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BEZPEČNOSTNÉ RIZIKA A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA SR 
 

František BARTKO1 
 

Security risks and security policy of the Slovak Republic 
 
 
Abstrakt: Ostatné roky v plnej nahote ukázali systémové problémy s ktorými sa SR potyká v oblasti 
zabezpečenia bezpečnosti štátu a jeho obyvateľstva. Analýza týchto problémov v rámci strategického hodnotenia 
obrany SR odhalila celý rad rizík, ktoré môžu mať fatálne dôsledky pre bezpečnosť štátu. Cieľom príspevku je 
poukázať na nové riziká, ktoré môžu mať negatívne dopady na realizáciu bezpečnostnej politiky a zabezpečenie 
bezpečnosti štátu.  
Kľúčové slova: Bezpečnostná politika, bezpečnostné rizika, kategorizácia bezpečnostných rizík, faktory rizík. 
 
Abstrakt: Last year in full nudity showed system problems which Slovak Republic facing in ensuring the 
security of the state and its citizens. Analysis of these issues in the strategic assessment of Defence of the SR has 
revealed a number of risks that can have fatal consequences for national security. The aim of this paper is to 
highlight the new risks that may have negative impacts on the implementation of security policy and ensuring 
national security 
Key words: Security policy, security risks, security risks categorization, risk faktors. 
 
 
Úvod 

Bezpečnostná politika je všeobecne chápaná ako základný dokument subjektu, obsahujúci predstavu 
vedenia o riešení bezpečnosti a základné požiadavky na jednotlivé bezpečnostné oblasti daného subjektu. 

27. septembra 2005 bola Národnou radou SR schválená Bezpečnostná stratégia SR, ktorá nahradila 
Bezpečnostnú stratégiu SR z roku 2001.  Jej súčasťou je aj Bezpečnostná politika SR,  ktorá na základe 
bezpečnostných záujmov SR a analýzy bezpečnostného prostredia definuje základné východiska a ciele 
bezpečnostnej politiky, ako aj cesty jej realizácie.  

Od prijatia Bezpečnostnej stratégie SR uplynulo necelých sedem rokov, počas ktorých sme boli 
svedkami výrazných zmien a posunov snáď  vo všetkých oblastiach existencie ľudskej spoločnosti v globálnom 
aj národnom rozsahu. Tieto zmeny so sebou prinášajú zákonite aj nové rizika, ktoré môžu zásadným spôsobom 
ovplyvniť aj bezpečnostnú politiku a jej realizáciu v podmienkach SR. 

 
Kategorizácia  rizík v bezpečnostnej politike štátu 

Bezpečnostné prostredie chápeme ako časť spoločenského prostredia, v ktorom sú konkrétne 
podmienky existencie a vývoja sociálnych subjektov, ich vzťahov a záujmov determinované v prvom rade 
bezpečnosťou.  

Toto bezpečnostné prostredie môžeme vnímať v rôznych dimenziách (teritoriálna, politická, 
ekonomická, kultúrna, náboženská,...), pričom zmeny v ktorejkoľvek dimenzii,  uvedeného prostredia majú 
priamy vplyv (pozitívny alebo negatívny) aj na bezpečnostnú politiku štátu a preto ich sledovanie a včasná 
identifikácia nových rizík  je jedným zo základných predpokladov prijímania správnych adekvátnych rozhodnutí 
a opatrení.  

 
Bezpečnostná politika štátu, ktorej základným cieľom je „zaručenie bezpečnosti občana a štátu“2,  je 

neoddeliteľne spojená s globálnym   bezpečnostným prostredím v ktorom štát existuje. Uplynulý rok ukázal 
systémové problémy s ktorými sa SR potyká v oblasti zabezpečenia bezpečnosti štátu a jeho obyvateľstva. 
Analýza týchto problémov Ministerstvom obrany SR, v rámci strategického hodnotenia obrany SR, odhalila celý 
rad rizík, ktoré môžu mať fatálne dôsledky pre bezpečnosť štátu.  

Z hľadiska ich možných dopadov môžeme rizika v bezpečnostnej politike rozdeliť: 
 rizika pre vonkajšiu bezpečnosť štátu 
 rizika pre vnútornú bezpečnosť štátu a jeho obyvateľstva. 

 
V Obrannej stratégii SR, ktorá vychádza z Bezpečnostnej stratégie sa konštatuje, že poslaním obrany SR 

v súlade so základným cieľom obrannej politiky bude: „v spolupráci so spojencami brániť štátnu suverenitu, 

                                                             
1 Doc. Ing. František Bartko, CSc., brig. gen. v.v., VŠBM v Košiciach, Košťová 1, 040 01 Košice, e-mail: frantisek.bartko@vsbm.sk 
2 Bezpečnostná stratégia SR schválená NR SR 27.septembra 2005 
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územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc a chrániť bezpečnosť občanov a štátu pred vonkajšími hrozbami, 
predovšetkým pred hrozbou útokov medzinárodného terorizmu a použitia zbraní hromadného ničenia“3. 

Pokiaľ ale ide o zabezpečenie vnútornej bezpečnosti štátu, v Bezpečnostnej stratégii SR sa iba 
konštatuje, že: „za pripravenosť a akcieschopnosť nástrojov krízového manažmentu a včasné prijímanie a 
realizáciu opatrení zameraných na zaručenie bezpečnosti občanov a štátu “ sú zodpovedné  efektívne fungujúce 
zákonodarné, výkonné a súdne orgány4, ale ani v bezpečnostnej ani v obrannej stratégii, nenájdeme  presnú 
definíciu vnútornej bezpečnosti ani konkrétne úlohy pre jej zabezpečenie.     

 
Z hľadiska miesta vzniku rizík v bezpečnostnej politike štátu ich môžeme rozdeliť na: 
Externé rizika, ktoré vznikajú mimo priameho vplyvu štátu,   ale ich dôsledky môžu mať priamy dopad 

na vnútornú funkčnosť bezpečnostného systému so všetkými negatívnymi dôsledkami. Tieto rizika sú o to 
nebezpečnejšie, že ich ovplyvňovanie zo strany štátu je veľmi obmedzené až nemožné. To znamená, že 
z hľadiska eliminácie ich dopadov pôjde predovšetkým o ich sledovanie a včasné prijímanie opatrení na 
znižovanie ich možných dôsledkov. 

Interné rizika sú dôsledkom chýb a nedostatkov vnútri systému. Môžu mať rôzny charakter, ale systém 
má prostriedky a možnosti na ich elimináciu, ešte pred ich prerastením do reálnej krízy. 

 
Pre hodnotenie každého rizika je veľmi dôležité určenie kľúčových faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať 

proces jeho vzniku a reálnych prejavov (dopadov) v systéme bezpečnostnej politiky štátu.  
V závislosti na tom, do akej miery môžeme reagovať na príčiny rizika,  môžeme  faktory rizika rozdeliť 

do troch skupín : 
 faktory neovplyvniteľné – týkajú sa predovšetkým externých rizík,  
 faktory relatívne ovplyvniteľné – týkajú sa externých rizík, ktoré vznikajú v rámci medzinárodných 

spoločenstiev (organizácií), ktorých sme plnohodnotným členom, 
 faktory ovplyvniteľné - vzťahujú sa najmä na procesy prebiehajúce vnútri štátu. 

 
 Podľa zdroja ich pôvodu ich môžeme  rizika v bezpečnostnej politike štátu rozdeliť do troch 

základných skupín: 
 Politické rizika 
 Ekonomické rizika 
 Bezpečnostné rizika 
 
Rizika, ktoré môžu mať zásadný vplyv na formulovanie a realizáciu národnej bezpečnostnej stratégie 

a bezpečnostnej politiky štátu,  sú dôsledkom predovšetkým politických a ekonomických záujmov (národných, 
koaličných,...) a spôsobov ich presadzovania, no môžu vznikať aj na základe faktorov, ktoré človek nedokáže 
vylúčiť a iba veľmi ťažko ovplyvniť (prírodné katastrofy, zmeny klimatických podmienok, vyčerpávanie 
prírodných zdrojov,...).  

 Tieto rizika sú veľmi úzko prepojené interakčnými väzbami a pri ich posudzovaní je nevyhnutné 
dodržiavať systémový prístup, pretože ich dopady sa budú prejavovať vo všetkých oblastiach ľudskej existencie 
a činnosti.  

 
Pre identifikáciu  rizík a faktorov ktoré na ne vplývajú, je teda nevyhnutne vykonať dôslednú a komplexnú 

analýzu bezpečnostného prostredia s dôrazom na zmeny, ktorými toto prostredie prechádza v súčasnosti (od 
posledného komplexného hodnotenia, ktoré predchádzalo prijatiu ostatnej bezpečnostnej a obrannej stratégie) 
a na príčiny (faktory) týchto zmien. 

 
Prostriedkom na reálne zhodnotenie strategickej situácie krajiny v oblasti zaistenia svojej bezpečnosti 

a spôsobilostí na obranu svojich národných záujmov ako aj rizík, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu národnej 
bezpečnostnej politiky, je strategické hodnotenie obrany štátu (SHO).  

SHO je založené na komplexnom prístupe, ktorý postihuje všetky faktory ovplyvňujúce rozhodovanie 
politického vedenia štátu, pri definovaní priorít bezpečnostnej politiky, cieľov a úloh v oblasti vonkajšej aj 
vnútornej bezpečnosti štátu aj pri rozhodovaní o vytvorení a zabezpečení dostatočných zdrojov a prostriedkov na 
ich realizáciu.  

SHO vychádza z hodnotenia globálnych zmien bezpečnostného prostredia  v ktorom štát existuje   (súčasná 
geostrategická situácia a medzinárodná  bezpečnostná situácia). Tieto zmeny môžu byť zdrojom rizík, ktoré 
môžu mať priamy dopad na formulovanie bezpečnostnej politiky štátu, na definovanie národných strategických 
záujmov a následné prijímanie medzinárodných záväzkov. 

                                                             
3 Obranná stratégia SR schválená NR SR 23. Septembra 2005 
4 Bezpečnostná stratégia SR schválená NR SR 27.septembra 2005 
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Ďalšou dôležitou oblasťou SHO je hodnotenie všetkých vnútorných (národných) faktorov, ktoré determinujú 
požiadavky na zabezpečenie bezpečnosti obyvateľstva a obrany štátu. 

A konečne treťou oblasťou SHO by mal byť samotný bezpečnostný systém, ktorého poslaním je 
zabezpečovať obranu a vnútornú bezpečnosť štátu.  

 
Rozhodujúcim prostriedkom bezpečnostnej politiky SR je jej bezpečnostný systém. Predstavuje 

mnohostranný komplex, ktorý sa skladá zo zahraničnopolitických, ekonomických, obranných, vnútro 
bezpečnostných, sociálnych, záchranárskych a ekologických nástrojov a ich vzájomných väzieb. Základným 
predpokladom pre riadenie, výstavbu a rozvoj bezpečnostného systému SR sú efektívne fungujúce zákonodarné, 
výkonné a súdne orgány. Tieto sú zodpovedné za pripravenosť a akcieschopnosť nástrojov krízového 
manažmentu a včasné prijímanie a realizáciu opatrení zameraných na zaručenie bezpečnosti občanov a štátu5. 

 
Vláda  Ivety Radičovej, po voľbách v roku 2010, vo svojom programovom vyhlásení, deklarovala 

vykonanie  strategického hodnotenie obrany Slovenskej republiky s cieľom definovať politicko-strategický 
rámec pre dlhodobý rozvoj obranného potenciálu Slovenskej republiky a ozbrojených síl vrátane 
zabezpečenia stabilného zdrojového rámca (Biela kniha obrany). 

 
V ostatných rokoch prešlo týmto procesom Francúzsko, ktoré po 14 rokoch  prijalo novú Bielu knihu obrany 

v roku 2008 (Défense et Sécurité nationale - LE LIVRE BLANC). V roku 2006 zverejnilo Ministerstvo obrany 
Nemecka novú  Bielu knihu o nemeckej bezpečnostnej politike a budúcnosti Bundeswehru (White paper 2006 on 
German Security Policy and the Future of the Bundeswehr.  Kanada, svoju prvú bielu knihu o obrane vydala v 
roku 19646. Poslednú - v poradí  osmu - bielu knihu, s názvom „Canada First“ Defence Strategy, v roku 2008. 

 
Napriek tomu, že na základe iniciatívy MO SR proces SHO prebehol  stanovené ciele sa nepodarilo naplniť 

vzhľadom na chyby a problémy, ktoré ho sprevádzali. Základnou chybou bolo nesprávne pochopenie samotného 
rozsahu strategického hodnotenia obrany štátu, ktoré sa zúžilo iba na hodnotenie stavu rezortu MO SR 
s dôrazom na Ozbrojené sily. Za ďalšiu chybu možno považovať zloženie pracovného tímu (prevažne členovia 
rezortu MO) v čele so štátnym tajomníkom MO SR, ktorého kompetencie nepostačovali na zabezpečenie 
zapojenia celého spektra politických, spoločenských a vedeckých kapacít  do procesu strategického hodnotenia. 
Okrem týchto chýb zásadný dopad na neúspech a nenaplnenie cieľa vlády, mali predovšetkým problémy 
súvisiace s politickou krízou, pádom vlády a vyhlásením predčasných volieb.   
 
Identifikácia kľúčových faktorov rizík v bezpečnostnej politike štátu 

Napriek tomu, že výsledky SHO nemohli z uvedených dôvodov, v plnom rozsahu naplniť stanovený cieľ, 
závery jeho jednotlivých častí (ale aj výsledky odbornej diskusie, ktorá SHO sprevádzala) poskytujú veľké 
množstvo zaujímavých a dostatočne objektívnych informácií, ktoré potvrdzujú nevyhnutnosť prehodnotenia 
externých aj interných rizík súčasnej bezpečnostnej politiky SR a nových  faktorov, ktoré na ne vplývajú.  

 
 
K  novým faktorom, ktoré budú mať vplyv na dopady týchto rizík na formulovanie a realizáciu 

bezpečnostnej politiky štátu  patria predovšetkým: 
 

 Zmeny v postavení svetových veľmocí  
 
Prvý zákon medzinárodnej politiky vraví, že striedanie hegemóna je najrizikovejším obdobím 

medzinárodnej politiky7. 
Po rozpade bipolárneho sveta, po ukončení studenej vojny, pozíciu svetovej veľmoci si udržali iba 

USA, no dnes sme svedkami prudkého ekonomického rastu a následného získavania vplyvu  krajín ako Čína, 
ktorá  bude, podľa Medzinárodného menového fondu, v roku 2016 ekonomicky silnejšia ako USA. Rovnako 
Rusko sa netají svojimi ambíciami obnoviť svoju pozíciu svetovej veľmoci - nie len vojenskej ale aj 
ekonomickej ( V rokoch  2020 - 30 by sa Rusko malo stať ekonomicky najsilnejšou krajinou Európy).  

 
 Dlhová (finančná) a ekonomická kríza 

 
Súčasný stav zadlžeností krajín (nie len v Európe) dosiahol takej úrovne, že môže byť príčinou 

ekonomického a následne aj politického krachu krajín. Tento stav, ktorý je dôsledkom dlhodobých chýb vo 

                                                             
5 Bezpečnostná stratégia SR schválená NR SR 23. Septembra 2005 
6 BARTKO, F.: Strategické hodnotenie obrany SR a Biela kniha obrany SR, Euro-Atlantic  Quarterly: 6. Ročník,  č.2, 2011. str.29-30. ISSN 
1336-8761    
7 KREJČI, O.:  http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Profesor-Krejci-Bude-valka-Tady- jsou-duvody-211914 
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fiškálnej politike, neohrozuje iba konkrétne krajiny ale vzhľadom na previazanosť národných ekonomík 
s ekonomikami iných krajín a spoločenstiev (EÚ) hrozí dominovým efektom, ktorý by mohol zapríčiniť 
destabilizáciu svetovej spoločnosti ako celku.  

Snaha o vyriešenie tohto problému následne vyvoláva nové rizika spojene s úspornými opatreniami, 
ktoré majú za následok rast nezamestnanosti, znižovanie životnej úrovne prevažnej väčšiny obyvateľstva, 
následný rast nespokojnosti, hľadanie zodpovedných vinníkov a stále radikálnejších riešení, podľa možnosti na 
úkor niekoho iného (rast nacionalizmu, rasovej a náboženskej  neznášanlivosti,...).  

 
 

 Revolučné hnutia v Afrike a v arabských krajinách 
 
Dôsledky revolučných zmien v Egypte, Tunise a Líbyi a hnutí ktoré prebiehajú aj v ďalších arabských 

krajinách sú ešte aj dnes ťažko predvídateľné aj keď nikto nepochybuje, že budú mať priame dopady na politiku 
ekonomiku aj bezpečnostné prostredie  všetkých európskych krajín. Zvýšenie ilegálnej migrácie do krajín 
Európy,  rast radikálneho islamizmu, narušenie politickej a bezpečnostnej stability  v regióne sú dnes 
neodškriepiteľnou realitou. 

