniu oddziaływają na pracowników każdej firmy niezależnie 

od jej wielkości i zakresu działalności.  

   Rosnące permanentnie dziś wymagania coraz częściej przekraczają możliwości adaptacyjne, 

umiejętności i kwalifikacje zatrudnionych pracowników.  

    Dodatkowym zagrożeniem jest niepewność zatrudnienia, pośpiech, niewłaściwa organizacja pracy i 

złe stosunki międzyludzkie panujące w miejscu pracy.  

   Z czasem, wszystkie te czynniki prowadzą do poważnych zmian stanu zdrowia pracowników, 

zwiększonej absencji chorobowej, a co za tym idzie zmniejszenia wydajności w pracy.  

   Jednym z głównych niebezpieczeństw o charakterze ponadnarodowym związanych z miejscem pracy 

jest stres. Stres może wywierać swój wpływ na każdego tak pracodawcę jak i pracownika. Może 

motywować, pobudzać do zmiany ale  może być też destruktywny w swym oddziaływaniu.  

W dzisiejszych czasach jest nieodłącznym atrybutem życia ludzkiego, towarzyszy nam każdego 

dnia, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. 

 

2. Odpowiedzialność pracodawców i pracowników  

Dzisiaj przedsiębiorstwa i instytucje powinny być świadome źródeł stresu w pracy, powinny też 

podejmować racjonalne działania chroniące pracowników przed niebezpiecznym działanie stresorów. 

      W ustawodawstwie polskim nie ma przepisów prawa, które by odrębnie regulowały zagadnienia 

stresu w pracy. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kraju, pracodawca ma obowiązek 

zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy 

                                                           
1 Prof. nadzw. dr hab. Antoni OLAK, WSBiP w Ostrowcu Św./ WSZECHNICA POLSKA – Wyższa Szkoła w Warszawie.  
2 Szerzej: B. Sowa, Struktura otoczenia organizacji oraz relacje między organizacją, a otoczeniem [w:] Zarządzanie. Wybrane 

zagadnienia, praca zbior. pod red. K. Jaremczuka, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl 2004, s.36-38. 
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na wyznaczonych stanowiskach oraz podstawowymi uprawnieniami przysługującymi pracownikom. Artykuł 

94 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, szczegółowo reguluje obowiązki pracodawcy3.  

Oprócz obowiązków dotyczących sposobów wykonywania pracy, na pracodawcy spoczywa 

obowiązek informowania pracowników, o ryzyku jakie ponoszą wykonując pracę na danym stanowisku. 

   Artykuł 226 Kodeksu pracy reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia. 

„Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje 

niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; 2) informuje pracowników o ryzyku 

zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”4. 

 

Z kolei pracownik jest zobowiązany do sumiennej i starannej pracy. Artykuł 100 Kodeksu Pracy 

szczegółowo reguluje obowiązki pracownika. Według tego przepisu, pracownik jest obowiązany wykonywać 

pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 

sprzeczne z przepisami prawa  

lub umową o pracę. „Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1)przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2)przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3)przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

4)dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

5)przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

6)przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego”5. 

 

Pomimo braku przepisów w polskim ustawodawstwie, stres związany z pracą został uznany za 

przedmiot troski zarówno dla pracodawców jak i pracowników na szczeblu międzynarodowym, europejskim 

i krajowym.  

W celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, na szczeblu Unii Europejskiej 

zostały wprowadzone przepisy regulujące stopień odpowiedzialności pracodawcy.  

Zgodnie z Dyrektywą ramową 89/391 wszyscy pracodawcy są prawnie zobowiązani do ochrony 

bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników. Obowiązek ten odnosi się również do problemów 

dotyczących stresu związanego z pracą, jeśli zagrażają  

one zdrowiu i bezpieczeństwu. Wszyscy pracownicy mają ogólny obowiązek stosować się  

do środków ochronnych określanych przez pracodawcę6. 

Artykuł 6 Dyrektywy Ramowej 89/391/EWG wymaga od Pracodawcy między innymi „adaptacji 

procesów stosownie do potrzeb indywidualnych, w szczególności z uwzględnieniem (...) wyboru narządzi 

pracy i doboru metod pracy i metod produkcji, co ma na celu uniknięcie monotonii podczas wykonywania 

operacji roboczych przy określonej szybkości wykonywania tych czynności, jak również zredukowanie ich 

niekorzystnego wpływu na stan zdrowia”.  

Stres może potencjalnie wywierać wpływ na każde miejsce pracy i na dowolnego pracownika, 

niezależnie od rozmiarów firmy, zakresu działalności, formy umowy o zatrudnieniu czy stosunku pracy, 

dlatego ważne jest aby zakłady pracy podejmowały wszystkie możliwe działania zmierzające do 

zmniejszania uciążliwości pracy, przeciwdziałania dyskryminacji, zapobiegania mobbingowi, ułatwiania 

pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz stosowania obiektywnych i sprawiedliwych 

kryteriów oceny pracowników a także ich pracy.  

Stawianie czoła stresowi w pracy może prowadzić do większej wydajności oraz poprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, co w rezultacie skutkuje korzyściami gospodarczymi i socjalnymi dla firm, 

pracowników i całego społeczeństwa. 

 

3. Sposoby zapobiegania sytuacjom sterowym w pracy 

   Zapobieganie sytuacjom stresowym nie jest łatwe, pomimo wielu wykorzystywanych sposobów. 

Sposoby te mają niejednakową siłę oddziaływania, ponieważ zależą nie tylko od samej sytuacji, w której są 

uruchamiane ale także od cech jednostki, jej wiedzy, doświadczeń, inteligencji oraz czasu działania na 

jednostkę. 

    Jednym z najprostszych mechanizmów unikania sytuacji stresowych jest ucieczka, jednak w 

złożonych warunkach życia społecznego, nie może być często wykorzystywana, ze względu na 

konsekwencje społeczne, jakimi może być odrzucenie. 

                                                           
3Dz.U.98.21.94 j.t. http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc06-09&full=1&hId=2 (10,06,2014.) 
4 http://www.lodz.oip.pl/stres_pliki/INFORMACJE%20DOT.%20STRESU.pdf (20.05.2014.) 
5Tamże.  
6http://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20agreement%20-PL.pdf (8.06.2014). 
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   Za typowo ludzki sposób zachowania należy uznać odsuwanie (odkładanie w czasie) tego, co może 

stanowić źródło potencjalnego stresu, np. egzaminu, wizyty u lekarza, ważnego spotkania czy rozmowy7. 

Można by wymieniać wiele sposobów unikania sytuacji stresowych takich jak ucieczka w wysiłek 

fizyczny, odwracanie uwagi od źródeł stresu, wprowadzanie nastroju zabawy, jednak w warunkach 

organizacyjnych sposoby te nie przyniosą pożądanego efektu.  