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar a Kuvajt vyzvali svojich občanov, aby opustili 
Libanon. Na egyptskom Sinaji zúria nepokoje. Organizácia islamskej spolupráce (OIS) pozastavila členstvo 
Sýrii. To je len niekoľko príkladov odvrátenej strany revolučného kvasenia v arabskom svete8 [5] . 

 
 

 Situácia a postavenie mladej generácie v spoločnosti  
 
Okrem týchto faktorov, taliansky ekonóm Edorad Campenellu poukazuje ešte na jeden faktor, ktorý sa 

objavil v rámci revolučných hnutí v arabských krajinách a ktorý sa začína prejavovať aj v  krajinách  Európy.  
Ide o podobnosť  udalostí z prvej polovice roku 2012 v Európe s nepokojmi, ktoré predchádzali 

takzvanej Arabskej jari. Podľa Campenellu tieto udalosti majú charakter generačnej vzbury mladej generácie, 
ktorá sa v súčasnej ekonomickej a politickej situácii dostáva do pozície vydedencov spoločnosti, ktorí sú 
vylúčení z rozhodovania o smerovaní spoločnosti a neustále rozširujú rady nezamestnaných. 

Toto vnútorné presvedčenie posilňované presvedčením o neschopnosti súčasnej politickej garnitúry 
prekonať súčasnú politickú krízu, ktorá sa prejavuje predovšetkým politickými škandálmi a korupciou, môže 
(podľa Campennelu) dostať Európu do anarchie a zmätku. 

 
 

 Globalizácia a strategické prístupy hlavných aktérov  
 
Globalizácia spoločnosti sa odzrkadľuje aj na globalizácií riešenia bezpečnostných otázok. Nové 

ohrozenia, ktoré majú stále  globálnejší charakter si vyžadujú nové strategické prístupy hlavných aktérov 
svetovej politiky. Realita však ukazuje, že práve tu je čoraz ťažšie dospieť k potrebným konsenzom. Problémy 
sú medzi hlavnými svetovými politickými aj bezpečnostnými organizáciami  (OSN, NATO, Európska únia, 
Africká únia, Liga arabských štátov,...), ale aj vnútri týchto organizácií. Podľa profesora Krejčiho sme svedkami 
„Krízy strategického myslenia“[3], na koaličnej aj na národnej úrovni, ktoré majú za následok zlé rozhodnutia 
pri riešení predovšetkým vojenských kríz (Afganistan, Irak, Líbya, Irán,...) a v konečnom dôsledku môžu byť 
príčinou celkovej destabilizácie svetového bezpečnostného prostredia s katastrofálnymi dôsledkami pre všetkých 
zúčastnených.  

 
 

 Environmentálne faktory 
  
Doposiaľ prezentované faktory vyplývajú alebo úzko súvisia s ľudskou činnosťou faktorom  (sú 

dôsledkom politických, ekonomických a mocenských záujmov a spôsobov presadzovania).  
Okrem týchto faktorov je tu skupina faktorov, ktorá nie je novou, ale svojim významom je veľmi 

dôležitou pri formulovaní strategických  cieľov a spôsobov realizácie bezpečnostnej politiky krajiny. Ide o 
skupinu faktorov, ktorá môže ale nemusí priamo súvisieť s ľudskou činnosťou a ktoré sú zdrojom rizík pre  
životné prostredie ako také (prírodné katastrofy, zmeny klimatických podmienok, vyčerpávanie prírodných 
zdrojov, dôsledky znečisťovania životného prostredia,...) a teda aj pre bezpečnosť ľudskej populácie. 

 
 

                                                             
8 LATTA, B.:  http://spravy.pravda.sk/arabska-jar-odhaluje-odvratenu-tvar-dbz-/sk 
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 Ľudský faktor rizík v bezpečnostnej politike 
 
Už pri prvom pohľade na prezentované faktory rizík je zrejme, že ich hlavným zdrojom a aktérom je 

človek. Jeho potreby, záujmy,  spôsoby a schopnosti ich presadzovania a ochrany. 
 Bezpečnostná politika štátu, ktorá tvorí súčasť bezpečnostnej stratégie je výsledkom úrovne poznania 

geostrategického prostredia,  možností a ambícií štátu.  
Nesprávne závery, neakceptovanie reálnej situácie a zákonitosti procesu tvorby bezpečnostnej politiky 

a jej realizácie, môžu ohroziť bezpečnosť obyvateľstva, krajiny aj medzinárodného spoločenstva.  
V podmienkach Slovenskej republiky sme už roky svedkami degradácie zákonitosti strategického 

myslenia a strategického plánovania budúcnosti SR a jej bezpečnosti. Táto degradácia vyplýva predovšetkým zo 
spôsobu chápania cieľov činnosti politikov.  

Pri  vzniku Slovenskej republiky sme boli svedkami „masového“ vstupu zástupcov laickej verejnosti do 
vysokej politiky. Tento objektívny jav pri zmene spoločenského zriadenia však pretrváva aj po dvadsiatich 
rokoch. Napriek tomu, že máme politické strany, ktoré už majú svoju tradíciu a viac menej  stabilné programy, 
každé voľby vynesú novú skupinu politických amatérov bez vzdelania a praktických skúseností, ktorí okamžite 
nastupujú na dôležité posty a sú zodpovední za prijímanie strategických rozhodnutí.  Na viac títo stranícki  
funkcionári so sebou privádzajú vždy novú garnitúru „odborníkov“, ktorí vymenia štátnych úradníkov na 
odborných postoch na ktorých ani oni ešte nepôsobili dlhšie ako jedno volebné obdobie. 

Je zrejme, že tento spôsob fluktuácie politických funkcionárov a“ straníckych odborníkov“ má za 
následok ich odbornú nekompetentnosť, nezáujem o koncepčné a  dlhodobé programy a zodpovednosť  v oblasti 
ich činnosti. Dôležité sú výsledky viditeľné v rámci volebného obdobia. Práca na strategických otázkach je 
nezaujímavá, pretože výsledky strategických rozhodnutí sa prejavujú spravidla až „v ďalekej budúcnosti keď už 
tu bude niekto iný“. 

 
 

 Faktory súvisiace s úrovňou a kultúrou vnútornej politiky 
 
Prejavy týchto faktorov (ktoré nie je možné oddeliť od dôsledkov ľudského faktoru) a ich priamy vplyv 

na rast rizík aj v oblasti bezpečnostnej politiky môžeme v podmienkach Slovenskej republiky sledovať 
priebežne. Odborná nekompetentnosť, stranícke a žiaľ aj osobné záujmy sú atribútmi mnohých politikov aj 
politických strán. Možné dopady týchto faktorov na bezpečnosť štátu čiastočne ukázalo SHO, ktoré ako už bolo 
zdôraznené postihuje iba jednu oblasť  zabezpečenia bezpečnosti štátu. Rovnaká ak nie horšia situácia je aj 
v ďalších oblastiach. Ako príklad za všetko stačí spomenúť výstavbu bezpečnostného systému SR. Na jeho 
koncepcii sa pracuje od roku 2002, ale ani po desiatich rokoch nie je politická vôľa (schopnosť)  pristúpiť 
k reálnym krokom jej realizácie. 

 
Rozhodujúcim prostriedkom bezpečnostnej politiky SR je jej bezpečnostný systém. Predstavuje 

mnohostranný komplex, ktorý sa skladá zo zahraničnopolitických, ekonomických, obranných, vnútro 
bezpečnostných, sociálnych, záchranárskych a ekologických nástrojov a ich vzájomných väzieb9. 

 
Uvedené faktory sú zdrojom rizík aj pre našu zahraničnú politiku. SR sa v oblasti bezpečnostnej 

politiky NATO stáva nespoľahlivým členom, ktorý neplní svoje medzinárodné záväzky (náklady na obranu 
a realizácia spoločných modernizačných  programov).  

    
Účinnosť bezpečnostnej politiky SR je podmienená mierou efektívnosti orgánov štátu, aktívnym 

pôsobením SR v medzinárodnom prostredí, mierou spolupráce štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, 
mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb, mierou stotožnenia sa občanov s bezpečnostnými 
cieľmi a schopnosťou vlády získať pre tieto ciele podporu širokej verejnosti10. 

 
 
Záver 
 
Ministerstvo obrany SR v súčasnosti pripravuje „novú“ Bielu knihu obrany SR“, ktorú chce prezentovať 

pred vládou a verejnosťou do konca roka.  
Vzhľadom na to, že tento dokument zatiaľ nie je prístupný verejnej diskusii, odborníci v oblasti 

krízového a bezpečnostného manažmentu netrpezlivo očakávajú na  výsledky analýzy bezpečnostného prostredia 

                                                             
9 Bezpečnostná stratégia SR schválená NR SR 27.septembra 2005 
10 Bezpečnostná stratégia SR schválená NR SR 27.septembra 2005 
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a nových bezpečnostných rizík, na základe ktorých budú prijímané závery a opatrenia pre bezpečnostnú politiku 
SR.  

Každopádne analýza bezpečnostného prostredia už dávno presiahla rámec vyhradený iba pre rezort 
Ministerstva obrany. Obrana a zabezpečenie bezpečnosti občanov Slovenskej republiky nie je a nikdy nebola iba 
úlohou Ozbrojených síl a rezortu Ministerstva obrany. 

Biela kniha obrany SR, pokiaľ má splniť svoje poslanie, nemôže byť „iba“ interným rezortným 
dokumentom, musí to byť dokument s ktorým sa stotožní celé (alebo väčšinové) politické spektrum štátu, a ktorý 
bude mať záväzný charakter pre formovanie a realizáciu nie len bezpečnostnej politiky štátu voči ostatnému 
svetu, ale predovšetkým pre všetky zložky štátu, ktorým zo zákona (alebo z „obyčajnej“ občianskej povinnosti) 
vyplývajú povinnosti a úlohy v oblasti zabezpečenia obrany a bezpečnosti SR. To znamená dokument, ktorý 
schváli Národná rada SR a potom je platný pre celú Slovenskú republiku11. 
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT V PROSTREDÍ SIMULÁCIÍ 
 

Matúš GREGA1 - Pavel NEČAS2 - Tomáš SCHÓBER3  
 

Crisis management in environment of simulation  
 

Abstrakt: V súčasnej dobe sa rôzne druhy simulačných technológií uplatňujú najmä v príprave ozbrojených síl 
vo výcviku a v systémoch velenia a riadenia, ale v čoraz väčšej miere nachádzajú uplatnenie i v civilnom 
sektore. Zámerom tohto článku je poukázať na dôležitosť precvičovania orgánov krízového riadenia a  jej 
riadiacich pracovníkov z dôvodu narastania pravdepodobnosti výskytu zmiešaných asymetrických ohrození a to 
hlavne zvýšenia výskytu živelných pohrôm. Jedným z vhodných spôsobov prípravy orgánov krízového riadenia 
sú počítačovo podporované cvičenia využívajúce systémy konštruktívnej simulácie a systémy a prostriedky 
virtuálnych rekonfigurovateľných simulátorov. 
Kľúčové slová: krízový manažment, simulačné technológie, bezpečnosť, simulácie 
 
Abstract:At present, simulation technologies apply in preparing phases of the armed forces to train in command 
and control systems, but increasingly the simulation technologies are used even in the civilian sector. The aim of 
this article is to highlight the importance of practicing crisis management personnel, and its executives because 
of escalation of mixed asymmetric threats, and especially the increase of natural disasters. One of the suitable 
methods of preparing the executives of crisis management are computer assisted exercises of the constructive 
simulation and modules of reconfigurable virtual simulators. 
Keywords: crisis management, simulation technologies, security, blended simulation 
 
 
ÚVOD 

 
Budovanie nových bezpečnostných systémov a zložiek je dlhodobý a zložitý proces. Menia sa možné 

dôvody vzniku kríz a konfliktov, mení sa pomer medzi počtom rozsiahlych a lokálnych, miestnych konfliktov. 
Dôvody ich vzniku a tiež spôsoby ich riešenia, či doba trvania sú faktory, ktoré tiež podliehajú neustálej zmene. 
Odlišujú sa názory a postoje ľudí, vznikajú samostatné organizačné celky pripravované na ich riešenie. Ukazuje 
sa, že budovanie izolovaných štátnych útvarov či iných zložiek je v tejto situácii nevyhovujúcim riešením 
a naopak je nutné budovať subjekty, ktoré sú schopné kooperovať, operatívne sa zapájať do riešenia krízových 
situácií a spájať svoje úsilie v závislosti od charakteru a rozsahu hrozby.  

Aby bol krízový manažment schopný plniť požiadavky, ktoré sú naňho kladené, je nutné pochopiť 
proces vývoja kríz, ich hodnotenie, vytvoriť mechanizmus odpovedí na jednotlivé jej typy a v neposlednej rade 
pripraviť osoby schopné riešiť krízové situácie  a vybaviť ich prostriedkami zodpovedajúcimi potrebám riešenia 
krízy. Najdôležitejšou úlohou krízového manažmentu je krízu ovládať a umožniť manažérom krízy, aby mohli 
dať smer ďalšiemu vývoju v zmysle požadovaného koncového stavu. Jedným z možných riešení uvedených 
javov je využitie prostriedkov a prvkov simulačných technológií pri príprave a výcviku personálu, ktorý sa bude 
podieľať na krízovom riadení. Kvalitná príprava orgánov krízového riadenia na vzájomne harmonizovanú 
a koordinovanú prácu je veľkým predpokladom pre zvládnutie aj  tých najťažších krízových situácií.  

V poslednej dobe jednotlivé regióny zasiahli mnohé živelné katastrofy či už povodne, kalamity, lesné 
požiare a iné. Práve rýchlosť zásahu a efektívna činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení takýchto situácií 
môže zabrániť veľkým materiálnym škodám a zachrániť ľudské životy. Ideálnym spôsobom ako realizovať 
výcvik personálu krízového riadenia sa javí použitie jednotlivých typov simulácií.  
 
 
1. SIMULÁCIE 
 

S obmedzovaním zdrojov použiteľných pre výcvik stále viac rezonovala požiadavka na zníženie nákladov 
na výcvik s použitím simulačných technológií (ST). ST od začiatku svojho zaradenia do výcviku sledovali 
predovšetkým požiadavku zvýšenia efektívnosti výcviku a tiež eliminovali ekologické riziká.  
V súčasnej dobe sa plnohodnotne etablovali vo výcviku (najmä ozbrojených síl) ST a to  
v podobe virtuálnej, konštruktívnej simulácie a tiež inštrumentovaného manévrového výcviku (často krát 
označovaný ako živá simulácia). 

                                                             
1 Matúš Grega, Ing., Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš, matus.grega@aos.sk 
2 Pavel Nečas, prof., Ing., PhD., Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, Liptovský Mikuláš, pavel.necas@aos.sk 
3 Tomáš Schóber, Ing., CMN, Operačné centrum, Borovnianska cesta 1, Zvolen, tomas.schober@gmail.com 
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Simulačné centrá (SC), ktoré vznikli v roku 2000, pod „patronátom“ vtedy pôsobiacich vojenských 
akadémií, komplexne využívajú prostriedky počítačovej simulácie k príprave jednotlivcov, veliteľov a štábov 
v plánovacom a rozhodovacom procese. Takáto príprava bola spočiatku zameraná na operácie obranného 
a útočného charakteru, avšak do popredia sa dostáva otázka nasadenia jednotiek počas eliminácie následkov 
prírodných katastrof, ale aj nasadenie pri teroristických útokoch. 
Virtuálna simulácia (VS) 

Ide o najmodernejší typ simulácie, ktorá sa rýchlo a neustále rozvíja. Je to špeciálny spôsob výcviku, 
ktorý využíva počítače k vierohodnému napodobňovaniu rôznych objektov a postupov prirodzeného prostredia 
v tzv. umelých, syntetických prostrediach. Virtuálna simulácia ponúka užívateľom virtuálneho prostredia 
vnímanie prostriedkami a zariadeniami pôsobiacimi nielen na zrakové a sluchové zmysly, ale aj na hmatové 
zmysly.  
Prostriedkami virtuálnej simulácie sú reálne simulátory – trenažéry, ale aj rekonfigurovateľné virtuálne 
simulátory. V prevažnej miere virtuálna simulácia je využívaná jednotlivcom a slúži na osvojenie si prostredia 
a získanie praxe a zručností. Prepojením rôznych druhov virtuálnych simulátorov v sieti LAN (local area 
network) umožňuje „vytvorenie“ distribuovanej interaktívnej virtuálnej simulácie, ktorej efekt sa znásobuje 
počtom simulátorov, vzhľadom na to, že umožňuje veľkú interakciu subjektov, ktorí sú v nej zapojení. 
SC využíva 10 ks rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov (RVS), ktoré sú určené pre taktický výcvik 
rôznych typov pozemnej i leteckej techniky, a to buď v bojovej alebo nebojovej konfigurácii (bojové vozidlo 
pechoty-2, vrtuľník Mi-17, vozidlá policajného, hasičského a záchranného zboru, vozidlá zdravotnej služby). 
Simulátor slúži pre výcvik osádok v bojovej či nebojovej činnosti a v súčinnosti v rámci osádky i jednotky. 
Využíva sa hlavne pre výcvik osádok bojových vozidiel, pilotov a palubného personálu lietadiel, veliteľov 
malých jednotiek k vedeniu operácií v reálnom prostredí, ale aj pre taktický výcvik personálu podieľajúceho sa 
na odstraňovaní následkov rôznych krízových situácií. 
Vizualizácia syntetického prostredia je sprostredkúvaná pomocou zobrazovacích jednotiek. Zobrazované 
informácie sa vyznačujú vysokou rozlišovacou schopnosťou, farebnosťou a stereoskopickým vyjadrením. Audio 
informácie sú sprostredkovávané stereo reproduktormi či slúchadlami, na základe ich generovania pomocou 
zvukovej karty počítača. 
Efektivita takto realizovaného výcviku spočíva v tom, že umožňuje intenzívne opakovanie vo výcviku 
jednotlivých reakcií. Zároveň umožňuje vytvárať situácie, ktoré by v reálnej situácii viedli k zničeniu či 
poškodeniu obsluhovaného systému, prípadne k ohrozeniu zdravia a životov. Výkony cvičiacich možno 
analyzovať, porovnávať, opravovať a vyhodnocovať v reálnom čase. Výcvikom realizovanom RVS sa 
minimalizuje spotreba pohonných hmôt, munície, neopotrebúva sa technika a výcvik je tým pádom nesporne 
ekonomický. 
 