O wiele skuteczniej można poradzić sobie ze stresem w pracy, poprzez zmierzenie się z nim i podjęcie 

racjonalnych kroków. Należy popatrzeć na swoją sytuację z pewnego dystansu i pomyśleć co można zmienić.  

Prawdopodobnie trudno będzie zmienić zapisy w umowie o pracę czy charaktery przełożonych 

i współpracowników, ale prawdopodobnie będzie można zmienić niektóre elementy relacji, które mogą w 

znaczący sposób wpłynąć na poprawę stosunków. Należy tylko podjąć decyzję co można zmienić i jak 

dokonać zmiany. 

Aby osiągnąć efekt, należy zmienić własną postawę wobec stresora, zmienić metody oceny sytuacji, 

swoje zachowanie i sposób komunikowania się interpersonalnego8.  

Wśród zasobów radzenia sobie ze stresem wymienia się: 

 Poczucie koherencji, na które składa się poczucie zrozumiałości (umiejętność oceny świata 

zewnętrznego jako uporządkowanego, jasnego oraz sensownego), poczucie zaradności (przekonanie 

o własnej kompetencji w radzeniu sobie ze stresem), poczucie sensowności (przekonanie o tym, że 

warto jest angażować się w określoną sytuację). Uczniowie o dużym poczuciu koherencji łatwiej 

radzą sobie ze stresem i w mniejszym stopniu zapadają na choroby somatyczne, 

 Ekstrawersja wiąże się z poziomem aktywności, umiejętnością odczuwania pozytywnych emocji, 

wyznacza ilość oraz jakość interakcji społecznych. Jednostki ekstrawertyczne przejawiają w 

porównaniu z introwertywnymi bardziej pozytywny nastrój oraz lepsze samopoczucie. 

Ekstrawertycy łatwiej niż introwertycy radzą sobie ze stresem, nastawieni są bowiem na 

pokonywaniu przeszkód w dążeniu do celu, 

 Asertywność – jednostki asertywne zdają sobie sprawę z własnych możliwości, dysponując 

przekonaniami na własny temat oraz innych osób skutecznie radzą sobie z trudnymi sytuacjami9. 

 

„W sytuacjach stresowych może także ujawnić się i nasilić tendencja do korzystania z pomocy 

innych ludzi, jakkolwiek sytuacje stresowe zwykle wzbudzają potrzebę zbliżenia się do ludzi (wynika to ze 

związku potrzeby kontaktu emocjonalnego z potrzebą bezpieczeństwa), to jednak czasem ludzie wolą 

pozostać wtedy samotni przez dłuższy lub krótszy czas. Być może zależy to od rodzaju sytuacji stresowej oraz 

cech samej osoby, np. niektórzy wolą, aby ich cierpienia nie widzieli inni ludzie, bo zagrażałoby to obrazowi 

ich osoby (mężczyźni mogą obawiać się uznania ich za „mazgajów”)”10. 

W literaturze przedmiotu korzystanie z pomocy innych przyjęto mianem wsparcia społecznego. Jest 

to interakcja między co najmniej dwiema osobami, w której chodzi o zmianę problematycznego stanu 

wywołującego cierpienie osoby nim dotkniętej lub przynajmniej o ułatwienie jej znoszenia owego stanu11.  

Dzięki wsparciu społecznemu zaspokajane są potrzeby bliskości, bezpieczeństwa, praktycznej 

pomocy i wyciszenia emocji. Szczególnie ważne jest to w przypadku kadry kierowniczej, ponieważ u tych 

ludzi następuje kumulacja oczekiwań i wymagań stawianych jednocześnie przez przełożonych i przez 

pracowników.  

Do oczekiwań i wymagań można zaliczyć konflikty celów formułowanych z góry  

i z dołu (stan między młotem a kowadłem),obawianie się własnej nieudolności i utraty autorytetu, skrupuły 

pojawiające się z uwagi na konieczność przejmowania zbyt obciążającej odpowiedzialności i uczucie 

osamotnienia w wyniku społecznego dystansu do pracowników (brak wsparcia społecznego)12. 

Społeczeństwo- ludzie funkcjonujący w systemach ścisłych kontaktów społecznych 

charakteryzujących się udzielaniem wzajemnego wsparcia czują się mniej zestresowani, prowadzą zdrowszy 

tryb życia, a ich średnia długość życia jest znacznie wyższa. Ryzyko zawału serca jest u nich 3 – 5 razy 

mniejsze niż u osób samotnych. Grupy, które są stabilne i odznaczają się stabilną więzią, stają się silniejsze 

w obliczu rosnących wymagań13. 

Techniką pozwalającą opanować stres w warunkach organizacyjnych może być nabycie 

doświadczeń w wykonywaniu zadań, co pośrednio zmniejsza jego trudność, powoduje „oswajanie się”, 

                                                           
7 Wł. Oniszczenko, Stres to brzmi groźnie, Warszawa 1993, s. 73[ob.:Oniszczenko Wł., : Stres to brzmi groźnie. – Warszawa , Polityka 

2002 nr 47 s. 72- 73.]. 
8 M. Hartley, Stres w pracy, Jedność Kielce 2005, s. 61 – 64. 
9 G.D. Gishop, Psychologia zdrowia, Wrocław 2000, s. 231. 
10 Wł. Oniszczenko, Stres to brzmi groźnie, Warszawa 1993, s. 73 – 74. 
11 Zob.: A. Olak, F. Rejkowicz, M., Wiater, Mobbing & stres – Zjawisko czy rzeczywistość naszych czasów. MAX-DRUK Rzeszów 

2008, s. 23. 
12 Tamże, s. 23-26. 
13 S.M. Litzke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańsk 2007, s. 89 – 90. 
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poszerzenie własnych kompetencji, poszukiwanie informacji o zdarzeniu lub sytuacji, np. o egzaminatorze i 

przebiegu egzaminu, osobie, z którą mamy  

się spotkać itp14. 

Dzisiaj najbardziej występującą i popularną oraz efektywną metodą walki ze stresem 

jest koncepcja prewencyjnego nim zarządzania, czyli strategia działań zapobiegających stresowi bądź 

obniżających jego poziom. Jest to filozofia organizacji i zbiór zasad, które kształtują konkretne metody 

poświęcone promocji zdrowia jednostek i organizacji w celu zabezpieczenia jednostek i organizacji przed 

negatywnymi skutkami stresu.  

W myśl wspomnianej koncepcji prewencyjnego zarządzania stresem cały dobrostan 

przedsiębiorstwa lub instytucji jest w pełni zależny od dobrostanu jej pracowników,  

a dynamizm i produktywność firmy są efektem pełnego zadowolenia jej pracowników.  

Stąd też zarządzający przedsiębiorstwie czy też firmą powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za 

zdrowie zarówno jednostek, jak i organizacji15. 