 
Konštruktívna simulácia (KS) 

 
Predstavuje taký typ simulácie, ktorá je realizovaná v zásade na logicko-matematistických modeloch 

deterministického alebo stochastického charakteru. Ide o univerzálnu metódu, ktorá má široké aplikačné 
spektrum. Takáto simulácia je realizovaná distribuovanou formou s využitím počítačov a rôznych informačných 
technológií. Hlavné využitie je v príprave veliteľov a štábov v ich rozhodovacom procese, verifikovaní 
informačných tokov a v neposlednom rade riešení úloh operácií národného a medzinárodného krízového 
manažmentu.  
Štandardný systém KS predstavuje One semi automated forces Testbed Baseline (OTB). OTB ovláda 
simulovaných ľudí, organizačné štruktúry jednotiek a ich činnosť zodpovedá nariadeniam a rozkazom 
skutočných ľudí obsluhujúcich simulované systémy. OTB umožňuje simulovať rôzne druhy zbraňových 
systémov (prostriedky ako pozemných, tak aj vzdušných síl) a ich činnosť je obmedzená reálnymi takticko 
technickými dátami danej jednotky. Pomocou systému OTB sú realizované počítačom podporované štábne 
cvičenia (Computer Assisted eXercise - CAX)  

 KS vykonávaná v SC umožňuje výcvik vojenského aj nevojenského štábu rôzneho zoskupenia a je 
možné takýto výcvik realizovať vo virtuálnom prostredí, ktorého zobrazenie je identické s topografickou mapou. 
Na základe topografických dát boli spracované digitálne modely terénu celej republiky, ale aj iných oblastí 
niektorých štátov. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto výcviku je komunikácia, ktorá je zameraná na informačné 
toky, ktoré sú prijímané a vydávané ako po vertikálnej, tak aj po horizontálnej vetve. Celý priebeh CAX je 
zaznamenávaný a vyhodnocovaný a zle realizované, sporné momenty je možné opakovať. 

 S využitím možností a prostriedkami informačných technológií dokážu CAX reálne simulovať široké 
spektrum situácií s vierohodnou imitáciou činností v syntetickom prostredí a umožňujú cvičiacemu personálu 
overenie činnosti jednotiek v oblasti riadenia a koordinovania, spoločných a kombinovaných aktivít v celom 
spektre vojenských, ako aj nevojenských operácií.  
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Inštrumentovaný manévrový výcvik (IMV) 
 

Prostriedky tohto typu simulácie sa orientujú na možnosť priblížiť výcvik jednotlivcov a jednotiek 
podmienkam, ktoré sú identické s reálnym prostredím a s využitím skutočných zbraní a zbraňových systémov, 
ktoré sú vybavené simulačnými senzormi. Prostriedky IMV kladú dôraz na rovnosť šancí všetkých zúčastnených 
strán s využitím reálnych zbraní a zbraňových systémov upevňujú praktické návyky, ktoré sa dajú neskôr priamo 
uplatniť v reálnej operácii. 

 Prostriedok IMV predstavuje MILES 2000 a je využívaný na súperské cvičenia bojových jednotiek, pri 
ktorých cvičiaca jednotka pôsobí proti opozičnej jednotke a tiež na cvičenia zamerané na úlohy krízového 
manažmentu vojenského a nevojenského charakteru. Ručné zbrane, bojové a nebojové vozidlá sú vybavené 
laserovými žiaričmi, ktoré simulujú streľbu. U ručných zbraní je laser iniciovaný strelivom a u vozidiel 
elektrickým odpaľovaním. Cvičiace osoby aj vozidlá majú vyhodnocovacie zariadenie, ktoré signalizuje zásahy 
a prenáša údaje o zásahoch a pohybe a statuse do vyhodnocovacieho centra. Priebeh každého cvičenia je riadený 
vyhodnocovacím centrom a pozorovaný pozorovateľmi – rozhodcami.   

Zavedením IMV stúpla kvalita a efektívnosť výcviku. Výcvik sa stal bezpečnejší a atraktívnejší. Pomocou 
prepojenia prostriedkov IMV a systému KS je možné vykonávať obojstranné veliteľsko štábne cvičenia 
s čiastočným vyvedením vojsk.  

 
 
2. BLENDED SIMULATION A KRÍZOVÝ MANAŽMENT 
 

Plánovanie, organizovanie, personálna práca, vedenie a kontrolovanie sú základné funkcie manažmentu, 
pomocou ktorých dosahuje stanovené ciele. Manažment je aplikovaný v hospodárskom prostredí, vo verejnej 
správe, v sociálnom prostredí, ale tiež v špecifickom prostredí, napríklad vo vojenskom, prípadne policajnom 
prostredí, ako aj v prostredí záchranných organizácií a služieb. 

Krízový manažment je súhrn činností príslušných inštitúcií zameraných na  

- monitorovanie a analýzu bezpečnostných rizík a ohrození,  
- prevenciu možných rizík,  
- plánovanie, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných v súvislosti s prípravou a riešením 

kríz a krízových situácií.  
Krízové plánovanie je nástrojom krízového riadenia a je to súhrn plánovacích činností, procedúr 

a väzieb uskutočňovaných orgánmi krízového riadenia. Je jedným z nevyhnutných predpokladov na zachovanie 
bezpečnosti štátu a nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie krízovej pripravenosti. 

Najdôležitejšou úlohou krízového manažmentu je krízu ovládať a umožniť personálu krízového 
manažmentu dať smer ďalšiemu vývoja v zmysle požadovaného koncového stavu, prípadne prijateľného 
riešenia. Spôsob riešenia krízy závisí na viacerých faktoroch.  

Jedným z najskôr zistiteľných je závažnosť krízy, ktorá je v horizontálnej rovine charakterizovaná 
časovým úsekom medzi začiatkom destabilizácie a vznikom krízy a vo vertikálnej rovine rozsahom ohrozenia. 
Hoci nie je možné v každej kríze ihneď odhadnúť jej závažnosť, existuje niekoľko indikácií, ktoré proces 
uľahčujú. Nízka závažnosť krízy je daná malým rozsahom a časovo vzdialeným ohrozením. Vysoká závažnosť 
je charakteristická pre veľký rozsah a časovú blízkosť krízy. 

Údaje monitorovania, odborná analýza a prijímanie včasných opatrení pri indikácii nesúladu sú 
predpokladom správnej reakcie na vzniknutú situáciu. Tieto aspekty podporované delegovaním potrebnej úrovne 
rozhodovacej právomoci, prístupu ku všetkým relevantným informáciám a vytvorenie mechanizmu odovzdania 
rozhodnutí všetkým zložkám vytvárajú hlavný predpoklad na úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie. 

Štáb krízového manažmentu má rôznu štruktúru, ktorá je závislá od hrozby, resp. mimoriadnej udalosti, 
na ktorú je potrebné reagovať alebo odstraňovať vzniknuté následky. 

Spoluprácu - interakciu rôznych typov simulácií, ktorých deje prebiehajú v reálnom čase rieši distribuovaná 
interaktívna simulácia (Distributed Interactive Simulation) alebo blended simulácia. V takomto prostredí sa 
nachádzajú simulátory, trenažéry a jednotky konštruktívnej simulácie, virtuálnej simulácie a tiež prostriedky 
IMV. Každá jednotka (RVS, OTB, cvičiaci s prostriedkami IMV) formou štandardizovaného DIS protokolu 
hlási ostatným jednotkám - entitám zmenu svojho stavu vyslaním správy. Pri tom vzniká „jej vlastný pohľad“ na 
syntetické prostredie a deje v ňom, čím je umožnený vznik jej vlastných akcií a reakcií, ktoré tvoria jej podiel na 
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proces v rámci syntetického dynamického prostredia a informácie o jednotkách s prostriedkami IMV sú 
prenášané takisto do tohto prostredia.  

Využitím jednotlivých simulácií je možné pripraviť rôzne cvičenia krízového manažmentu, s rôznymi 
zoskupeniami, s rôznymi scenármi a s rôznou hierarchiou. 

 

 
 

Obrázok 1. Možný variant zoskupenia krízového štábu a jeho prvkov v prostredí simulácií 
 

 

V SC je možné vytvoriť unikátnu simuláciu, prostriedkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie, ktoré 
predstavujú jednotliví cvičiaci a tiež cvičiacimi s využitím prostriedkov IMV. Či už zo syntetického alebo 
reálneho prostredia je možné rozohrávať rôzne situácie a udalosti, tak aby bol nútený cvičiaci krízový štáb 
reagovať, prijímať adekvátne rozhodnutia a opatrenia. Štáb následne koordinuje činnosti a vydáva nariadenia, na 
ktoré má okamžitú odozvu, keďže všetky dôsledky rozhodovacieho procesu sú implementované do prostredia 
simulácií.  

 

ZÁVER 
Modelovanie a simulácia je jednou zo základných súčastí a pilierov prebiehajúceho vedecko – 

technického rozvoja informačnej spoločnosti a zákonite sa premieta do všetkých oblastí spoločnosti. V súčasnej 
dobe sa rôzne druhy simulačných technológií uplatňujú najmä v  ozbrojených silách, ale v čoraz väčšej miere 
nachádzajú uplatnenie aj v civilnom sektore. S rýchlym rozvojom vedy a techniky sa objavujú nové a neustále sa 
zdokonaľujú existujúce prostriedky a celé systémy simulačných technológií, rozširuje sa priestor ich aplikácie a 
narastá ich kvalita a efektívnosť. Simulačné systémy umožňujú realisticky umelo generovať materiálne, ale aj 
myšlienkové procesy skutočných vojenských aj nevojenských ohrození, študovať ich zákonitosti a 
rozpracovávať princípy a zásady ich plánovania a riadenia. 

V súčasnosti stúpa počet možných druhov ohrozenia nevojenského charakteru. Z tohto dôvodu je 
potrebné položiť zvýšenú pozornosť na prípravu a potrebu zabezpečenia riešenia krízových situácií. Výcvik 
orgánov krízového riadenia v teréne však kladie zvýšené nároky na finančné prostriedky a preto sa javí, že 
jednou z foriem a metód prípravy orgánov krízového riadenia môže byť využitie rôznych typov simulácií. 
Simulácia činnosti orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie je efektívna forma prípravy 
príslušníkov krízových štábov. Efektivita simulácie spočíva v jednoduchosti a dostupnosti použitia počítačovo 
podporovaných cvičení a taktiež vo finančnej nenáročnosti v porovnaní s cvičeniami vykonávanými v teréne. SC 
boli zriadené ako organizačné zložky pre vykonávanie cvičení pre všetky druhy vojsk a v posledných rokoch 
rozšírili svoju činnosť aj na vykonávanie cvičení orgánov krízového manažmentu.  
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Formy a metódy využívania a implementácie globálneho integrovaného systému simulačných technológií sa 
stanú štandardom nielen v príprave a výcviku moderných profesionálnych a kvalitne vycvičených ozbrojených 
síl, ale svoje nezastupiteľné miesto nájdu i pri príprave orgánov krízového riadenia a ďalších zložiek v civilnom 
sektore.  
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POMOC OZBROJENÝCH SÍL PRI RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ 
NEVOJENSKÉHO CHARAKTERU – KOMPARÁCIA PRÍSTUPU  

V SR A ČR 
 

Soňa  JIRÁSKOVÁ 1 - Viera FRIANOVÁ2 

 

ABSTRAKT : Ľudstvo neprestajne čelí rôznym neočakávaným situáciám ako sú prírodné katastrofy, havárie s 
únikom nebezpečných látok a mnohé ďalšie, ktoré môžu ohroziť život človeka, jeho majetok, či chod 
spoločnosti. Ich dopady sú často deštrukčné a ich počet sa zvyšuje. Jedinou možnosťou ako tieto dopady 
zmierniť, je venovať dostatok pozornosti pripravenosti a prevencii pred mimoriadnymi udalosťami. Jedným zo 
subjektov, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní následkov krízových situácií a plnia asistenčné úlohy v rámci 
národného krízového manažmentu sú ozbrojené sily. Predložený príspevok sa zaoberá problematikou pôsobenia 
ozbrojených síl v rámci národného krízového manažmentu pri riešení krízových stavov a situácií nevojenského 
charakteru. Prezentované poznatky sú parciálnymi výstupmi projektu výskumu a vývoja, na riešení ktorého sa 
autorky tohto príspevku podieľajú.  
Kľúčové slová: ozbrojené sily, národný krízový manažment, nevojenské ohrozenia, integrovaný záchranný 
systém 

 
ABSTRACT:Humanity is faced with a variety of unexpected situations as natural disasters, accidents with the 
spillage of hazardous substances, and many others, which may endanger the life of a man, his property or the 
running of the society. Their impacts are often destructive and their number is increasing. The only possibility 
how to reduce these impacts is to pay enough attention to preparedness and prevention of emergencies. One of 
the entities that assist in removing the consequences of crisis situations and carry out assistance tasks in national 
crisis management is armed forces. This article deals with the action of the armed forces in national crisis 
management in dealing with crisis situations and situations of non-military nature. Knowledge presented in this 
article is the partial output of resolving project of research and development, on which solving the authors of this 
article active participate.  
Key words: the armed forces, national crisis management, non-military threats, Integrated Rescue System 
  

ÚVOD 

Skúsenosti z praxe naznačujú, že ozbrojené sily musia nevyhnutne reagovať na zmeny v bezpečnostnom 
prostredí. Do popredia sa v súčasnosti čoraz viac dostávajú aj nevojenské operácie vykonávané napr. v rámci 
humanitárnych a záchranných misií, mierových misií a krízového manažmentu. Ozbrojené sily ako súčasť 
integrovaného záchranného systému plnia svoje sekundárne úlohy aj v rámci národného krízového manažmentu 
pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru.  

Analyzovanie možností využitia potenciálu Ozbrojených síl SR (OS SR) v operáciách nevojenského 
charakteru je jedným z parciálnych cieľov projektu výskumu a vývoja s názvom “Potenciál a limity logistickej 
podpory OS SR v operáciách nevojenského charakteru“ riešeného na Katedre manažmentu Akadémie 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorého výstupom je tento príspevok.  
 Cieľom príspevku je prezentovať prístup Slovenskej republiky a Českej republiky k riešeniu krízových 
situácií nevojenského charakteru, na ktorých sa v rámci plnenia asistenčných úloh podieľajú aj ozbrojené sily 
ako jedna zo súčastí ich integrovaného záchranného systému (IZS). Hlavná pozornosť autoriek sa sústreďuje na 
komparáciu spôsobu a postupu nasadzovania príslušníkov ozbrojených síl v takýchto situáciách.   

 

1. VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Ozbrojené sily sú jedným z formálnych spoločenských systémov, ktoré spoločnosť cieľavedome 
vytvára za účelom realizácie určitej spoločenskej potreby – t.j. za účelom ochrany a obrany pred pôsobením 
rozličných deštrukčných javov. Ide o bohato vnútorne štruktúrovaný a relatívne otvorený systém, ktorý patrí k 
špecifickým inštitúciám verejného sektora. Ozbrojené sily, označované aj pojmom armáda, predstavujú 
                                                             
1 Ing. Soňa Jirásková, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Katedra manažmentu, Demänová 393, 03106 Liptovský 
Mikuláš, sona.jiraskova@aos.sk 
2 Ing. Viera Frianová, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Katedra manažmentu, Demänová 393, 03106 Liptovský 
Mikuláš, viera.frianova@aos.sk 
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inštitucionálny nástroj štátu, ktorý je určený na obranu a presadzovanie politických cieľov celospoločenského 
charakteru - obranu celistvosti, suverenity a záujmov štátu (Janeček, Polonský, Matis 2007).  

Za primárne úlohy ozbrojených síl možno považovať zabezpečovanie obrany a bezpečnosti štátu pred 
vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou. Okrem primárnych úloh však ozbrojené sily zabezpečujú 
aj úlohy, ktoré považujeme za sekundárne. Vymedzenie primárnych a sekundárnych úloh ozbrojených síl je 
názorne uvedené na Obrázku 1.  

 
 

 

Obrázok 1 Úlohy ozbrojených síl 

Figure 1Roles of the Armed Forces 

Zdroj: Spracované podľa Brömmelhörster, Paes (2003, p.8) 

 

Ako už bolo naznačené v úvode príspevku, ozbrojené sily sa aktívne musia prispôsobovať novému 
bezpečnostnému prostrediu. Súčasné bezpečnostné prostredie vo svete a v Európe je ovplyvňované vojenskými 
a nevojenskými zdrojmi hrozieb. Medzi aktuálne zdroje hrozieb patrí najmä terorizmus, šírenie zbraní 
hromadného ničenia a ich nosičov, zlyhávajúce štáty, regionálne konflikty, organizovaný zločin, nelegálna 
a nekontrolovateľná migrácia a nevyvážený demografický vývoj, aktivity cudzích spravodajských služieb, 
globalizácia, zvyšujúci sa vplyv neštátnych činiteľov, radikálny nacionalizmus a neznášanlivosť, ekonomická 
nerovnováha vo svete, závislosť štátov od životne dôležitých zdrojov vrátane potravín, živelné pohromy, havárie 
a katastrofy. Bezpečnostné hrozby môžu prichádzať z rôznych smerov a geografických oblastí, pričom vonkajšie 
hrozby sa môžu kombinovať s vnútornými. Bezpečnosť štátu stále viac závisí od schopnosti krajiny alebo 
spoločenstva čeliť nielen vojenskému ohrozeniu a napadnutiu, ale aj rozličným nevojenským hrozbám, ktoré 
môžu prerásť do krízových situácií (Kelemen, Blažek 2011).  

Skôr ako sa budeme venovať samotnej komparácii spôsobu a postupu nasadzovania príslušníkov 
ozbrojených síl v krízových situáciách nevojenského charakteru vo vybraných krajinách, považujeme za 
potrebné jednoznačne vymedziť nielen zaužívaný pojmový aparát, ale aj miesto ozbrojených síl v integrovanom 
záchrannom systéme.   

 

1.1 ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA   
 

V zmysle platnej legislatívy za krízový stav možno považovať právny stav vyhlásený kompetentným 
orgánom verejnej správy na určitom území na riešenie krízovej situácie v priamej závislosti na jej charaktere 
a rozsahu. Je to stav spoločenského, prírodného, technického alebo technologického systému, ktorý sa odlišuje 
od stabilného stavu a pôsobí degradačne na celý systém, prípadne na jeho komponenty. Je spojený so zlyhaním 
všeobecne platných postupov, nástrojov a mechanizmov riadenia a s potrebou aplikovania zásad krízového 
riadenia vrátane dočasného obmedzenia základných práv a slobôd. 

ÚLOHY OZBROJENÝCH SÍL 

PRIMÁRNE ÚLOHY SEKUNDÁRNE ÚLOHY 

1. zabezpečenie národnej 
bezpečnosti 

2. zastrašenie protivníka 
3. presadenie politických 

a strategických cieľov 

1. civilná obrana 
2. odstraňovanie 

následkov prírodných 
katastrof 

3. vnútorná bezpečnosť 
4. rozvoj infraštruktúry 
5. vojenská výroba 
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Krízová situácia je taký časovo a priestorovo vymedzený alebo ohraničený priebeh javov a procesov 
po narušení rovnovážneho stavu spoločenských, prírodných a technologických systémov a procesov, v dôsledku 
ktorých sú ohrozené životy ľudí, životné prostredie, ekonomika, duchovné a hmotné hodnoty štátu alebo regiónu 
a jeho obyvateľov a môže byť narušené fungovanie inštitúcií verejnej moci. Je to situácia, ktorá svojim 
charakterom, negatívnymi účinkami a rozsahom vážne naruší, prípadne zmení hospodársky alebo spoločenský 
chod štátu, územného celku alebo konkrétneho subjektu. Podľa Marchevku (2006) možno všetky krízové 
situácie členiť v závislosti od druhu ohrozenia na:  

1. Nevojenské ohrozenia – núdzový stav, výnimočný stav, 
2. Vojenské ohrozenia – vojnový stav, vojna. 

V zmysle Smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike možno krízové situácie, ako aj 
možné zdroje rizík a ohrození, pre ktoré je nevyhnutné zabezpečiť sily a prostriedky na riešenie ich následkov na 
národnej úrovni rozdeliť do nasledovných hlavných skupín: použitie zbraní hromadného ničenia; hrozba alebo 
vykonanie teroristického útoku veľkého rozsahu; útok proti orgánom verejnej moci, sociálne nepokoje veľkého 
rozsahu; etnické, náboženské a ideologické konflikty veľkého rozsahu; prírodné katastrofy veľkého rozsahu; 
priemyselné havárie veľkého rozsahu; podpora činností ozbrojených síl a vojenských operácií; iné nepredvídané 
situácie.  

Krízová situácia nevojenského charakteru je podľa terminologického slovníka krízového riadenia 
termín, pod ktorý možno zahrnúť všetky typy krízových situácií spôsobené vplyvom prírodných alebo 
technologických havárií a katastrof a pôsobením sociálnych síl bez použitia vojenskej sily (Šimák et al. 2006). 

Chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach 
a počas mimoriadnych situácií je poslaním civilnej ochrany. V zmysle zákona č. 42/1944 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie trvania následkov mimoriadnej udalosti v určitej 
oblasti, pokiaľ v nej pôsobia nebezpečné škodliviny alebo ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, 
zdravie, majetok a životné prostredie. Mimoriadna udalosť je závažná, časovo ťažko predvídateľná 
a priestorovo ohraničená príhoda, spôsobená vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo technologickej 
havárie, prevádzkovej poruchy, prípadne úmyselného konania človeka, ktorá vyvolala narušenie stability 
systému alebo prebiehajúcich dejov a činností, ohrozuje životy a zdravie osôb, hmotné a kultúrne statky či 
životné prostredie. Prináša so sebou zmeny kvality prvkov systému, a tým aj zmeny kvality vzťahov a väzieb 
medzi nimi. Vyššie citovaný zákon rozdeľuje mimoriadne udalosti na: živelné pohromy, havárie a katastrofy.  

Ohrozením sa rozumie obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia 
následkov mimoriadnej udalosti.  

Stavom núdze sa rozumie obdobie, počas ktorého sa prejavuje výrazný nedostatok životných potrieb 
v dôsledku pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.  

Činnosti, ktorých cieľom je optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti sa označujú ako 
likvidačné práce, na ktorých sa podieľajú aj Ozbrojené sily SR. Poskytovanie pomoci civilným zložkám pri 
zmierňovaní alebo likvidovaní následkov živelných pohrôm a katastrof vyplýva OS SR nielen z Ústavy SR, ale 
aj z ďalších zákonov.      

 

1.2 MIESTO OZBROJENÝCH SÍL V INTEGROVANOM ZÁCHRANNOM SYSTÉME 
 
Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich častiach príspevku, ozbrojené sily sú súčasťou integrovaného 

záchranného systému, v ktorom zabezpečujú vymedzené úlohy v rámci národného krízového manažmentu.  
Vymětal (2009) charakterizuje integrovaný záchranných systém ako „koordinovaný postup zložiek IZS 

pri príprave na mimoriadnu udalosť a pri realizácii záchranných a likvidačných prác. Koordináciou postupu 
zložiek IZS pri spoločnom zásahu sa rozumie koordinácia záchranných a likvidačných prác vrátanie riadenia ich 
súčinnosti.“  

V Slovenskej republike sú úlohy IZS upravené zákonom č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom 
systéme. Podľa dikcie tohto zákona sa pod pojmom „integrovaný záchranný systém“ rozumie záchranný systém, 
ktorý zabezpečí predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu, efektívne využívanie a koordináciu síl a 
prostriedkov záchranárskych subjektov, poskytovanie nevyhnutnej pomoci, ak je ohrozený život, zdravie a 
majetok alebo životné prostredie, v prípade ak hrozí nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti resp. počas 
mimoriadnej udalosti. Úlohou integrovaného záchranného systému je poskytnúť postihnutému subjektu pri 
ohrození života, zdravia alebo majetku nevyhnutnú pomoc neodkladne a bez omeškania. Pomoc poskytujú rôzne 
záchranné zložky v závislosti od situácie. 

Napriek snahe EÚ o zavedenie jednotného integrovaného systému v Európe sa medzi členskými štátmi 
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nájdu rozdiely v jeho organizácii. Aj medzi Českou a Slovenskou republikou sú v tejto oblasti zjavné rozdiely. 
Základné delenie systému je pre oba štáty rovnaké, to znamená, že integrovaný záchranný systém sa delí na 
základné a ostatné zložky. Komparácia jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému v Slovenskej 
a Českej republike je uvedená v Tabuľke 1.  

 
 
Tabuľka 1 Zložky integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike a Českej republike 

Table 1 Components of the Integrated Rescue System in the Slovak republic and the Czech Republic  

 Slovenská republika Česká republika 
Základné 
zložky 

Hasičský a záchranný zbor,  
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby 
Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany  
Horská záchranná služba  
Banská záchranná služba 
Útvary Policajného zboru  

Hasičský záchranný zbor ČR, 
Jednotky požiarnej ochrany 
zaradené do plošného pokrytia 
jednotlivých krajov/okresov 
Zdravotnícka záchranná služba 
Polícia ČR 

Ostatné zložky Ozbrojené sily Slovenskej republiky  
Obecné (mestské) hasičské zbory   
Závodné hasičské útvary   
Závodné hasičské zbory   
Pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti 
podľa osobitných predpisov  
Jednotky civilnej ochrany   
Obecná polícia   
Útvary Železničnej polície  
Slovenský Červený kríž  
Iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých 
predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri 
ochrane života, zdravia a majetku  
 

Vyčlenené sily a prostriedky 
ozbrojených síl – AČR 
Ostatné ozbrojené bezpečnostné 
zbory 
Ostatné záchranné zbory 
Orgány ochrany verejného zdravia  
Havarijné, pohotovostné, odborné 
a iné zložky 
Zariadenia civilnej ochrany  
Neziskové organizácie a združenia 
občanov, ktoré je možné využiť na 
záchranné a likvidačné práce 
 
 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Interné normatívne akty, ktoré upravujú využitie Armády Českej republiky (AČR) v krízových 
situáciách ako prvku IZS sú nasledovné:  

 Dohoda o plánovanej pomoci na vyžiadanie – medzi generálnym riaditeľstvom Hasičského 
a záchranného zboru ČR a Generálnym štábom AČR,  

 Smernica náčelníka Generálneho štábu AČR o nasadzovaní síl a prostriedkov AČR v rámci IZS 
a na plnenie úloh Polície ČR. 

Pri využívaní AČR v krízových situáciách nevojenského charakteru na území štátu možno hovoriť o 
„nebojových operáciách“. Ak sú vojaci povolaní na plnenie úloh Polície ČR majú oprávnenia a povinnosti 
policajtov. Úlohy plnia vo vojenskej rovnošate, pričom sú buď označení rukávovou páskou alebo reflexnou 
vestou s nápisom „POLÍCIA“, prípadne preukazom potvrdzujúcim ich oprávnenosť na plnenie úloh polície.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ozbrojené sily zaujímajú v obidvoch krajinách v rámci integrovaného 
záchranného systému rovnaké miesto – sú zaradené medzi ostatné zložky IZS.   

 
2. SPÔSOBILOSTI OZBROJENÝCH SÍL SR NA PLNENIE  ASISTENČNÝCH ÚLOH A SPÔSOB 

ICH NASADENIA V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH NEVOJENSKÉHO CHARAKTERU 
 
V podmienkach Slovenskej republiky je možnosť nasadenia ozbrojených síl v krízových situáciách 

nevojenského charakteru riešená zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 
vojny a vojnového stavu. Nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR na riešenie krízových stavov a krízových 
situácií nadväzuje na zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na 
zákon č. 321/2002 Z. z. o Ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý 
ustanovuje úlohy, použitie, riadenie a velenie ozbrojených síl a ich prípravu. V zmysle daného zákona úlohy OS 
SR postihujú celé spektrum možných vojenských ohrození, vrátane použitia ozbrojených síl na odstraňovanie 
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následkov výnimočného alebo núdzového stavu, na riešenie mimoriadnych udalostí i na boj proti terorizmu3.  
Ozbrojené sily sú rozhodujúcou zložkou zabezpečenia obrany. Ich úlohou je brániť slobodu, 

nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť SR a pomáhať pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm 
a katastrof ohrozujúcich ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu. Medzi hlavné úlohy OS SR patrí aj 
poskytovanie pomoci obyvateľstvu Slovenskej republiky v rámci národného krízového manažmentu. Pomoc 
ozbrojených síl na území SR vychádza zo zásady subsidiarity, to znamená, že pomoc ozbrojených síl je možná 
až vtedy, keď ostatná pomoc nepostačuje. Rozhodnutie, či o túto pomoc požiadať, prináleží výhradne štátnym 
orgánom, obciam a vyšším územným celkom. Na plnenie úloh v čase výnimočného stavu, núdzového stavu 
alebo mimoriadnej situácie a na plnenie úloh v období hrozby vzniku krízovej situácie môžu byť uvedení do 
pohotovosti:  

 vojaci a logistická podpora na riešenie mimoriadnej udalosti na základe žiadosti štátnych orgánov, 
obcí alebo vyšších územných celkov,  

 vojaci a logistická podpora na zabezpečenie odbornej, zdravotnej, technickej, monitorovacej, 
vyhodnocovacej a ďalšej potrebnej pomoci poskytovaná ozbrojenými silami v tiesni a na základe 
vyzvania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania,  

 vojaci a prostriedky ozbrojených síl, ktoré určí vláda SR na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, 
stráženého objektu alebo verejného poriadku, ak nebudú na zabezpečenie uvedených úloh 
postačovať sily a prostriedky Policajného zboru,   

 vojaci a prostriedky podľa uzatvorených dohôd a na zabezpečenie úloh civilnej ochrany, vojaci a 
prostriedky na pátranie po lietadlách a poskytovanie pomoci pri záchranných akciách v prípade 
leteckej nehody, 

 pohotovostná jednotka, ktorá sa určuje na posilnenie stráží a na ochranu dôležitých objektov, na 
zásah pri požiari v prípade prevádzkových a ekologických havárií a živelných pohrôm.  

Vzhľadom na postavenie OS SR ako zložky Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky 
môžu byť príslušníci OS nasadzovaní v rámci plnenia asistenčných úloh a odstraňovania následkov krízových 
situácií v súčinnosti s Policajným zborom SR a Hasičským záchranným zborom SR. Základným predpokladom 
pre nasadenie ozbrojených síl je, že štátne orgány, miestne orgány a miestne obyvateľstvo nie sú svojimi 
kapacitami schopné krízu zvládať. V zmysle platnej legislatívy „nasadenie súčastí Ozbrojených síl SR na 
odstraňovanie krízových javov v mieri je možné až po vyčerpaní všetkých síl a prostriedkov príslušného regiónu, 
príp. štátu ako celku“. Rozhoduje o ňom príslušný stupeň verejnej správy, prípadne bezpečnostná rada, ktoré 
požiadajú o pomoc Generálny štáb OS SR. Tento spôsob vyžadovania je veľmi zdĺhavý a byrokratický, aby 
zabránil zneužívaniu OS SR v neodôvodnených prípadoch.  

V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky sú profesionálni vojaci pri riešení pomoci 
obyvateľstvu počas krízových situácií v súlade so situačnými plánmi nasadzovaní:  

 pri hrozbe vzniku vnútorných nepokojov ohrozujúcich verejný poriadok a bezpečnosť štátu,  
 pri hrozbe teroristických útokov,  
 pri hrozbe hromadnej migrácie osôb,  
 pri živelných pohromách,  
 pri priemyselných haváriách,  
 pri rozsiahlych epidémiách osôb, pandémiách a epizootiách zvierat, 
 pri rozsiahlych lesných požiaroch.  
V súvislosti s hrozbami medzinárodného prostredia sa dostáva do popredia aj boj proti terorizmu a 

ochrana štátnych hraníc proti prenikaniu prisťahovalcov. V prípadoch, ak sily policajného zboru nepostačujú na 
dostatočné zabezpečenie štátnej hranice alebo udržiavanie verejného poriadku, sú na udržanie poriadku vládou 
vyčlenené  na nevyhnutný čas Ozbrojené sily SR, pričom vojaci sú počas vyčlenenia označení nápisom 
„POLÍCIA“ (Kurhajcová 2011). 