Głównym założeniem prewencyjnego programu zarządzania stresem jest przekonanie, że stresu 

można uniknąć, zarówno w wymiarze indywidualnym jak  

i grupowym, organizacyjnym.  

Zakłada się również zindywidualizowane reakcje na stres i różne jego formy. Oznacza to, że nie 

istnieje uniwersalny sposób walki ze stresem. Wszystkie programy powinny być ustalane w firmach z 

uwzględnieniem szeregu unikatowych czynników, typowych tylko dla danej organizacji.  

Przyjmuje się także, że zmiany funkcjonowania firmy dotyczą także stresu, dlatego też należy stale 

monitorować programy zarządzania stresem oraz przyczyny i skutki stresu organizacyjnego16. 

Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do 

stresu. Autorzy tej koncepcji opierają je na pięciu zasadach17: 

1) Pracodawca, firma i pracownicy są od siebie zależni. Dobra organizacja pracy to zdrowi, wypoczęci 

pracownicy. Pełni energii pracownicy to wysoka wydajność i/lub jakość ich pracy. Dobrze 

funkcjonujące przedsiębiorstwo oraz zdrowi pracownicy to sukces i powód do zadowolenia dla 

przedsiębiorcy. Gdy któryś z tych elementów zawodzi, pozostałe nie mogą funkcjonować na 

wysokim poziomie. Konieczne jest wzajemne dopasowanie, 

2) Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie firmy i zdrowie pracowników spoczywa na 

pracodawcy. Nie chodzi tu tylko o odpowiedzialność prawną. Pracodawca jest osobą, która powinna 

być zainteresowana usunięciem stresu co najmniej tak samo jak pracownicy (spójrz wyżej). Jednak 

ze względu na swoją pozycję i autorytet jest osobą, która gwarantuje podjęcie skutecznych zmian. 

Bez jego inicjatywy, akceptacji, poparcia i dobrego przykładu pracownikom będzie trudno coś 

zmienić, 

3) Przyczyny stresu tkwiące w strukturze firmy i pracownikach są możliwe do usunięcia. Znane jest 

twierdzenie, że nie odłącznym elementem postępu i sukcesu jest stres. Twierdzenie to nie mówi 

jednak nic o skutkach i kosztach zdrowotnych, ekonomicznych i organizacyjnych stresu, które 

ponoszą pracownicy, członkowie kadry zarządzającej i właściciele przedsiębiorstw. Często 

wykorzystywane może być za to jako usprawiedliwienie dla braku działań. Tak naprawdę istnieje 

wiele sposobów i metod ograniczania stresu. Zawsze „coś” można zrobić, 

4) Każda firma i zatrudnieni w niej pracownicy są niepowtarzalni i reagują na stres w indywidualny 

sposób. Oznacza to, że nie ma jednej, najskuteczniejszej metody radzenia sobie ze stresem w pracy, 

którą można zastosować w każdym zakładzie. Sposób zmniejszania stresu musi być dopasowany do 

rodzaju pracy, potrzeb pracowników oraz możliwości zakładu, 

5) Firmy i pracownicy podlegają ciągłemu rozwojowi. Wprowadzone kiedyś metody zarządzania mogą 

być nieefektywne w chwili obecnej. Przyczyny stresu pracowników na obecnym etapie rozwoju 

firmy mogą być inne niż na poprzednim. Zapobieganie stresowi wymaga wysiłku i dopasowywania 

stosowanych metod do zmieniających się wraz z rozwojem potrzeb firmy i pracowników18. 

 

                                                           
14 Tamże, s. 90. 
15 B. Sowa, Zarządzanie kryzysowe w ujęciu teoretycznym [w:] Prakseologiczneaspekty zarządzania kryzysowegopod red. K. 

Jaremczuka, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl- Rzeszów 2013,  
s. 152-159. 

16S.M. Litzke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe…., op. cit., s. 90. 
17J.C. Quick, J.D. Quick, D.L. Nelson, J.J. Hurrell, Preventive Stress Management in Organizations.   

   American  Psychological Association, WashingtonDC,1997., ttp://www.pip.gov.pl/html/l/prewencja /stres/03110003.htm z dn. 

23.08.2014. 
18J.C. Quick, J.D. Quick, D.L. Nelson, J.J. Hurrell, Preventive Stress Management in Organizations. American  Psychological 

Association, WashingtonDC, 1997.,http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/stres/03110003.htm, zdn. 23.08.2014. 
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Pierwszym krokiem na tej drodze jest dokonanie pomiaru nasilenia i źródeł stresu w danym 

przedsiębiorstwie. Nie jest to łatwe, szczególnie w przypadku, gdy jest on związany z psychospołecznymi 

warunkami pracy. 

 

4. Strategie poprawy funkcjonowania organizacji 

Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie i praca w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. 

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami, opartych na 

wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy wymaga współdziałania 

pracodawców i pracowników podczas systematycznego rozpoznawania i eliminowania zagrożeń. Niezbędne 

jest również efektywne porozumiewanie się pracodawców i pracowników. 

Częścią procesu tworzenia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy jest zarządzanie stresem w pracy. 

Systematyczne rozpoznawanie zagrożeń powodujących stres w pracy umożliwia podejmowanie działań 

prewencyjnych, zapobiegających niekorzystnym konsekwencjom stresu.  

Podejmowane działania mogą dotyczyć zarówno przedsiębiorstwa jak i pracowników. Aby 

rozpoznawanie zagrożeń oraz zarządzanie ryzykiem  związanym z nadmiernym stresem było działaniem 

efektywnym, należy je ograniczyć tyko do tych sytuacji, w których istnieje możliwość przewidzenia, że stres 

może się pojawić. Ponadto, podejmowane działania powinny być dostosowane do możliwości 

przedsiębiorstwa oraz wszystkich okoliczności występujących w danej sytuacji. 

Według Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ogólny schemat programu 

zarządzania stresem powinien zawierać trzy główne elementy:   

 identyfikację problemu  

 interwencję 

 ocenę interwencji.  

          Ważne jest też, aby edukować pracowników o stresie jego przyczynach , przejawach, konsekwencjach 

i strategiach radzenia. W realizację programu należy zaangażować nie tylko kierownictwo, ale przede 

wszystkim pracowników. Niezbędne jest także stworzenie programu zarządzania stresem z uwzględnieniem 

diagnozy problemu, opracowaniem strategii prewencyjnych oraz określeniem rzeczywistego celu 

wyrażającego nasze oczekiwania.  

Warto również wyznaczyć kryteria, dzięki którym będzie można sprawdzić w jakim stopniu zamierzony 

cel został osiągnięty19.  

 

Tabela nr 1 Przykłady złej organizacji pracy, które wywołują niepotrzebny stres 

Organizacja pracy 

Właściwościpracy Warunki przyczyniające się do występowania stresu 

Kultura organizacyjna Sztywne procedury pracy, np. pracownicy nie mogą proponować 

własnych rozwiązań codziennych problemów, z którymi spotykają się 

w pracy 

Zła komunikacja w miejscu pracy 

Niewspierająca kultura pracy, np. kłopoty i prośby pracowników są 

oddalane bez rozważenia ich zasadności 

Role w organizacji Niejasność roli; niejasność, jak powinno być wykonywane zadanie 

Konflikt roli wynikający z mało precyzyjnych lub sprzecznych 

wymagań stawianych pracownikowi 

Nadmierna odpowiedzialność za innych ludzi 

Rozwój pracownika (kariera) Małe szanse rozwoju zawodowego 

Pozycja nieadekwatna do kwalifikacji i możliwości pracownika 

Brak nagród, takich jak awans, okazywanie szacunku, uznania 

Wpływ na decyzje Mała możliwość partycypowania w podejmowaniu decyzji 

Brak wpływu na tempo i planowanie pracy 

Stosunki międzyludzkie w pracy Fizyczna izolacja 

Brak formalnego systemu partycypacji pracowników 

Złe stosunki z przełożonymi i współpracownikami 

Konflikty interpersonalne i przemoc w pracy 

Życie pozazawodowe Sprzeczne wymagania stawiane przez pracę i życie domowe 

Problem z podwójną karierą. 

Treść pracy 

Właściwości pracy Warunki, które mogą być stresujące dla pracownika 

Cechy zadania Brak różnorodności wykonywanych zadań 

                                                           
19http://www.competitiveskills.pl/aktualnosci/jak-zarzadzac-stresem-w-firmie-222.html (10.06.2014.) 
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Praca zbyt łatwa w stosunku do posiadanych umiejętności 

Krótkie, niezwiązane ze sobą cykle pracy lub praca nużąca 

Obciążenie pracą lub niewłaściwe 

tempo pracy 

Brak wpływu na tempo pracy 

Zbyt dużo lub zbyt mało pracy 

Wysokie tempo pracy lub presja czasu. 

Rozkład zajęć Zakłócenia procesów biologicznych pracownika spowodowane praca 

zmianową, szczególnie, jeśli jest ona źle zorganizowana 

Nieelastyczny czas pracy 

Nieplanowany, zbyt długi czas pracy lub praca pozbawiona 

kontaktów społecznych 

Charakter pracy Praca trudna lub szczególnie niebezpieczna 

Praca uniemożliwiająca swobodną komunikację między 

pracownikami 

Źródło: http://osha.europa.eu/fop/poland/en/ew/2002/zarzadzenia%20stresem.pdf (28.08.2014.)  

 

 

Motywacja do podjęcia działań interwencyjnych są często koszty finansowe stresu w pracy, 

wywołujące zaburzenia funkcjonowaniu całej organizacji, a także nakładane na pracodawców obowiązki 

ograniczenia efektów stresu. Poniższa Tabela 2 pokazuje metody prewencji antystresowej20.  

 

      Tabela 2.  Metody prewencji antystresowej 

Poziom 

prewencji 

Podejście Wynik 

Pierwszego 

stopnia 

Tworzenie zdrowego miejsca pracy, kontrola 

stresów, aby w miarę możliwości uczynić pracę 

interesującą, godziwie wynagradzaną oraz 

dopasowaną do możliwości pracownika 

Eliminacja zagrożeń tam, 

gdzie jest to możliwe 

Drugiego stopnia Wzmacnianie dopasowania między cechami 

jednostki a rodzajem pracy, poprzez odpowiednią 

selekcję i dobór zawodowy, szklenie w miejscu 

pracy, pozyskiwanie informacji zwrotnych oraz 

monitorowanie problemów. Wprowadzanie 

partycypacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe  

i pożądane. 

Izolowanie zagrożeń dzięki 

właściwie przeszkolonemu 

i wyposażonemu  

w odpowiedni sprzęt 

personelowi. 

Trzeciego 

stopnia 

Pomoc jednostce, która doświadcza stresu, 

minimalizacja negatywnych skutków stresu. 

Minimalizacja szkód  

i urazów. 

Źródło: http://osha.europa.eu/fop/poland/en/ew/2002/zarzadzenia%20stresem.pdf (28.08.2014). 

 

  Skuteczne radzenie sobie ze stresorami oznacza zmianę okoliczności wywołujących stres, na przykład 

rozwiązanie problemów, odrzucenie niesprawiedliwej krytyki, prowadzenie rozmów ze stronami konfliktu, 

delegowanie pracy i tym podobne21. 

            Podobnie jak w przypadku wszystkich aspektów pracy, zapobieganie problemom wynikającym ze 

stresu zawodowego oraz radzenie sobie z nimi powinno być wspólną odpowiedzialnością pracodawcy i 

pracownika22. 

 

W zarządzaniu stresem kładzie się duży nacisk na likwidację jego źródeł oraz modyfikowanie reakcji 

jednostki na sytuacje stresowe. Działania takie prowadzą do zmniejszenia kosztów oraz lepszego 

funkcjonowania  całej organizacji.  

Zatem warto zainwestować czas, pieniądze i mnóstwo wysiłku w program zarządzania stresem, aby 

następnie móc obserwować zadowolonych pracowników w zdrowej organizacji. Dobry styl zarządzania 

powinien chronić organizację przed stresem.  

Nie można jednak wskazać jednego gotowego rozwiązania i przewidzieć, jakie konkretne strategie 

zarządzania stresem należy zastosować. Zależy to bowiem od tego, na jakie obszary interwencji wskazuje 

diagnoza stresu oraz od warunków, wyznaczanych przez właściwości organizacji, właściwości ludzi w niej 

zatrudnionych i przez środowisko zewnętrzne.  

                                                           
20 A. Olak, F. Rejkowicz, M. Wiater, Mobbing & Stres – Zjawisko czy rzeczywistość naszych czasów. MAX-DRUK Rzeszów 2008, s. 

99-100. 
21 S.M. Litzke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańsk 2007, s.60. 
22 Tamże, s. 60. 
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W tej sytuacji można jedynie zaproponować pewien algorytm postępowania przydatny przy planowaniu, 

wdrażaniu i ocenianiu zakładowych programów zarządzania stresem.  

 

Ogólny model zarządzania stresem 

 

 
Źródło: http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/stres/03110003.htm z dn. 23.08.2014. 

 

Każda z organizacji musi zatem stworzyć swój własny program zarządzania stresem, uwzględniający jej 

specyfikę, złożoność organizacji, charakter stresorów oraz dostępnych zasobów. Organizacje powinny kłaść 

duży nacisk na doskonalenie umiejętności zarządzania stresem. 