Podľa Doktríny OS SR (C) Ozbrojené sily Slovenskej republiky budú na základe rozhodnutia 
politického vedenia štátu plniť okrem strategických úloh a úloh vyplývajúcich z prijatých medzinárodných 
záväzkov aj asistenčné úlohy na podporu orgánov verejnej moci.  

Asistenčné úlohy ozbrojených síl na podporu orgánov verejnej moci sú nasledovné: 
 monitorovať radiačnú, chemickú a biologickú situáciu, poskytovať takto získané 

informácie do celoštátneho systému varovania a podieľať sa na týchto činnostiach v 
prípade ohrozenia, 

 disponovať pripravenosťou na poskytnutie potrebných síl a prostriedkov na 
predchádzanie vzniku krízových situácií alebo elimináciu ich dôsledkov, vrátane 

                                                             
3 Pozn.: Ozbrojené sily sú v súčinnosti s Policajným zborom SR povinné podieľať sa na zachovaní verejného poriadku aj mimo doby 
krízových situácií (toto je zjednocujúcim prvkom so zákonom č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov).    
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zachovania verejného poriadku, 
 podieľať sa na činnosti pátracej a záchrannej služby pri pátraní po posádkach a 

cestujúcich lietadiel, ktoré sa ocitli v núdzi.  
Asistenčné úlohy sú výhradne vykonávané v súčinnosti s orgánmi verejnej moci a humanitárnymi 

organizáciami. Špecifickým faktorom v prípade asistenčných úloh je riadenie. V prípade, že na teritóriu 
pôsobenia nasadeného vojenského prvku sa nachádza orgán verejnej moci, nasadený vojenský prvok riadi 
príslušná civilná autorita tejto moci, ktorá zodpovedá za riešenie krízovej situácie na danom teritóriu. V 
opačnom prípade zostáva velenie v rukách vojenského predstaviteľa (veliteľa) nasadeného vojenského prvku.  

Súčinnosť na zaistenie vyššie špecifikovaných úloh pri efektívnom a premyslenom využití dostupných 
zdrojov je podmienená nepretržitou komunikáciou a spojením so všetkými zainteresovanými organizáciami ako 
aj precíznym vymedzením konkrétnej úlohy jednotkám. Jednotky OS SR nie sú špecificky organizované, 
cvičené, či materiálno-technicky vybavené na asistenčné úlohy, ale sú veľmi rýchlo schopné adaptovať sa na 
riešenie krízových situácií, na podporu a pomoc civilným úradom. Majú funkčný systém velenia a riadenia, 
spoľahlivé komunikačné prostriedky a veľmi dobre vycvičené a vybavené jednotky na pôsobenie v ťažkých 
podmienkach. V niektorých situáciách môžu predurčené jednotky OS SR prechádzať do asistenčných úloh 
následne po vykonaní inej činnosti. Postupy vykonania asistenčných úloh sú pritom zhodné s postupmi pri plnení 
stabilizačných aktivít platnými pre činnosť v rámci operácií NATO a EÚ.  

V súčasnej dobe je v Ozbrojených silách SR platná už spomínaná Doktrína OS SR (C) z mája 2009, 
ktorá v kapitole 8 rieši použitie OS SR pri plnení asistenčných úloh. K príprave na plnenie asistenčných úloh 
boli vedením OS SR vydané aj služobné pomôcky a predpisy, ktoré spresňujú výcvik vojenských jednotiek 
smerom k plneniu asistenčných úloh (Križan 2011). Realizáciou opatrení a cieľov prijatých strategických 
dokumentov pre potreby útvarov OS SR boli stanovené poslania jednotlivým zložkám OS SR. Podieľať sa na 
plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám 
a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy 
a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov je jednou z hlavných úloh Pozemných síl OS 
SR. Ako súčasť pozemných síl OS SR zabezpečuje plnenie vyššie stanovených cieľov svojimi hlavnými úlohami 
a poslaním predovšetkým 1. mechanizovaná brigáda. Ako súčasť 1. mechanizovanej brigády sleduje stanovené 
úlohy aj Prápor logistickej podpory 1. mechanizovanej brigády.      

 
Niet pochýb o tom, že úspešné plnenie asistenčných úloh je podmienené (okrem iného) aj vhodným 

organizačným zabezpečením. Organizačnou zložkou Generálneho štábu OS SR je Oddelenie riadenia operácií na 
vlastnom území, ktoré je podriadené Štábu pre operácie. Toto oddelenie organizačne zastrešuje riadenie 
a činnosť ozbrojených síl v prípade asistenčných úloh. V rámci Ministerstva obrany vyvíja svoju činnosť 
Oddelenie krízového manažmentu, ktoré spolupracuje s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy 
v predmetnej oblasti.  

Pôsobenie každej vojenskej jednotky v jednotlivých asistenčných úlohách bude vždy pod 
drobnohľadom mnohých záujmových skupín a môže mať neprimerane negatívny efekt na úspech jej činnosti. 
Preto sú vysoká disciplinovanosť, úroveň výcviku a úplné pochopenie úlohy nevyhnutné. Z toho vyplýva 
potreba vysokej prepracovanosti nariadenia (operačného rozkazu) pre každú asistenčnú úlohu  a zároveň potreba 
uplatňovať nasledovné požiadavky (Salaganič 2011): 

1. Koordinovať každú svoju činnosť s ostatnými účastníkmi operácie, pričom sa zdôrazňuje 
potreba súčinnosti a komunikácie so všetkými zainteresovanými subjektmi.  

2. Definovať kritériá úspešnosti. Pri vydávaní úlohy je nutné stanoviť objektívne kritériá úspešnosti 
jej splnenia. Zrozumiteľné a jasné kritériá úspešnosti sú podmienkou na kvalitné splnenie 
vytýčených úloh. Všetky opatrenia vyplývajú z konkrétnej situácie a musia byť priebežne 
prispôsobované meniacim sa podmienkam. 

3. Zodpovednosť za asistenčnú úlohu odovzdať orgánom verejnej moci ihneď, ako to bude 
možné. Aby mohli byť nastolené normálne podmienky života obyvateľstva, musí operačný rozkaz 
pre asistenčné úlohy v každom prípade obsahovať odovzdanie zodpovednosti orgánom verejnej 
moci. Odovzdanie zodpovednosti je možné po vyhodnotení: 
 podmienok, v ktorých sa nachádza obyvateľstvo a orgány verejnej moci,  
 dosiahnutého stavu plnenia asistenčnej úlohy,   
 času, zdrojov a síl, ktoré má daný veliteľ k dispozícii,  
 požiadaviek na vykonanie inej úlohy jednotkami OS SR. 
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3. ÚLOHY ARMÁDY ČR PRI RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NEVOJENSKÉHO 
CHARAKTERU 

 
V každom právnom štáte vychádza výstavba a použitie armády striktne z právnych noriem 

a medzinárodných zmluvných záväzkov. Za výstavbu účinného bezpečnostného systému v Českej republike 
zodpovedá vláda ČR. Východiská pre použitie ozbrojených síl v Českej republike sú uvedené v Bezpečnostnej 
doktríne ČR (bezpečnostné záujmy ČR) a politicko-vojenské ambície sú uvedené v Bielej knihe o obrane.  

Úlohy ozbrojených síl ČR vymedzuje zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR. Podľa tohto 
zákona je základnou úlohou ozbrojených síl pripravovať sa na obranu ČR a brániť ju pred vonkajším 
napadnutím. Ozbrojené sily ČR tiež plnia úlohy, ktoré vyplývajú z medzinárodných záväzkov. Armádu Českej 
republiky okrem uvedených úloh možno v súlade s platnou legislatívou tiež použiť: 

1. na stráženie objektov dôležitých pre obranu štátu (ODOŠ), 
2. na plnenie dôležitých úloh Polície ČR pri zaisťovaní ochrany štátnych hraníc alebo na plnenie úloh 

služieb poriadkovej polície alebo ochrannej služby, ak sily a prostriedky Polície ČR nebudú 
dostatočné na zabezpečenie vnútorného poriadku a bezpečnosti, a to počas nevyhnutnej doby, 

3. na záchranné práce pri pohromách alebo pri iných závažných situáciách ohrozujúcich životy, 
zdravie, značné majetkové hodnoty alebo životné prostredie,  

4. na odstránenie iného hroziaceho nebezpečenstva s použitím vojenskej techniky, 
5. pri leteckej preprave ústavných činiteľov,  
6. na zabezpečenie leteckej zdravotníckej dopravy,  
7. na zabezpečenie leteckej činnosti pre vlastné potreby, 
8. na zaistenie leteckej služby pre pátranie a záchranu, 
9. na zabezpečovanie prepravy na základe rozhodnutia vlády ČR. 

 
Z uvedeného vyplýva, že AČR si musí zachovať schopnosť zabezpečiť na území ČR:  

 obranu vzdušného priestoru ČR (v systéme integrovanej protivzdušnej obrany NATO), 
 stráženie objektov dôležitých pre obranu štátu,  
 vedenie asistenčných operácií na podporu Polície ČR, 
 vedenie asistenčných operácií v rámci integrovaného záchranného systému.  

  
V priebehu transformácie ozbrojených síl v ČR došlo a aj naďalej bude dochádzať k zmenám, ktoré sa 

dotýkajú aj síl a prostriedkov určených na plnenie úloh prevencie a riešenia krízových situácií. Podľa nového 
poňatia nasaditeľných síl v predmetnej oblasti sú na území ČR ozbrojené sily pripravené poskytovať podporu 
Integrovanému záchrannému systému (IZS) alebo Polícii ČR na vyžiadanie sily a prostriedky v nevyhnutnom 
rozsahu a podľa dostupnosti, ktoré môžu byť ďalej posilňované jednotkami aktívnych záloh.  
 Do humanitárnych a záchranných operácií mimo územia ČR sa vyčleňujú sily a prostriedky podľa 
okamžitých možností.  
 Pred rokom 2007 boli záchranné prápory dislokované v každom kraji (spolu 7 záchranných práporov: 
Rakovník, Bechyně, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Bučovice, Olomouc, Hlučín). V súčasnosti došlo 
k reorganizácii záchranných práporov a boli vytvorené 2 samostatné záchranné roty dislokované v posádkach 
Rakovník a Olomouc. Roty majú štatút vychádzajúci zo Ženevských konvencií, majú celorepublikovú 
pôsobnosť a sú súčasťou poplachového plánu IZS. Tieto roty sú naďalej schopné plniť alebo sa podieľať na 
plnení nasledovných úloh:  

 evakuácia,  
 záchranné práce, 
 likvidácia požiarov,  
 identifikácia a označovanie nebezpečných oblastí,  
 dekontaminácia a podobné ochranné opatrenia,  
 poskytovanie núdzového ubytovania a zásobovania. 
 
Stále pohotovostné sily sú dopredu vyčlenené sily a prostriedky od jednotlivých súčastí AČR, ktoré sú 

pripravené: 
 na nasadenie v prípade nutnosti ochrany dopredu vytypovaných možných zdrojov (oblastí objektu) 

ohrozenia na území ČR, 
 na odstraňovanie následkov náhlych krízových situácií. 

 
Nasadzovanie síl a prostriedkov Stálych pohotovostných síl je realizované v stanovených časových normách 
v súlade s Ústredným poplachovým plánom, s predbežnými operačnými plánmi, nariadeniami 
a medzirezortnými dohodami.  
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O nasadzovaní ďalších síl a prostriedkov AČR v prospech IZS pri riešení krízových situácií (ak je 
ohrozená podstatná časť územia ČR) rozhoduje v súlade so zákonom č. 219/1999 Zb. vláda ČR, ktorá k tomu 
vydá svoje nariadenie.  

Základným vykonávacím predpisom upravujúcim plánovanie, vyžiadavanie a nasadzovanie síl 
a prostriedkov AČR je „Smernica náčelníka Generálneho štábu AČR na nasadzovanie síl a prostriedkov 
AČR v rámci integrovaného záchranného systému a na plnenie úloh Polície ČR“. Postup pri vyžiadavaní síl 
a prostriedkov ČR je naznačený na nasledujúcej schéme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Schéma postupu vyžiadavania síl a prostriedkov AČR 

Figure 2 Procedure scheme of request forces and resources of Czech Armed Forces  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Základným a osvedčeným spôsobom vyžiadavania síl a prostriedkov AČR je vyžiadavanie cestou 
Operačného a informačného strediska kraja. Požiadavka z Operačného a informačného strediska kraja 
(OPIS) ide na Spoločné operačné centrum Ministerstva obrany ČR (SOC MO) a následne na vojenské útvary 
(VÚ) a vojenské zariadenia (VZ).  

Je dôležité si uvedomiť, že základom úspechu riešenia krízových operácií je efektívne riadenie využitia 
disponibilnej techniky na základe prepracovaných plánov a metodík. Schéma systému riadenia a začlenenia 
orgánov krízového riadenia rezortu MO ČR do orgánov krízového riadenia ČR je uvedená na Obrázku 3.  

Krízový štáb MO (KŠ MO) je pracovným orgánom Ministerstva obrany ČR určeným na 
zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti rezortu obrany pri hrozbe, vzniku a po vzniku krízovej situácie. 
Krízový štáb MO koordinuje prostredníctvom svojich členov činnosť jednotlivých organizačných útvarov 
Ministerstva obrany ČR, odborných pracovných skupín a Spoločného operačného centra MO (SOC MO), ktoré 
sa zúčastňujú na príprave riešení a vlastných riešeniach krízových situácií. Krízový štáb MO spolupracuje najmä 
s Ústredným krízovým štábom, krízovými štábmi ústredných správnych úradov a v prípade potreby tiež 
s politickými a vojenskými zástupcami v Stálej delegácii ČR pri NATO a EÚ.   

Spoločné operačné centrum MO (SOC MO) je organizačná zložka MO, na čele ktorého stojí 
Riaditeľ Spoločného operačného centra MO (zástupca náčelníka Generálneho štábu AČR), ktorý je priamo 
podriadený náčelníkovi Generálneho štábu AČR. Spoločné operačné centrum MO ako prvok velenia a riadenia 
AČR spolupracuje so všetkými organizačnými útvarmi MO, z ktorých sú vyčleňované sily a prostriedky pre 
riešenie krízových situácií. Spoločné operačné centrum MO je samostatným organizačným celkom MO na 
úrovni sekcie MO, pričom je určené hlavne na podporu Krízového štábu MO v systéme orgánov krízového 
riadenia. Na základe uznesenia vlády ČR č. 33/1999 je predurčené na podporu činnosti Ústredného krízového 
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štábu v prípade, že Ústredný krízový štáb je riadený ministrom obrany ČR. Spoločné operačné centrum MO je 
riadiacim orgánom v rezorte MO pre:  

 nasadzovanie síl a prostriedkov AČR v zahraničných operáciách NATO, EÚ a OSN/OBSE (v 
zahraničných operáciách a misiách) vrátane ich národného velenia,  

 realizáciu nasadenia a operačného velenia vyčlenených síl a prostriedkov AČR v krízových 
situáciách.  

Spoločné operačné centrum MO riadi a plní:  
 logistickú, zdravotnú a právnu podporu síl AČR nasadených v zahraničných operáciách a misiách,  
 finančné zabezpečenie síl a prostriedkov AČR nasadených v zahraničných operáciách a misiách,  
 plní výkon funkcie národnej vládnej autority (NGA) na základe delegovaných právomocí MO.  
 
Pre riešenie krízových situácií, mimoriadnych udalostí a neočakávaných situácií má Spoločné operačné 

centrum MO vyčlenené tzv. stále pohotovostné sily na plnenie rôznorodých úloh. Tieto sily sú pripravené plniť 
úlohy v rôznych časových normách. Spoločné operačné centrum MO realizuje rozhodnutia prijaté na úrovni 
Krízového štábu MO do podmienok AČR v oblasti krízového riadenia, je teda výkonným prvkom v procese 
krízového riadenia v rámci rezortu obrany.  Spoločné operačné centrum MO je predurčené na podporu činnosti 
Ústredného krízového štábu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Začlenenie orgánov krízového riadenia rezortu MO do orgánov krízového riadenia ČR 

Figure 3 Inclusion of crises-management bodies of MoD in crisis management of the Czech Republic 

Zdroj: vlastné spracovanie 

ZÁVER 

Komparáciou prístupu OS SR a AČR k riešeniu danej problematiky sme dospeli k záveru, že spôsob 
a postup nasadzovania príslušníkov ozbrojených síl v krízových situáciách nevojenského charakteru je 
v mnohom podobný. Výsledky uskutočneného skúmania problematiky na  Slovensku ukázali, že súčasný systém 
krízového riadenia na Slovensku je budovaný samostatne pre oblasť riadenia štátu v krízových situáciách 
vojenského charakteru a samostatne pre oblasť riadenia štátu v krízových situáciách nevojenského charakteru. 
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Prax naznačuje, že rozhodovacia a výkonná úroveň systému krízového riadenia je organizačne a legislatívne 
čiastočne zabezpečená, chýba však jeho jednotná koordinačná úroveň na najvyššom stupni. Tak, ako krajina 
nemá vytvorený jednotný systém krízového riadenia na vrcholovej úrovni na riešenie medzinárodných kríz 
vojenského a nevojenského charakteru mimo svojho územia, tak nemá takýto systém ani na riešenie krízových 
situácií na svojom vlastnom území. Absentuje tiež vytvorenie jednotného informačného a komunikačného 
systému na národnej úrovni, ktorý by bol plne funkčný práve v krízových situáciách.  