 

5. Doskonalenie umiejętności zarządzania stresem 

    Można przyjąć, że stres jest jedną z głównych i najbardziej powszechnych uciążliwości związanych z 

miejscem pracy. Powodem ograniczania stresu w pracy i niwelowania jego negatywnych skutków są nie 

tylko jednostkowe koszty ponoszone przez pracowników, dotyczące funkcjonowania psychologicznego, 

społecznego czy somatycznego.  

      Motywacja podejmowania działań interwencyjnych wynika często z bezpośrednich finansowych 

kosztów stresu w pracy, z wywołanych przez stres zaburzeń w funkcjonowaniu organizacji lub, coraz 

częściej, z regulacji prawnych, nakładających na pracodawców obowiązek ograniczania efektów stresu 

związanego z pracą.  

    Celem zarządzania stresem w miejscu pracy jest wzajemne dopasowanie potrzeb i wymagań zakładu 

pracy oraz możliwości fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych jego pracowników. Podejmowane w 

zakresie zarządzania stresem w miejscu pracy działania mogą dotyczyć przedsiębiorstwa, pracowników lub 

obu tych aspektów jednocześnie.  

     Zaletą zarządzania stresem w miejscu pracy jest możliwość dostosowania jego treści i zakresu do 

potrzeb konkretnego zakładu pracy i konkretnych pracowników.       Można wyróżnić trzy etapy 

prewencyjnego zarządzania stresem. Prewencja pierwszego stopnia - poświęcona jest usuwaniu 

potencjalnych przyczyn stresu. Prewencja drugiego stopnia koncentruje się na modyfikacji reakcji jednostki 

na pojawiające się sytuacje stresowe. Prewencja trzeciego stopnia ma za zadanie obniżyć poziom 

negatywnych skutków stresu (zarówno na poziomie indywidualnym jak i organizacyjnym), które pojawiły 

się w wyniku nieskutecznej kontroli na etapie pierwszym i drugim.  

    Możemy zatem mówić o programach, w których stosuje się strategie zarządzania stresem 

ukierunkowane na jednostkę oraz na organizację. Wymienia się cztery grupy strategii ukierunkowanych na 

jednostkę: 

 związane z czynnikami psychologicznymi (np. realistyczna ocena własnych możliwości i aspiracji), 

 związane z czynnikami fizycznymi/fizjologicznymi (np. programy dotyczące diety, ćwiczeń 

fizycznych), 

 związane ze zmianą zachowania (np. stosownie relaksacji, ograniczanie zachowań 

charakterystycznych dla wzoru zachowania A), 

1) INICJATYWA1) INICJATYWA 2) STRUKTURA2) STRUKTURA

3) OCENA STRESU3) OCENA STRESU

4) WDROŻENIE 4) WDROŻENIE 

PROGRAMUPROGRAMU
5) OCENA PROGRAMU5) OCENA PROGRAMU

http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/stres/03110003.htm%20z%20dn.%2023.08.2014
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 zmiana środowiska pracy jednostki (np. przeniesienie określonych pracowników do innej organizacji 

lub innego miejsca pracy, w których stosuje się niższe wymagania). 

 

Strategie ukierunkowane na organizację grupowane są w trzy kategorie: 

 zmiana charakterystyki organizacji (np. zmiana systemu nagradzania lub szkolenia, rozwój opieki 

zdrowotnej), 

 zmiana charakterystyki ról (m.in. zmniejszanie przeciążenia rolą, wzrost udziału w podejmowaniu 

decyzji), 

 zmiana charakterystyki zadań (m.in. projektowanie zadań zgodnie z możliwościami i preferencjami 

pracowników)23.  

 

      Efektywność programu zarządzania stresem w znacznym stopniu zależy od tego, jak zostanie 

sformułowany cel programu. Cel ten powinien być precyzyjnie sformułowany, realistyczny i możliwy do 

osiągnięcia.  

   Ważne jest także, żeby wyznaczyć kryteria, które pozwalałyby na stwierdzenie, czy cel został 

zrealizowany (osiągnięcie celu musi być mierzalne) oraz czy cele te wiązały się z potencjalnymi 

korzyściami, których beneficjentami będą zarówno indywidualni pracownicy jak i organizacja jako całość.  

     Do podstawowych błędów pojawiających się na etapie tworzenia programu zarządzania stresem 

zalicza on ponadto: 

1) stosowanie niezintegrowanych strategii zarządzania stresem, 

2) podejmowanie działań bez świadomości jakich konkretnych skutków należy się po nich spodziewać, 

3) koncentrowanie się na likwidacji negatywnych skutków stresu a nie na podnoszeniu dobrostanu i 

efektywności funkcjonowania jednostki i organizacji, 

4) ograniczanie strategii zarządzania stresem do przekazywania pracownikom wiedzy o stresie a 

zaniedbywanie kształtowania umiejętności i postaw, 

5) zapominanie, że zaangażowanie i entuzjazm pracowników dotyczący wdrożenia programu 

zarządzania stresem zależy od tego jak bardzo czują się oni inicjatorami i kreatorami tego programu 

(problem partycypacji)24.  

 

Skuteczność programów zarządzania stresem zależy również od tego czy wpłynął on na kulturę 

funkcjonowania organizacji. Jeśli tak jest, to efektywność programu będzie większa. Należy mieć jednak na 

uwadze, że niektóre skutki wdrożenia programu zarządzania stresem mogą pojawić się dopiero po upływie 

pewnego czasu. 

Amerykański Instytut Stresu podaje kilka kryteriów, które powinny być uwzględnione przy ocenie 

efektywności programu zarządzania stresem. Zalicza do nich cztery obiektywne wskaźniki funkcjonowania 

organizacji: spadek wydatków ponoszonych na opiekę zdrowotną, spadek poziomu absencji, spadek poziomu 

fluktuacji kadry, wzrost produktywności. Rosch i Pelletier25 sugerują również uwzględnienie wskaźników 

bardziej subiektywnych, jak: polepszenie jakości życia, poprawa wzajemnych relacji między pracownikami, 

poprawa ogólnych umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawa w relacji między pracownikiem a 

organizacją26. 

Zarządzanie stresem w pracy jest procesem planowanym, ciągłym oraz składającym się z kilku etapów: 

KROK 1.  

 nawiązanie dialogu z pracownikami lub ich przedstawicielami (członkami związku zawodowego 

działającego w zakładzie), pracownikami służby bezpieczeństwa i higieny pracy, służby medycyny 

pracy, społecznym inspektorem pracy,  

 podkreślenie znaczenia zmniejszania stresu w miejscu pracy dla danego zakładu oraz rozpoczęcie 

dyskusji dotyczącej jego przyczyn. Zapewnienie wszystkim zatrudnionym możliwości wypowiadania 

własnych opinii. Jeśli trzeba, rozważenie w tym zakresie możliwości zwrócenia się o pomoc do osoby 

postronnej, obiektywnej i budzącej zaufanie wszystkich zainteresowanych. Uzyskanie opinii osób 

zarządzających, związków zawodowych, pracowników, służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

społecznego inspektora pracy, lekarzy zakładowych nt. warunków pracy, satysfakcji z pracy, ich oceny 

stresogenności warunków pracy i poszczególnych stanowisk pracy, a także wykonywanych czynności. 

Poznanie potrzeb oraz propozycji rozwiązań w tym zakresie podanych przez wszystkie ww. osoby, 

 zgromadzenie dodatkowych informacji mogących wskazywać na poziom stresu w pracy, np. dot. 

liczby dni zwolnień lekarskich udzielonych pracownikom w ostatnim okresie; kosztów zastępstw i 

                                                           
23http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/stres/03110003.htm (14.08.2014). 
24 Tamże. 
25 Zob.: Job Stress: America's Leading Adult Health Problem, by Paul J. Rosch, M.D., F.A.C.P- in USA 

    Magazine,  May 1991. American Academy of Family Physicians. 
26 Tamże. 
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opieki lekarskiej; wskaźników produkcji, efektywności i wydajności pracy; liczby wypadków przy 

pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ich przyczyn.  

 

KROK 2. 

Obiektywna ocena psychospołecznych warunków pracy w zakładzie. W tym celu można użyć 

sporządzonych we własnym zakresie ankiet, list kontrolnych lub skorzystać z pomocy inspektorów pracy w 

całym kraju, dysponujących narzędziem pomiarowym do oceny psychospołecznych warunków pracy. 

 

KROK 3. 

W zależności od uzyskanych wyników i stwierdzonych przyczyn stresu, podjęcie odpowiednich 

działań, skierowanych na przedsiębiorstwo i/lub na pracowników, np.: działania skierowane na 

przedsiębiorstwo oraz działania skierowane na pracowników27. 

 

KROK 4. 

          Dokonanie ponownej oceny psychospołecznych warunków pracy i poziomu stresu wśród pracowników 

po upływie określonego czasu (porównanie wyników ankiet, list kontrolnych lub Kwestionariusza Do Oceny 

Cech Pracy oraz wskaźniki produkcji, wypadkowości, absencji chorobowej, liczby odejść z pracy-zebranych 

w pkt.1 z zebranymi obecnie); dokonanie na tej podstawie oceny, czy program przynosi pożądane efekty, 

wprowadzenie zmian lub powrót do kroku 1 i rozpoczęcie od nowa28. Poniższy schemat 2. przedstawia 

przykładowy układ programu zarządzania stresem 

 

Schemat 2.Przykładowy układ programu zarządzania stresem 

 

 
Źródło: http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040090.pdf z dn. 23.08.2014. 

 

Zapobieganie stresowi w pracy lub usuwanie jego przyczyn wymaga zaangażowania i wysiłku 

wszystkich zainteresowanych stron: pracodawcy, pracowników lub ich przedstawicieli, służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy, czasem także lekarzy lub specjalistów spoza zakładu pracy.  

Równie ważne, co wprowadzenie działań zmniejszających stres, jest utrzymanie ich efektów w 

dłuższym czasie. Najbardziej skuteczne są działania, które na stałe wchodzą do kultury organizacyjnej firmy. 

                                                           
27 Zob.: Tabela: Działania jakie należy podjąć aby przeciwdziałać sytuacjom stresowym- http://www .pip.goy  

pl /html/pl/doc/07040090.pdf, z dn. 23.08.2014. 
28http://www.pip.gov.pl/prewencja/stres/03110003.html (10.06.2010) 
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Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała standardy zarządzania, które są uzupełnieniem programu 

walki ze stresem. Mogą one pomóc w kształtowaniu kultury organizacyjnej, zapobiegającej nadmiernemu 

stresowi pracowników.  

    Powyższe standardy zostały tak przygotowane, aby można było je zastosować  

w każdym zakładzie: 

1) Pokazuj, że problem stresu w pracy traktujesz poważnie. Zapewnij, aby wszystkie osoby w Twojej 

firmie miały odpowiednią wiedzę dotyczącą stresu w pracy i rozumiały, że rozpoznawanie i 

usuwanie jego przyczyn jest korzystne dla Was wszystkich. Stworzenie zdrowego i wolnego od 

stresu miejsca pracy wymaga współdziałania. 

2) Dbaj o to, aby prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu pracy, zarówno Twoje, jak i pracowników, 

były przestrzegane. 

3) Samo dzielnie, lub przez wyznaczone osoby, dbaj o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w 

zakładzie. Bądź pewny, że na stanowiskach pracy przez cały czas zapewnione jest odpowiednie 

oświetlenie, temperatura, sprawne wyposażenie techniczne, przestrzeń do pracy, brak hałasu, wilgoci 

i przykrych woni. Wyposażaj pracowników w środki ochrony indywidualnej, gdy jest to potrzebne. 

Systematycznie dokonuj analizy przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Twoim zakładzie 

oraz egzekwuj stosowanie środków profilaktycznych zaproponowanych przez zespoły 

powypadkowe. 

4) Prowadź stały monitoring i systematycznie zbieraj informacje o warunkach pracy, w tym 

psychospołecznych, w Twoim zakładzie. Okresowo dokonuj oceny z udziałem pracowników lub ich 

przedstawicieli. Jeśli trzeba, niezwłocznie wprowadzajcie zmiany wynikające z oceny. 

5) Zapewnij, aby obowiązki poszczególnych pracowników były dokładnie określone oraz nie 

kolidowały ze sobą. Wszyscy pracownicy powinni być dokładnie poinformowani o własnych 

zadaniach oraz ciążącej na nich odpowiedzialności. Wątpliwości pracowników wyjaśniaj na bieżąco. 

6) Bądź otwarty, nie obawiaj się głosu pracowników. Zapewnij, aby pracownicy, lub ich 

przedstawiciele, mieli możliwość wyrażania własnych pomysłów, opinii i uwag dotyczących 

organizacji pracy i propozycji usprawnienia działalności działu lub całej firmy. Korzystaj z tych 

pomysłów. Jeśli nie możesz tego zrobić, wyjaśniaj przyczyny tych decyzji pracownikom. Dbaj, aby 

w Twojej firmie istniała dwustronna komunikacja między pracownikami, ich przełożonymi i Tobą. 

7) Dbaj, aby praca była przydzielana w ilości i jakości dostosowanej do wiedzy, doświadczenia oraz 

możliwości fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych poszczególnych pracowników. Dobieraj 

pracowników pod kątem wykonywanych przez nich obowiązków, obserwuj ich w trakcie pracy, pytaj 

o potrzeby, jeśli trzeba poddawaj odpowiednim szkoleniom. 