Keďže úroveň plnenia úloh Ozbrojenými silami SR v rámci operácií domáceho krízového manažmentu 
je do značnej miery závislá od úrovne súčinnosti s ostatnými orgánmi a organizáciami štátnej správy, v rámci 
analýzy sme sa pokúsili zdôrazniť skutočnosť, že rovnako ako v operáciách medzinárodného krízového 
manažmentu, aj v operáciách národného krízového manažmentu je potrebné aplikovať komplexný prístup, čo 
z hľadiska OS znamená potrebu vypracovať spoločnú vojenskú doktrínu asistenčných úloh OS SR, ktorá je 
plánovaná na roky 2012-2013.  
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NA SLOVENSKU 

 
Lucia KOVÁČOVÁ1 

 
The institutionalization of security education in Slovakia 

 
 
ABSTRAKT : Predkladaný článok má za úlohu priblížiť problematiku inštitucionalizácie bezpečnostného 
vzdelávania na Slovensku a následne poskytnúť prehľad inštitúcií zaoberajúcich sa bezpečnostným vzdelávaním 
na rôznych stupňoch vzdelávacieho systému. Jedným z cieľov bezpečnostného vzdelávania je vytvoriť u 
obyvateľov určité morálne postoje, ich psychickú odolnosť, rozvíjať psychologické zručnosti a schopnosti, 
rovnako ako ich pripraviť na konkrétne ochranné opatrenia v prípade krízových situácií, v čase akéhokoľvek 
ohrozenia. Je nevyhnutné uviesť, že bezpečnostné vzdelávanie sa netýka zvyšovania vzdelanostnej a odbornej 
úrovne iba pracovníkov bezpečnostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich pracovníkov. 
Bezpečnostné vzdelávanie je potrebné chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, budovania bezpečnostného 
povedomia a formovania postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od 
predškolskej výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných občanov. Je nevyhnutné inštitucionalizovať 
bezpečnostné vzdelávanie a zabezpečiť nadväznosť v jednotlivých stupňoch vzdelávania, prepojenosť a 
inštitucionálne zabezpečenie.  
Kľúčové slová: Bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, inštitucionalizácia vzdelávania. 
 
ABSTACT : The present article is tasked to bring the issue of institutionalization of security education in 
Slovak republic and subsequently to provide an overview of the institutions dealing with security education at 
various stages of the education system. One of the aim of security  education is to create security for the 
inhabitants of certain moral attitudes, their mental resilience, to develop psychological skills and abilities, as well 
as to prepare them to specific protective measures in the event of crisis situations. It is necessary to indicate that 
security education is not raising the educational and vocational levels, only workers of the security services, 
experts in the field of security or management personnel. Security education needs to be understood as well as an 
effective system of education, the building of security awareness and shaping attitudes towards safety behaviour 
and action in the context of lifelong learning from pre-school education to economically active citizens. It is 
necessary to institutionalize security education and ensure coherence in the various stages of education, 
networking and institutional security. 
The key words: Security, security education, institutionalization of education. 
 
 
 

ÚVOD  
 

Každá činnosť v živote človeka má bezpečnostný aspekt, počnúc bezpečnosťou v domácnosti, na 
ihriskách, vo vzdelávacích zariadeniach, na pracovisku, na verejnosti, cez bezpečnosť v doprave, ekonomike, až 
po národnú a medzinárodnú bezpečnosť. V súčasnej dobe pri riešení mnohých bezpečnostných problémov však 
nie je postačujúce zaoberať sa iba už vzniknutými krízovými situáciami a zameriavať sa len na riešenie týchto 
javov, teda na odstraňovanie negatívnych dôsledkov. Je dôležité venovať zvýšenú pozornosť najmä prevencii, 
teda predvídaniu ohrození, ich predchádzaniu. Bezpečnosť je výsledkom procesov a činností sociálnych 
subjektov, ktoré sú orientované na včasnú identifikáciu, zníženie, elimináciu alebo odvrátenie nebezpečenstiev 
alebo ohrození, ktoré majú potenciál zničiť alebo výrazne poškodiť duchovné a materiálne statky, spôsobiť 
výrazné škody, znemožniť alebo obmedziť ďalšiu existenciu a rozvoj  jednotlivca, sociálnych skupín,  štátu 
alebo ľudstva ako celku. Vplyv globalizácie a globálnych problémov na sociálne objekty vytvára čoraz 
zložitejšie podmienky pre zaisťovanie bezpečnosti. Bezpečnosť sa stáva najaktuálnejšou strategickou a sociálno-
ekonomickou úlohou spoločnosti, ale aj ľubovoľnej organizácie, ktorá má zaručiť svoje spoľahlivé fungovanie 
a trvalý rozvoj v objektívne existujúcich podmienkach daného prostredia. V tomto svetle stúpa na význame 
bezpečnostná veda ako eda komplexná, ktorá vzniká ako prienik  prírodných, spoločenských a technických vied, 
je to veda, ktorá skúma zákonitosti a mechanizmy ochrany človeka, sociálnych skupín, spoločenského 
a prírodného prostredia. 
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   V poslednom období vzniká potreba vytvárania nových teórií vyučovania a vzdelávania v oblasti 
bezpečnosti a vytvorenie jej metodológie. Je nevyhnutné navrhnúť procesy pre bezpečnostné vzdelávanie v praxi 
a určiť faktory morálne, kognitívne, emočné, funkčné a vecné - ako súčasti takéhoto vzdelávania. Moderný 
človek sa dnes nezaobíde bez schopnosti posúdiť riziko a zručnosti komplexného správania sa v krízových 
situáciách.  

 
Jedným z cieľov bezpečnostného vzdelávania je vytvoriť u obyvateľov určité morálne postoje, ich 

psychickú odolnosť, rozvíjať psychologické zručnosti a schopnosti, rovnako ako ich pripraviť na konkrétne 
ochranné opatrenia v prípade krízových situácií, v čase akéhokoľvek ohrozenia. To všetko by sa malo týkať 
vedúcich orgánov vlády, obchodných, občianskych a spoločenských organizácií, zložiek civilnej ochrany, žiakov 
a študentov, a ostatných členov spoločnosti. Vyjadrením prepracovanosti v tejto oblasti je praxeológia, veda o 
účinnom a efektívnom fungovaní. Je preto dôležité zvyšovať kvalifikáciu učiteľov, ich znalosti a možnosti 
realizácie v činnostiach vzdelávacej praxeologickej vedy. Faktory, ktoré odrážajú spôsob a druh ľudského 
správania v procese organizovanej vzdelávacej činnosti budú značne závisieť od druhu vzdelávacej inštitúcie ako 
organizácie (odboru školstva, univerzity, fakulty, ústavu, katedry, školského zariadenia, školy, škôlky, atď.). 
Právomoci praxeológie sú univerzálne a aplikované pre rôzne oblasti ľudskej činnosti. Vzťahujú sa k vyučovaniu 
v rôznych vzdelávacích subjektoch, štátnych i neštátnych. Určením charakteru obsahu, možno definovať ciele, 
metódy a formy vyučovania pre vytváranie vhodného profesionálneho správania. Špecifiká rozvoja sa zhodujú s 
požiadavkami trhu. Podporovaný je mnohými vedami, najmä vedami z oblasti pedagogiky, psychológie, 
metodológie, logiky, sociológie, etiky, vzdelávania, ekonomiky, organizácie a teórie riadenia i politickej oblasti. 
V priebehu vzdelávania sa odovzdáva enormné množstvo informácií. Pokiaľ sa jedná o vzdelávanie 
bezpečnostných pracovníkov, možno stanoviť konkrétny cieľ bezpečnostného vzdelávania, ktorým je pripraviť 
skupinu odborníkov pre riadenie inštitúcií rôznych rozmerov a rôzneho stupňa zložitosti, smerovať k formovaniu 
profesionála s rozšírenou pôsobnosťou, aktívneho v pracovnom procese, vytvárajúceho hodnoty pre ostatných 
ľudí. Vzdelávanie bezpečnostných manažérov by malo byť realizované v súlade so zásadami praxeológie, ktorá 
zdôrazňuje potrebu zvážiť ciele vyučovania. Vzdelávací proces by sa mal opierať takisto o úvahy racionálnosti. 
Cieľom a úlohou bezpečnostného vzdelávania by malo byť i poukazovanie na neustále zmeny vo svete a na 
potrebu prispôsobovať tejto skutočnosti manažérov bezpečnosti. Organizovaná činnosť pracovníkov, 
podmienená cieľmi a úlohami vyučovania, má významný vplyv na rozvoj plánov a programov, zlepšenie 
metodickej práce, pozdvihnutie kvalifikácie pedagogických pracovníkov, organizáciu, riadenie a hodnotenie 
vzdelávania a odbornej prípravy špecialistov. Ciele a úlohy vyučovania pomáhajú vytvoriť optimálne podmienky 
pre vedomé a pozitívne konanie vzdelaných a kvalifikovaných manažérov bezpečnosti  rôznych špecializácií. Je 
potrebné vytvoriť a objasniť vlastnú terminológiu relevantných pojmov, využívanú v rámci prípravy odborníkov 
v oblasti bezpečnosti - vo vzdelávaní špecialistov bezpečnostného manažérstva. 
 

 
INŠTITUCIONALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU 

 
Bezpečnostné vzdelávanie je často povyšované  na vyššiu úroveň, na proces zvyšovania vzdelanostnej a 

odbornej úrovne iba pracovníkov bezpečnostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich 
pracovníkov. Vychádzajúc zo všeobecne známeho chápania bezpečnosti ako stavu bezpečia, stavu ochrany pred 
nebezpečím, možno bezpečnostné vzdelávanie chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, budovania 
bezpečnostného povedomia a formovania postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu v rámci 
celoživotného vzdelávania od predškolskej výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných občanov. Je 
nevyhnutné zabezpečiť nadväznosť v jednotlivých stupňoch vzdelávania, prepojenosť a inštitucionálne 
zabezpečenie bezpečnostného vzdelávania.  

 
Bezpečnosť je súčasťou života každého z nás. Často sa bezpečnosťou zaoberáme, pričom si to ani 

neuvedomujeme. Zaoberáme sa ňou denne, v bežných praktických činnostiach.  Bezpečnostnej výchove je 
človek podrobený už v detstve. Od ranného veku učíme deti základným pravidlám bezpečnosti: ako bezpečne 
prechádzať cez cestu, ako sa hrať bezpečne na ihrisku,  ako sa bezpečne správať k iným. Vzhľadom na to, že 
bezpečnostné vzdelávanie chápeme ako efektívny systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia a 
formovania postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu, je preto opodstatnené tvrdiť, že o inštitucionalizáii 
bezpečnostného vzdelávania teda možno hovoriť už v predškolských zariadeniach, a bezpochyby na základných 
školách. Na základnom stupni vzdelávania je bezpečnosť prítomná takmer v každom predmete, nielen v 
matematike, biológii, fyzike, chémii, v rôznych odborných predmetoch, ale do učebných osnov sú začlenené aj 
vyučovacie predmety, týkajúce sa vyslovene bezpečnostnej problematiky, ako napríklad základné pravidlá 
bezpečnosti na cestách, poskytovanie prvej pomoci v krízových situáciách a pod. Bezpečnostné vzdelávanie je 
obohatené edukačnými stretnutiami s príslušníkmi Policajného zboru, hasičmi, záchranármi alebo priamo 
ukážkami niektorých techník zásahov a vybavenia. 
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Pre potreby tohto článkuje je nasledovné členenie inštitucionalizácie bezpečnostného vzdelávania 
zamerané na tie oblasti vzdelávania, v ktorých je možné študovať priamo určitú oblasť bezpečnosti, teda vo 
vzdelávaní stredoškolskom, vysokoškolskom i celoživotnom. (Kováčova L., Tyrała P., 2011, s.81)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INŠTITUCIONALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA V RÁMCI  
STREDNÝCH  ŠKÔL 

 
Ústredné orgány, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva, 

zabezpečujú, aby obsah výchovy a vzdelávania na všetkých druhoch a typoch škôl zahŕňal v primeranom 
rozsahu oblasť Bezpečnosti a ochrany zdravia i Ochrany pred požiarmi. 

Z predpisu č. 282/2009 Z. z. Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách 
§7 ods. (1) vyplýva, že súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov na všetkých stredných školách je okrem iných 
povinných aktivít, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu, aj kurz na ochranu 
života a zdravia. Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OZO) sa v stredných školách realizuje 
prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných 
organizačných foriem vyučovania, účelových cvičení a kurzu. Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a 
dopravná výchova do samostatných oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana života a zdravia integruje 
postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri 
pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a 
jeho okolie. 
 
 Na Slovensku však pôsobia stredné školy, ktorých učebné plány a učebné osnovy priamo súvisia 
s oblasťou bezpečnosti: 
 
Stredná odborná škola Policajného zboru v Bratislave  

 
Stredná odborná škola, ktorá pripravuje pre službu v Policajnom zbore nižších policajných dôstojníkov. 

Sú to policajti zaradení vo výkone služby na funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou podporučík, poručík 
a nadporučík, kde sa vyžaduje špcializované policajné vzdelanie podľa osobitného zákona. Škola je súčasťou 
vzdelávacej sústavy Policajného zboru. Je rezortnou školou Ministerstva vnútra SR. Štúdium sa uskutočňuje 
dennou formou, kombinovanou formou, pri ktorej sa poslucháči striedajú na vyučovaní s výkonom služby na 
svojich policajných útvaroch, alebo diaľkovou formou štúdia. Dĺžka štúdia je v dennej forme do 3 mesiacov, 
kombinovanej forme do 6 mesiacov. Štúdium sa ukončuje záverečnou pomaturitnou skúškou pred skúšobnou 
komisiou, ktorá má teoreticko–praktický charakter. Absolventi štúdia sa uplatňujú vo všetkých službách 
Policajného zboru ako špecialisti na funkciách referent, starší referent, policajný orgán v skrátenom vyšetrovaní, 
alebo ako riadiaci funkcionári na základných útvaroch. Stredná odborná škola Policajného zboru v Bratislave je 
jedinou policajnou školou pripravujúcou nižších policajných dôstojníkov v rezorte Ministerstva vnútra SR a má 
pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky. Na škole sa pripravujú tiež nižší policajní dôstojníci pre 
potreby Železničnej polície a Vojenskej polície.  

 
Stredná odborná škola Policajného zboru  v Pezinku  
 

Je rezortnou školou Ministerstva vnútra SR. Pripravuje novoprijatých príslušníkov PZ pre výkon štátnej 
služby v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu dennou formou. Štúdium trvá najmenej 6 mesiacov, v súčasnosti 8 
mesiacov s odbornou praxou a poskytuje základné policajné vzdelanie. Počas štúdia poslucháči získavajú 
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základné vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti služby poriadkovej polície, služby hraničnej a cudzineckej 
polície, dopravnej polície, kriminalistiky, trestného práva, streleckej a telesnej prípravy. Všeobecná časť výučby 
je zameraná na zvládnutie základov nemčiny a angličtiny, ovládanie práce s počítačom, na zvládnutie 
registratúrneho poriadku, na etiku a psychológiu policajnej práce. Po dohode s MV SR môžu na tejto škole 
študovať aj príslušníci iných ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených síl a 
poriadkových útvarov. Súčasťou štúdia sú aj praktické cvičenia, ktoré integrujú učivo viacerých predmetov. 
Štúdium na tejto škole končí maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Po vykonaní 
maturitnej skúšky absolventi štúdia získajú základné policajné vzdelanie a zaraďujú sa na funkcie s plánovanou 
práporčíckou hodnosťou. Uplatnia sa najmä na základných policajných útvaroch Policajného zboru. 

  
 

Stredná odborná škola Policajného zboru  v Košiciach 
 

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice je výchovno-vzdelávacím zariadením Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. Odborné vzdelávanie je koncipované so širokým profilom zameraným na osvojenie 
si celého spektra základných činností policajnej služby. Poskytuje základné odborné vedomosti, zručnosti a 
návyky potrebné pre výkon policajnej služby. Vzdelávaciu zložku realizuje (v oblasti  obsahovej) kladením 
dôrazu na vzájomnú prepojenosť teoretických vedomostí; praktických zručností, návykov, osobnostných 
schopností a predpokladov poslucháčov; praktickú výučbu formou praktických zamestnaní a integrovaných 
cvičení; efektívnu organizáciu odbornej praxe; utváranie právneho vedomia; rozvoj  intelektuálnych spôsobilostí, 
fyzických schopností, psychickej odolnosti voči záťažovým situáciám; úroveň spracovania služobných 
písomností; taktiku služobných zákrokov  a  ovládanie služobnej zbrane; samostatné, zodpovedné, rozvážne a 
rozhodné konanie; komunikačné schopnosti a rozvíjanie schopností  bezprostredného kontaktu  policajta 
s občanmi; utváranie pozitívnych vzťahov so spoločnosťou; (v oblasti organizačnej) vytvorením príslušných 
školských vzdelávacích programov; rozpracovaním a dodržiavaním časovo-tematických plánov; intenzívnou 
komunikáciou medzi predmetovými skupinami; dôsledným  plánovaním  rozvrhu hodín; spracovaním 
harmonogramu študijných behov; prípravou nástupu študijných behov; analyzovaním  priebehu a výsledkov 
jednotlivých druhov štúdia.  
 
 
Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline 
 

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline ako zariadenie Hasičského a záchranného zboru plní 
funkciu strednej odbornej školy a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi. 
Poskytuje úplné stredné i vyššie odborné vzdelanie formou diaľkového štúdia. Škola neposkytuje vzdelávanie 
žiakom po absolvovaní základnej školy v dennom štúdiu. Úlohy rezortného vzdelávacieho zariadenia plní škola 
najmä organizovaním základnej prípravy a špecializovanej odbornej prípravy príslušníkov Hasičského a 
záchranného zboru vrátane systému celoživotného vzdelávania. Vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na 
obsahovej príprave a vykonávaní základnej, špecializovanej a cyklickej prípravy zamestnancov závodných a 
obecných (mestských) hasičských útvarov a zborov. V súlade s udelenými oprávneniami škola vykonáva 
základnú a ďalšiu odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä pre technikov požiarnej ochrany a 
špecialistov požiarnej ochrany. Škola spolupracuje so strednými a vysokými školami, ktoré zabezpečujú výučbu 
so študijným zameraním na ochranu pred požiarmi. Od roku 2006 je škola stálym členom Európskej asociácie 
hasičských škôl EFSCA. S účinnosťou od 1. januára 2008 sa škola stala v rámci Ministerstvá vnútra Slovenskej 
republiky samostatnou rozpočtovou organizáciou.  
 
 
Súkromná stredná odborná škola Ochrany osôb a majetku 
 

Je to jediná súkromná stredná odborná škola pripravujúca mladých ľudí pre prácu priamo v oblasti 
bezpečnosti. Dĺžka vzdelávania a prípravy je 4 roky, spôsob ukončenia – maturitná skúška. Odborná zložka 
poskytuje teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pre kvalifikovanú prácu. Pre komplikované 
vykonávanie uvedených činností má absolvent školy vedomosti aj z oblasti psychológie, kriminalistiky, právnej 
náuky, špeciálnej telesnej výchovy, špeciálnej bezpečnostnej prípravy, kynológie a technických prostriedkov na 
ochranu osôb a majetku. Profil je vytváraný absolvovaním všeobecných a aplikovaných predmetov z oblasti 
ekonomiky, legislatívy. Na profile absolventa sa výrazne podieľa aj zvládnutie teórie ochrany osôb a majetku, 
náuky o zbraniach a strelive a taktiež technické a praktické zvládnutie prostriedkov na ochranu a zabezpečenie 
objektov. Súčasťou profilu je problematika trestného a správneho práva, základov kriminalistiky a zákonov proti 
páchateľom v úzkej nadväznosti na spoluprácu s políciou a ostatnými ozbrojenými a záchrannými zložkami. V 
priebehu 4.ročníka na základe spolupráce so školiacim strediskom SBS má absolvent možnosť získať preukaz 
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odbornej spôsobilosti SBS a v rámci špeciálnej telesnej výchovy základný pás absolventa kurzu bojových umení. 
Sídlo školy je v Bratislave. 
 
 
Stredná odborná škola dopravná v Martine  - Priekope  - odbor štúdia - 2684 4 Bezpečnostné systémy v doprave 
a priemysle 
 

Odbor bol otvorený v septembri 2012.Študijný odbor pripravuje absolventov na prácu technikov 
bezpečnostných zariadení v doprave a priemysle. Ide o štvorročný odbor štúdia je koncipovaný  ako odbor 
profesijnej prípravy pre úsek bezpečnostných elektrotechnických služieb pre oblasti dopravy so všeobecným 
prehľadom o celej oblasti a so základnými predpokladmi pre výkon podnikateľských aktivít. Na  základoch z 
elektrotechniky, elektrických meraní, elektroniky a technológie v 1. a 2. ročníku štúdia  pripravuje  absolventov 
do pozícií odborníkov na bezpečnostné systémy v doprave a priemysle schopných: navrhovať vhodné 
bezpečnostné prostriedky na ochranu hmotného a nehmotného majetku, ochranu života a zdravia pracovníkov, 
(napr.  kamerové systémy, osobné hlásiče porušenia ochranných podmienok na mobilný telefón, resp. mail 
určenej osobe a policajným zložkám), diagnostikovať poruchy na bezpečnostných systémoch, systémoch 
ochrany objektov, života a zdravia a  na senzorovej technike, diagnostikovanú chybu odstrániť, spojazdniť 
bezpečnostný systém nastavením podmienok podľa požiadaviek  zákazníka, vykonávať funkciu bezpečnostného 
alebo revízneho technika  
 
 
 

INŠTITUCIONALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA V RÁMCI  
VYSOKÝCH ŠKÔL 

 
Vysoké školstvo v Slovenskej republike sa vyznačuje vysokou mierou decentralizácie a autonómie 

jednotlivých inštitúcií čo do obsahu, foriem, metód vyučovacej práce, slobody v oblasti vedy a výskumu, ako aj 
hospodárenia s finančnými prostriedkami. Inštitúcie poskytujúce vysokoškolský stupeň vzdelania sú vysoké 
školy, ktoré členíme na verejné, štátne a súkromné. 
  Vychádzajúc zo zoznamu oblasti výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im 
zodpovedajúcich študijných odborov, ktoré sú súčasťou Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, 
študijné odbory priamo súvisiace s bezpečnosťou patria do oblasti výskumu č. 23 Bezpečnostné služby a č. 17 
Inžinierstvo a technológie, do podskupín odborov Bezpečnostné služby; Obrana a vojenstvo; Konštrukčné 
inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie (Zdroj:, Sústava študijných odborov Slovenskej republiky 2012 
[cit. 15.12.2012]. Dostupné na internete: www.akredkom.sk)  
 
Bezpečnostné služby:  

8.3.1. ochrana osôb a majetku 
8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby 
8.3.3. teória policajných vied 
8.3.4. kriminológia a kriminalistika  
8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
8.3.6. záchranné služby 
8.3.7. občianska bezpečnosť 

 
Obrana a vojenstvo: 

8.4.1. manažment vojenských systémov 
8.4.2. ekonomika a manažment obranných zdrojov 
8.4.3. výzbroj a technika ozbrojených síl 
8.4.4. národná a medzinárodná bezpečnosť 
8.4.5. operačné a bojové použitie ozbrojených síl 
8.4.6. vojenské spojovacie a informačné systémy 
8.4.4. vojenská logistika 

 
Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie 
 5.2.56  Bezpečnosť technických systémov 
  

V študijných odboroch z oblasti výskumu Bezpečnostné služby poskytujú vysokoškolské vzdelávanie 
viaceré slovenské vysoké školy, v rámci ktorých sú akreditované rôzne študijné programy. V tomto roku je z 
podskupiny odborov Bezpečnostné služby na vysokých školách z danej oblasti výskumu uplatňovaných 5 
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nasledovných študijných odborov (Zdroj: Portál vysokých škôl, 2012 [cit. 15.12.2012]. Dostupné na internete: 
www.portalvs.sk): 

 
8.3.1. ochrana osôb a majetku  

 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
 Technická univerzita vo Zvolene 
 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
 Žilinská univerzita v Žiline 

8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby 
 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

8.3.6. záchranné služby 
 Žilinská univerzita v Žiline 

8.3.7. občianska bezpečnosť 
 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 
 Žilinská univerzita v Žiline 

 
 

 Bezpečnostné vzdelávanie sa realizuje aj v študijných odboroch a študijných programoch z podskupiny 
odborov Obrana a vojenstvo, ktoré sú uplatňované v rámci vysokoškolského vzdelávania iba na Akadémii 
ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Ide konkrétne o študijné odbory: 

8.4.1. manažment vojenských systémov 
8.4.2. ekonomika a manažment obranných zdrojov 
8.4.3. výzbroj a technika ozbrojených síl 
8.4.4. národná a medzinárodná bezpečnosť 
8.4.6. vojenské spojovacie a informačné systémy 

 
V oblasti výskumu č. 17 Inžinierstvo a technológie je v podskupine Konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a komunikácie zaradený študijný odbor 5.2.56  Bezpečnosť technických systémov, v ktorom 
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie Technická univerzita v Košiciach. 

 
Na základe členenia podľa zamerania študijných programov, možno uviesť tri vysoké školy na 

Slovensku, ktoré možno jednoznačne nazvať inštitúciami bezpečnostného vzdelávania. Medzi tieto vysoké 
školy, ktorých študijné programy sú zamerané na vojenské a bezpečnostné vedy, patria:  

 Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 
 Akadémia policajného zboru v Bratislave  
 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 

 
 
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši  
 

Pripravuje intelektuálnych vodcov ozbrojených síl a odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany. Jej 
hlavným poslaním je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov akadémie ozbrojených síl v rámci 
vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, rozvíjať ich harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť a 
posilňovať ich motiváciu pre službu vlasti. Centrum vzdelávania je jedným zo základných pracovísk Akadémie 
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika zabezpečujúce celoživotné vzdelávanie. CV zabezpečuje 
vzdelávanie profesionálnych vojakov, zamestnancov rezortu obrany a iných rezortov, zamestnancov verejnej 
správy ako aj vzdelávanie realizované podľa zmlúv a dohovorov s partnerskými vysokými školami a súkromným 
sektorom. V súčasnosti má v študijných odboroch Manažment vojenských systémov; Ekonomika a manažment 
obranných zdrojov; Výzbroj a technika ozbrojených síl; Národná a medzinárodná bezpečnosť; Vojenské 
spojovacie a informačné systémy akreditované nasledovné študijné programy: 

 
1. stupeň (Bc.) 

 manažment vojenskej organizácie (denné)   
 zbraňové systémy, zbrane a ich časti (denné) 

2. stupeň (Ing./Mgr.) 
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 bezpečnosť a obrana štátu (externé) 
 manažment obranných zdrojov (denná, externá) 
 vojenské spojovacie a informačné systémy (denné) 
 vojenské spojovacie a informačné systémy – konverzný program (externé) 
 výzbroj a technika ozbrojených síl (denné, externé) 
 zbraňové systémy, zbrane a ich časti (denná, externá) 

  3. stupeň (PhD.) 
 bezpečnosť a obrana štátu (externé) 
 vojenské spojovacie a informačné systémy (externé) 
 výzbroj a technika ozbrojených síl (externé) 

 
 
Akadémia policajného zboru v Bratislave  

 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca 

vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb. Poslaním 
Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary 
Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych 
bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných 
odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózne, habilitačné a inauguračné 
konanie. Bezpečnostný charakter poskytovaného vzdelávania sa neustále prehlbuje, čím škola posilňuje svoje 
postavenie vo vysokoškolskom priestore. V súčasnosti ponúka v študijných odboroch Ochrana osôb a majetku a 
Bezpečnostné verejnosprávne služby nasledovné študijné programy: 

1. stupeň (Bc.) 
 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (denné, externé) 
 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (denné, externé) 

2. stupeň (Mgr.) 
 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (denné, externé) 
 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (denné, externé) 

3. stupeň (PhD.) 
 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (externé) 

 
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  

 
Veľký záujem o štúdium bezpečnostného manažérstva podnietil vznik súkromnej Vysokej školy 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach v roku 2006, čo malo za následok ďalší rozvoj bezpečnostného 
vzdelávania.  

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov ako pre sféru verejnej správy tak aj 
súkromného sektora.  Absolventi riešia bezpečnostné otázky pri riadení výrobnej sféry, občianskeho života pri 
ochrane hmotného a nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí alebo štátu pred pôsobením 
bezpečnostných rizík rôznej povahy. Absolvent získava vedomosti z oblasti bezpečnosti osôb a majetku, 
prírodných a technických vied, práva, policajných a kriminalistických vied, ekonomiky, manažmentu, 
environmentalistiky, informačných technológií, humanitných vied a cudzích jazykov. Univerzálnosť štúdia je 
pridanou hodnotou, keďže okrem absolvovania bezpečnostných predmetov získava absolvent vedomosti aj z 
predmetov technických, právnych, ekonomických a humanitných. Dané široké spektrum predmetov dáva 
absolventovi vo všeobecnosti možnosť sa uplatniť na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných 
službách celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v samospráve, súkromných podnikoch a spoločnostiach, v 
policajnom zbore a ozbrojených silách SR, ale aj iných oblastiach spoločnosti. Pre špecifické požiadavky 
verejného sektora ma absolvent možnosť sa počas štúdia formou modulov voliteľných predmetov  v 2. a 3. 
ročníku Bc. štúdia a témou záverečnej práce v rámci akreditovaného študijného programu vyprofilovať pre 
oblasť: riadenia ekonomickej bezpečnosti, riadenia bezpečnosti v doprave, riadenia environmentálnych rizík, 
riadenia bezpečnosti informácií.  

 
V súčasnosti ponúka študijné programy: 

1. stupeň (Bc.) 
 riadenie bezpečnostných systémov (denné, externé) 

2. stupeň (Ing.) 
 riadenie bezpečnostných systémov (denné, externé) 
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INŠTITUCIONALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA V RÁMCI  
CELOŽIVOTNÉHO  VZDELÁVANIA 

 
Odbornú prípravu v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Ochrany pred požiarmi a 

Súkromnej bezpečnosti možno rovnako nazvať bezpečnostným vzdelávaním a zaradiť ho skôr k celoživotnému 
vzdelávaniu.  

Problematika Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík sú predmetom výučby 
na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane 
rekvalifikácií. 

Zákon č. č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci ukladá zamestnávateľom viacero 
povinností. Jednou z nich je poskytovanie v potrebnom rozsahu školenia, teda má povinnosť pravidelne, 
zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:   
– s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami 
bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s 
bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,   
– s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred nimi, 
– so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli 
bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,  
– a ďalšími skutočnosťami súvisiacimi s BOZP a informovať najmä o faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu 
ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov.   

Zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za 
zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu, 
zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán alebo 
zamestnanecká rada. Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zabezpečiť na plnenie 
úloh potrebné vzdelávanie. Bezpečnostno-technická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v 
oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri 
zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a 
stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, 
pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.  Úlohy bezpečnostno-
technickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný 
odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   

Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti 
ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom 
práce alebo príslušným orgánom dozoru; oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu na prípravu 
žiakov a študentov na výkon povolania a pre zamestnávateľa na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 
vlastných zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a 
zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného 
bezpečnostného technika, môže organizovať a vykonávať len škola alebo osoba oprávnená na výchovu a 
vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany 
práce v rozsahu príslušnej činnosti sa vydáva na základe písomnej žiadosti. 

 
Ústredné orgány, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva, 

zabezpečujú, aby obsah výchovy a vzdelávania na všetkých druhoch a typoch škôl zahŕňal v primeranom 
rozsahu oblasť Ochrany pred požiarmi. 

 
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov podľa zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je povinná, okrem iného, zabezpečovať školenia a overovanie vedomostí 
o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikateľa zdržujú v jej objektoch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu 
osôb podliehajúcich overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 
ministerstvo, 

Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom požiarnej ochrany 
obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou. Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba - 
podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: 
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,  
b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,  
c) vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,  
d) vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,  
e) určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,  
f) organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov. 
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Odborná spôsobilosť je vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a 
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti.  

Problematiku odbornej prípravy a poradenstva v oblasti Súkromnej bezpečnosti upravuje zákon č. 
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o súkromnej bezpečnosti). 

Odborná príprava a poradenstvo v oblasti súkromnej bezpečnosti je: 
a)  príprava na výkon strážnej služby,  
b)  príprava na výkon detektívnej služby,  
c)  poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo 
d)  poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby. 