8) Oczekuj wykonania pracy adekwatnej do godzin pracy. Dbaj o to, aby praca w nadgodzinach 

odbywała się tylko w uzasadnionych przypadkach, a pracownicy w żadnym przypadku nie pracowali 

w nadgodzinach ponad wymiar określony prze pisami prawa. Upewnij się, że w Twojej firmie 

pracownicy mają możliwość oraz korzystają z prawa do odpoczynku. 

9) Wspólnie z przedstawiciel mi pracowników opracuj jasne kryteria oceny pracy oraz nagradzania i 

awansowania pracowników. Dbaj o to, aby kryteria te były znane wszystkim pracownikom i 

jednakowo stosowane wobec nich oraz członków kadry zarządzającej. 

10) Zachęcaj osoby kierujące pracownikami, aby stawiały przed pracownikami cele możliwe do 

wykonania. Pracownicy powinni dostać pewien kredyt zaufania. Tam gdzie to możliwe, decyzje, co 

do sposobu zaplanowania, realizacji, tempa wykonania i rozwiązania zadania pozostaw 

pracownikom. 

11) Zachęcaj pracowników do współpracy, zamiast do rywalizacji. Tam gdzie to możliwe, zamiast 

pojedynczych stanowisk, twórz zespoły pracowników pracujące nad zadaniem od początku do końca. 

12) Zadbaj o to, aby pracownicy dokładnie wiedzieli, na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć z Twojej 

strony oraz ze strony swoich przełożonych. Nagradzaj pracowników i osoby kierujące pracownikami 

za udzielanie pomocy współpracownikom. 

13) Dbaj, aby polecenia wydawane pracowni kom były precyzyjne. Upewniaj się, że pracownicy wiedzą, 

czego się w danej chwili od nich oczekuje. Zapewnij pracownikom możliwość wyjaśniania 

wątpliwości dotyczących zlecanych im zadań. 

14) Upewnij się, że pracownicy są informowani o wynikach swojej pracy, zarówno tych negatywnych, 

jak i pozytywnych, na bieżąco. Zachęcaj osoby kierujące pracownikami do doceniania 

zaangażowania pracowników w pracę. Nagradzaj pracowników za ich zaangażowanie. 

15) Zadbaj o to, aby o problemach i przyczynach błędów, sposobie ich rozwiązania, naprawienia i 

uniknięcia w przyszłości rozmawiało się w Twojej firmie spokojnie, rzeczowo i z zainteresowanymi 

osobami. 

16) Spraw, aby wszyscy rozumieli, że zmiany w firmie są nieuniknione. Aby unikać dodatkowych napięć 

i nieporozumień, odpowiednio wcześnie informuj pracowników o planowanych zmianach, terminach 
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oraz powodach ich wprowadzenia. Daj pracownikom możliwość konsultacji i przedstawiania 

własnych propozycji. Jeśli jest to możliwe, uwzględniaj ich sugestie. 

17) Rozpoznawaj indywidualne zdolności lub predyspozycje pracowników do wykonywania określonych 

zadań. Staraj się uwzględniać je przy planowaniu ich pracy i wykorzystywać w działalności firmy. 

Zachęcaj pracowników i ich przełożonych do rozwijania tych umiejętności. Jeśli możesz, udzielaj im 

w tym pomocy. 

18) Zapewnij pracownikom możliwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich w pracy. 

19) Ustal sposób rozwiązywania konfliktów w pracy. Poinformuj o nim wszystkich pracowników. Jeśli 

trze ba, wyznacz osoby, do których mogą zwracać się z prośbą o pomoc lub poradę i zawiadom o tym 

pracowników. 

20) Zadbaj o to, aby wszyscy pracownicy i kadra zarządzająca byli dokładnie poinformowani o 

niedopuszczalnych zachowaniach w pracy i przyjętych w Twojej firmie sposobach reagowania na 

nie. Upewnij się, że wszyscy pracownicy wiedzą, w jaki sposób i komu można zgłaszać takie 

zachowania oraz jakie grożą za nie konsekwencje. Konsekwencje wobec osób łamiących zasady 

wyciągaj bez względu na staż pracy i zajmowane przez nie stanowisko. 

21) Jeśli jesteś w stanie, udzielaj indywidualnej pomocy pracownikom i kadrze zarządzającej. W 

zależności od potrzeb kieruj potrzebujące osoby na szkolenia doskonalące, urlopy zdrowotne, 

odciążaj od pracy określonego rodzaju lub czasowo przenoś za ich zgodą na inne stanowisko. 

Postaraj się stworzyć możliwość wprowadzenia elastycznego czasu pracy np.: dla pracowników 

opiekującym się małymi dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Wysłuchuj indywidualnych próśb 

pracowników. 

22) Upewnij się, że osoby kierujące pracownikami zdają sobie sprawę, że ich stosunek do innych osób 

oraz sposób zarządzania ma wpływ na poziom stresu w firmie. Jeśli jest to potrzebne, umożliw takim 

osobom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym zakresie. Obowiązki polegające na kierowaniu 

innymi osobami powierzaj tylko osobom posiadającym odpowiednie predyspozycje, umiejętności 

i doświadczenie zawodowe. 

23) Pamiętaj, że sposób, w jaki traktujesz pracowników i rozwiązujesz problemy w pracy, może być dla 

nich wzorem. Pamiętaj też o wyrozumiałości, życzliwości i wsparciu, gdy jest to potrzebne. 

24) Jeśli zależy Ci na stworzeniu zdrowego i wolnego od stresu miejsca pracy, sam także powinieneś 

dbać o własne zdrowie. Nie zapominaj o sobie, swoich prawach i potrzebach w pracy. Pamiętaj, że oprócz 

tego, że jesteś szefem, jesteś również człowiekiem jak każdy inny29. 

Zarządzanie stresem w pracy, to stosunkowo młoda dyscyplina naukowa. Szczególnie w Polsce 

problemy związane z przyczynami oraz konsekwencjami stresu wymagają wielu badań. 

 

6. Zakończenie 

 Tło rozważań tego materiału stanowi normalność i zwykłość: a w życiu każdego człowieka można 

znaleźć chwile podczas których dajemy z siebie innym wszystko, co najlepsze, ale bywają również sytuacje 

w których postępowaniem czy słowami niszczymy drugiego człowieka czyniąc mu przykrość doprowadzając 

do załamania psychicznego. Następuje to wtedy, gdy druga osobę niszczymy poprzez dręczenie jego 

psychicznie. 

Stres i sposób w jaki wpływa on na pracowników stał się ostatnio przedmiotem dużego zainteresowania. 

Wiele dowodów wskazuje na to, że stresy związane z pracą zawodową są bardzo często przyczyną chorób 

serca, wrzodów żołądka, migren oraz zaburzeń psychicznych. Powstałe choroby mają bardzo ważne 

konsekwencje dla zachowania organizacyjnego pracowników, ich życia osobistego i rodzinnego. Są także 

źródłem znacznych kosztów dla gospodarki i społeczeństwa.  

   Menedżerowie zajęci własnymi kłopotami nie powinni być obojętni wobec zjawisk stresotwórczych 

i objawów stresu swoich podwładnych. Muszą oni rozpoznawać źródła stresu i podejmować skuteczne 

działania antystresowe, pamiętając o tym, że to ludzie są najważniejszym czynnikiem prawidłowego 

funkcjonowania firmy.  

   Przezwyciężanie stresu, przysparza wiele korzyści nie tylko pracownikom (lepsze zdrowie fizyczne i 

psychiczne, większa zdolność do rozwiązywania problemów, większa satysfakcja z pracy, itp.), ale także 

przedsiębiorstwom.  

Korzyści te to głownie: zmniejszenie kosztów leczenia, zmniejszenie absencji i fluktuacji, trafniejsze 

decyzje, lepsza atmosfera w pracy, większe zaangażowanie pracowników w sprawy zakładu, lepsze stosunki 

między przełożonymi a podwładnymi, a przede wszystkim bardziej wydajna praca.  

  Zatem każde przedsiębiorstwo, poszukując źródeł wzrostu własnej efektywności, powinno większą 

uwagę zwracać na przyczyny powstawania stresów i podejmować działania umożliwiające ich redukcję, 

gdyż bardzo pomaga to dzisiaj w osiąganiu sukcesu.  

                                                           
29http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040090.pdf (24.08.2014.). 
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   By można było skutecznie przeciwstawiać się stresowi w pracy zawodowej, pracownicy i pracodawcy 

muszą zgodnie współpracować.  

    Wszyscy pracodawcy powinni kłaść większy nacisk na tworzenie programów prewencyjnych 

służących informowaniu pracowników o zagrożeniach jakie niesie ze sobą stres zawodowy oraz sposobach 

jego ograniczania. Natomiast pracownicy powinni dokładać większych starań aby stosować się do tych 

programów, wykonywać pracę bez odkładania na później, częściej korzystać ze wsparcia społecznego aby 

nie  poddawać się zgubnemu wpływowi stresu.  

   Współczesne życie i postęp cywilizacyjny przynoszą człowiekowi oprócz wielu udogodnień równie 

dużo powodów do zmartwień. Należy więc umiejętnie korzystać z dobrodziejstw postępu, zachowując 

jednocześnie umiar, a przy tym nie dając się stresowi poprzez optymistyczniejsze postrzeganie świata.  
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ŠTÚDIUM MBA na VŠBM v Košiciach 

 

 
Vysoká škola bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach  a Wyższa Szkoła 

Menedżerska w Warszawie (Poľsko), na 

základe dohody o spolupráci vysokých 

škôl, v rámci zahraničnej akreditácie partnera ponúkajú podiplomové štúdium v 

študijnom programe, ktorý spĺňa štandardy EÚ:  

 

 

"Master of Business Administration“ 
 

 

Doba štúdia: 1 akademický rok - 2 semestre štúdia (180 hodín)  

 

Celková cena štúdia  je 3 000 €  

 

Začiatok MBA štúdia : od októbra 2015 

 

Základná kvalifikačná požiadavka:  

štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, 

minimálne prvého stupňa (Bc.) 

 

Predmety štúdia : 

Manažment, Krízový manažment, Medzinárodný obchod a manažment, 

Manažérske rozhodovanie, systémy riadenia, Marketing, Riadenie ľudských 

zdrojov, Projektový manažment, Vedenie a koučing, Média a PR (vzťahy s 

verejnosťou), Rokovania (dohadovania) v podnikaní, Obchodná etiketa, Profesijná 

etika v podnikaní, Personálny manažment, Simulácia „biznis“ procesov, Kultúrne a 

sociálne prostredie - Mediácia, Obchodné právo v manažmente a podnikaní, 

Seminár podnikateľsko-obchodných aktivít. 

 

 

Odborný garant:  

Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, 

DrSc. MBA 

 

Bližšie informácie na tel. číslach:  

0911 635 161,  0911 367 372 
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ŠTÚDIUM MSc. na VŠBM v Košiciach 

 

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  

a IPE Management School – Paris (Francúzsko) na 

základe dohody o spolupráci, v rámci zahraničnej 

akreditácie  partnera ponúkajú podiplomové štúdium v 

študijnom programe, ktorý spĺňa štandardy EÚ:  

 

 

"Master of Science in IT Management,  

specialisation IT Security - MSc." 

 

 

Doba štúdia: 1 semester štúdia (90 hodín) 

 

Celková cena štúdia je 2 500 €  

 

Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov 

vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl manažérskeho a právneho zamerania, 

minimálne druhého stupňa. 

 

Predmety štúdia : 

Manažment informačnej bezpečnosti, Architektúra, modely a hodnotenie, 

Bezpečnosť prevádzky, Siete, internet a telekomunikácie.  

Dôraz je kladení na spracovanie absolventskej práce. 

 

 

Odborný garant:   

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. 

 

Bližšie informácie na tel. 

číslach: 

0911 635 161,  0911 367 372 
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ŠTÚDIUM LL.M. na VŠBM v Košiciach 
 

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach a Wyższa Szkoła Menedżerska w 

Warszawie (Poľsko), v spolupráci s „World Jurist 

Association“ in Maryland (USA), na základe 

dohody o spolupráci vysokých škôl, v rámci 

zahraničnej akreditácie partnera ponúkajú podiplomové štúdium aplikovaného 

práva a manažérske praktiky pre prax. Študijný program spĺňa požiadavky 

predpisov a zákona o vysokých školách v Poľskej republike, štandardy EÚ:  

 

"Master of Laws – LL.M." 
 

Doba štúdia:  

1 akademický rok - 2 sem. štúdia (180 hodín)  

 

Celková cena štúdia je  3 000 €  

 

Základná kvalifikačná požiadavka:  

štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, 

minimálne prvého stupňa. 

 

Predmety štúdia : 

Ústavné právo SR, Právo EU (Komunitárne právo), Obchodné právo (zásady OP, 

obchodné spoločnosti), Daňové právo, Finančné právo, Správne právo 

(zodpovednosť a zásady správneho konania), Hospodárske právo (záväzky, 

vymožiteľnosť), Pracovné právo (princípy, pracovno-právne vzťahy), Trestné právo 

(základy trestnej zodpovednosti), Občianske právo (záväzkové vzťahy), Ochrana 

utajovaných skutočností, Ochrana duševného vlastníctva, Ochrana spotrebiteľa, 

Súkromná bezpečnosť, Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť, Ochrana 

osobných údajov. 

 

Odborný garant:   

doc. JUDr. Stanislav 

Križovský, PhD., mim. prof.  

 

Bližšie informácie na tel. 

číslach:  

0911 635 161,  0911 367 372 