Držiteľ licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva môže  požiadať o akreditáciu. 
Akreditáciu udelí ministerstvo žiadateľovi, ktorý preukáže, že je schopný zabezpečiť riadnu úroveň odbornej 
prípravy a preukáže, že má vhodné priestory, v ktorých sa má vykonávať odborná príprava.  Vhodnosť 
priestorov preukazuje aj rozhodnutím hygienika.  
O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od začatia konania. Platnosť akreditácie je 
najviac desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie. Akreditovaná osoba 
vykonáva odbornú prípravu v školiacom zariadení.  
Ak žiadateľ  o  akreditáciu nie je vlastníkom školiaceho zariadenia, ministerstvo udelí akreditáciu len na 
obdobie, počas ktorého je žiadateľ o akreditáciu oprávnený priestory školiaceho zariadenia užívať. Ministerstvo 
v rozhodnutí o udelení akreditácie uvedie aj adresu školiaceho zariadenia. Akreditovaná osoba (podnikateľský 
subjekt) je povinná zabezpečiť odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti. Odbornú prípravu zabezpečí 
najmenej v rozsahu 70 hodín pri odbornej príprave typu S, 90 hodín pri odbornej príprave typu P, 30 hodín 
v skrátenej forme odbornej prípravy typu S alebo P. Odborná príprava zahŕňa problematiku ako základy 
právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústava Slovenskej republiky, právna ochrana ľudských práv a slobôd, 
právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, základy trestného práva, 
základy kriminalistiky, zákon o priestupkoch a správne konanie,  zákon o Policajnom zbore, zákon o Železničnej 
polícii, zákon o Vojenskej polícii, zákon o Obecnej polícii,  teória zásahov, praktický výcvik taktiky a techniky 
zásahov,    poskytovanie prvej pomoci,  požiarna príprava, manažment.                                                                                               

Odbornú prípravu môže vykonávať len osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo 
bezpečnostné služby s päťročnou praxou v odbore právo alebo päťročnou bezpečnostnou praxou, ak ide o právne 
predmety, absolvent lekárskej fakulty alebo zdravotnícky inštruktor Slovenského červeného kríža, ak ide 
o poskytovanie prvej pomoci, absolvent ukončeného štúdia v odbore požiarna ochrana s päťročnou praxou 
v tomto odbore alebo technik požiarnej ochrany s desaťročnou praxou v tomto odbore, ak ide o požiarnu 
prípravu. O skončení odbornej prípravy akreditovaná osoba vydá absolventovi potvrdenie. 

 
V  súvislosti s bezpečnostným vzdelávaním je vhodné spomenúť aj agentúru CEPOL. CEPOL 

(Collège européen de police – European Police College - Európska policajná akadémia) je agentúrou Európskej 
únie zriadenou rozhodnutím Európskej komisie č. 2005/681/JHA zo dňa 20.9.2005 s cieľom spájať policajných 
špecialistov v Európe za účelom posilnenia cezhraničnej spolupráce v boji proti kriminalite a udržiavania 
verejnej bezpečnosti, poriadku a práva. CEPOL organizuje 90-100 kurzov, seminárov a konferencií ročne. 
Široký rozsah jeho aktivít je realizovaný vzdelávacími inštitúciami a centrami policajného vzdelávania 
členských štátov EÚ. V Slovenskej republike sú úlohy CEPOLu zabezpečované Centrom policajného 
vzdelávania MV SR. Víziou CEPOLu je byť, v spolupráci s ďalšími agentúrami, úradmi a akademickým svetom, 
primárnym zdrojom ďalšieho vzdelávania policajných špecialistov a rozvoja na poli školení s cieľom zlepšiť 
medzinárodnú spoluprácu a činnosť polície v Európe. Cieľom EPA je pomáhať školiť vyšších príslušníkov 
polície členských štátov zlepšovaním spolupráce medzi rôznymi jej zložkami. Podporuje a rozvíja európsky 
prístup k hlavným problémom, ktorým čelia členské štáty v boji proti zločinu, pri predchádzaní zločinnosti a 
zachovávaní právneho poriadku a verejnej bezpečnosti, najmä s ohľadom na cezhraničný rozmer týchto 
problémov.  

Hlavnými snahami akadémie je šírenie vedomostí o štruktúrach polície v krajinách EÚ a ich medzištátnej 
spolupráci, informovanie o nástrojoch Únie v týchto oblastiach a zabezpečovanie odbornej prípravy v oblastiach 
rešpektovania demokratických záruk. CEPOL sídli v britskom Bramshille. Na jeho čele je riaditeľ, ktorý je 
volený na 4 roky. Ten sa zodpovedá Správnej rade, ktorú tvoria zástupcovia členských krajín Únie. Správna rada 
zasadá 4 krát do roka. Zriadila štyri výbory: 

 Výbor pre ročný program zostavuje ročný pracovný program, výročnú správa a pripravuje kalendár 
aktivít akadémie 

 Rozpočtový a správny výbor má na starosti návrhy a odporúčania, týkajúce sa finančných 
a administratívny záležitostí 

 Výbor pre stratégiu je poradným a informačným výborom, ktorý poskytuje informácie, nevyhnutné 
k realizácii a sledovaniu stratégií, ktoré zaisťujú plnenie cieľov a plánov, stanovených Správnou radou 
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 Výbor pre odbornú prípravu a výskum podáva Správnej rade návrhy a odporúčania v oblasti zlepšenia 
tréningovej, výukovej a výskumnej stratégie. 

 
 

ZÁVER 
 
Bezpečnosť zaberá veľký priestor v ľudských potrebách, preto je dôležité si uvedomiť jej významné 

postavenie aj v procese výchovy a vzdelávania. V systéme vzdelávania je nevyhnutné brať ohľad na súčasné 
možné ohrozenia v živote človeka. Týmto problémom by sa mali zaoberať pedagogický pracovníci na všetkých 
stupňoch  vzdelávania. Ich povinnosťou je vedieť, a následne to odovzdať v procese vzdelávania svojim žiakom 
a študentom, ako predchádzať negatívnym javom a ako v už vzniknutej krízovej situácii reagovať. Je potrebné 
zdokonaľovať teóriu výchovy k bezpečnosti (tvrdenia, definície, hypotézy, ciele), ako aj predmetovú stránku 
výchovy k bezpečnosti (v oblasti rizika, ohrozenia, nebezpečenstva). Výchovno-vzdelávacie vplyvy umožňujú 
človeku aktívnu účasť na kolektívnom živote, uľahčujú plnenie sociálnych rolí a spôsobujú, že správanie človeka 
vo vzťahu k sebe i ostatným je považované za spoločensky prijateľné, t.j. človek je schopný zaradiť sa do 
určitých sociálnych skupín, pričom rešpektuje ich platné hodnoty a normy. Bezpečnostná problematika by mala 
byť riešená najmä usmerňovaním mládeže k pochopeniu problému bezpečnosti, negatívnych dopadov ohrození, 
čo predstavuje najefektívnejší spôsob nielen ich ochrany ale aj ochrany ľudí, ktorí žijú v ich okolí. Preto má 
bezpečnostné vzdelávanie na stredných i vysokých školách obrovský význam pre prítomnosť a najmä pre našu 
budúcnosť.  
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BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY NA OCHRANU 
AUTOMOBILU PROTI ODCUDZENIU 

 
Miroslav KRÁĽ1 - Ľuboš KONDÁŠ2 -  Vladimír SEDLÁK3 

 
Security systems for automobile protection against theft 

 
 
Abstrakt: Článok prezentuje jednotlivé bezpečnostné systémy v automobiloch s popisom ich funkčnosti. 
Bezpečnostné systémy sú určené na ochranu automobilu proti jeho odcudzeniu. Bezpečnostné systémy na 
ochranu automobilu proti jeho odcudzeniu sú rozdelené na mechanické a elektronické systémy.  
Kľúčové slová: bezpečnostné systémy, odcudzenie automobilu, ochrana.  
 
Abstract: The paper presents the individual security systems in automobiles with description of their function. 
The security systems are intended for protection of an automobile against its theft. The security systems for an 
automobile protection against its theft are divided into mechanical and electronic systems. 
Key words: security systems, automobile theft, protection. 
 

 
ÚVOD 

 
Automobilová doprava je v súčasnosti najrozšírenejší spôsob dopravy na svete. Počet automobilov 

(vozidiel) na cestách každoročne stúpa a je predpoklad, že v najbližšej budúcnosti sa ich počet zmnohonásobí. 
Automobily sa používajú už dlhú dobu, no na ich zabezpečenie sa však začalo myslieť až oveľa neskôr. Ľudia si 
totiž mysleli, že zabezpečenie svojho automobilu proti odcudzeniu je prepych.  

Prirodzenosťou je, že každý človek si svoj majetok chce čo najlepšie ochrániť.  So zvyšujúcim sa 
počtom automobilov sa zvyšujú aj pokusy o ich odcudzenie. Keďže je veľký dopyt aj po náhradných dieloch, 
mnohé odcudzené automobily končia často rozobraté, takže je ich prakticky nemožné vypátrať. Vo vývoji 
bezpečnostných systémov proti odcudzeniu automobilov každým rokom automobilový priemysel zaznamenáva 
stále dokonalejšie zabezpečovacie systémy, než aké sme poznali v minulosti. Pokiaľ v minulosti úplne postačil aj 
obyčajný zámok na dverách, v dnešnej dobe už skoro každý automobil má jednoduchší alebo zložitejší 
poplachový systém, prípadne nejaké iné mechanické zabezpečenie. Dnes už existujú rôzne moderné elektronické 
a mechanické zabezpečenia proti odcudzeniu automobilov. Z hľadiska ekonomického sú takéto aj špičkové 
bezpečnostné systémy v automobiloch veľmi spoľahlivé a cenovo veľmi priaznivé.                 
 

 
SÚČASNÉ TRENDY BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV NA ZABEZPEČENIE AUTOMOBILU 

PROTI JEHO ODCUDZENIU 
 

Ak človek vlastní automobil, prináša mu to okrem osohu aj riziká jeho odcudzenia. Dochádza 
k odcudzeniu celého automobilu alebo k vykradnutiu cenných vecí umiestnených v automobile. Nie je veľmi 
rozumné nechávať v automobile drahé veci, pretože to zlodejov len priťahuje. Svetové štatistiky krádeží 
automobilov sú hrozivé. Každých 20 minút je odcudzený jeden automobil [13]. Vykradnutých automobilov je 
pritom ešte viac. Súčasné bezpečnostné systémy a zabezpečovacie zariadenia automobilov prispievajú k ich 
ochrane a tým pádom aj k redukcii krádeží. 

Úlohou bezpečnostných systémov a zabezpečovacích zariadení  je ochrániť automobil pred jeho 
odcudzením alebo pred vniknutím do vozidla. Proti krádežiam existujú rôzne bezpečnostné systémy a 
zabezpečovacie zariadenia (zabezpečovacie systémy) . Na trhu ich je nespočetne veľa. No nie všetky tieto 
zabezpečovacie systémy prinášajú aj osoh. Pri výbere zabezpečovacieho systému sa treba poriadne rozhodovať. 
Automobil sa dá zabezpečiť natoľko, že prípadných zlodejov od krádeže tieto zabezpečovacie zariadenia 
odradia. Zabezpečovacie systémy sa delia na mechanické a elektronické [14]. Medzi mechanické 
zabezpečovacie systémy patrí napríklad uzamknutie riadenia, uzamknutie rýchlostnej páky, pedálov a pod.. 
Druhou skupinou sú elektronické zabezpečovacie systémy, napríklad jednocestné alarmy, dvojcestné alarmy, 

                                                             
1 Bc. Miroslav Kráľ, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: 
miroslav.king@gmail.com 
2 Bc. Ľuboš Kondáš, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice, Slovensko, e-mail: 
sagy312@gmail.com 
3prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice, Slovensko, tel.: 
+421 55 6223469, e-mail: vladimir.sedlak@vsbm.sk  
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GSM autoalarmy, GPS autoalarmy. Smutnou skutočnosťou ostáva fakt, že ak si profesionálny zlodej vyhliadne 
automobil, tak ho odcudzí, aj keď je vozidlo opatrené najmodernejšími zabezpečovacími systémami. Stačí napr. 
odtiahnutie alebo naloženie automobilu na iné odťahové vozidlo. Pravdou však je, že zabezpečovacie systémy 
odradia väčšinu zlodejov.  

 
 

Mechanické zabezpečovacie systémy 
 

Mechanické zabezpečovacie systémy plnia svoju zabezpečovaciu funkciu pomocou mechanických 
prostriedkov, akými sú napríklad zámky, západky, zarážky a pod. Základným mechanickým zabezpečovacím 
prostriedkom je klasický zámok, aký sa bežne používa  na dverách. Medzi ďalšie mechanické zabezpečovacie 
systémy patria uzamknutie rýchlostnej páky, uzamknutie riadenia alebo uzamknutie pedálov. Niektoré 
dokonalejšie metódy mechanického zabezpečenia sú na vyššej úrovni než niektoré elektronické zabezpečovacie 
systémy [4, 8]. 
 
 
Dverový zámok 
 

Úlohou dverového zámku je zamedziť vstup do automobilu iným osobám, než je jeho majiteľ 
automobilu. Je najzákladnejším mechanickým zabezpečovacím systémom automobilu. Pretože zámok je 
pomerne ľahko prekonateľný, či už navŕtaním, vylomením alebo iným spôsobom, v dnešnej dobe sa už nedá 
považovať na zabezpečenie automobilu  klasickým dverovým zámkom za primerane spoľahlivé zabezpečenie. 
Rôzne modifikácie zámku môžu zvýšiť jeho bezpečnostný účinok.   

Najväčšou modifikáciou pre klasický dverový zámok je doplnenie zámku o funkciu safe-lock. Táto 
funkcia sa stará o to, že po zamknutí vozidla mechanicky  sa odpojí tiahlo západky od zámku. Znamená to, že ak 
by človek zamkol vozidlo zvonku, tak zvnútra by nebolo možné ho otvoriť.  Dôvod je ten, že tiahla zámku sú 
odpojené od západky. Tým pádom sú tiahla odpojené aj po navŕtaní zámku alebo pri jeho násilnom rozbití. Ak 
by zlodej začal s takýmto zámkom otáčať, zámok by sa mal len pretáčať dookola, čo znemožní otváranie dverí 
[4, 5]. 
 
 
Uzamknutie radiacej páky 
 

Uzamknutie radiacej páky je veľmi obľúbený systém zabezpečenia. Medzi špičku mechanického 
uzamknutia radiacej páky patria firmy Construct a Defend Lock. Úlohou uzamknutia riadiacej páky ide 
o mechanické zablokovanie pohyblivých častí radenia. Takže sa uzamyká samotná radiaca páka. Používa sa na 
to masívny zabezpečovací systém, ktorý je pevne upevnený ku konštrukcii vozidla a pri uzamknutí zafixuje 
radiacu páku. Zariadenie je nenápadné, takmer vôbec ho nevidno. Jediná viditeľná časť zariadenia je zámok, 
ktorý je buď zo strany spolujazdca alebo z vrchnej časti pri páke radenia  (obr.1) [5]. 

 

 
 

Obr.1: Zámok uzamknutia radiacej páky. 
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Uzamknutie radiacej páky nie je najlepším mechanickým zabezpečovacím systémom, ktorý zabezpečí 
automobil, aby sa nemohol pohybovať. Zlodeji automobilov prezradili jednoduchý postup, ako obísť toto 
mechanické zabezpečenie. Automobil dokážu jednoducho dostať do pohybu. Síce nemôžu použiť motor 
ukradnutého automobilu, keďže sa nedajú radiť rýchlosti. Aby sa automobil mohol pohybovať, stačí stlačiť 
spojkový pedál. Môže byť zaradená hociktorá rýchlosť, automobil je možné ťahať, prípadne ho tlačiť. 
 
 
Uzamknutie volantu 
 

Uzamknutie volantu je mechanicky dôraznejší zabezpečovací systém, než je uzamknutie riadiacej páky. 
Pokiaľ človek nedokáže otáčať volantom, tak nemôže vozidlo ani ovládať, a preto nie je možné vozidlo ani 
ťahať iným vozidlom. Uzamknutie volantu väčšina majiteľov automobilov rieši pomocou rôznych zámkových 
mechanizmov na uzamknutie volantu. Sú to tyče, ktoré rôznym spôsobom majú zafixovať volant s cieľom 
zablokovať jeho otáčanie. Tieto zariadenia sa buď naťahujú cez volant a koniec sa opiera až niekde o stĺpik 
v interiéri automobilu, alebo sa upevňujú na vrch volantu a o opierajú sa o palubnú dosku automobilu. Majú 
v sebe zámok, ktorý po uzamknutí celé zariadenie zafixuje. Tieto klasické bezpečnostné zariadenia je možné 
bežne zakúpiť v obchodnej sieti, takže sú ľahko dostupné. Účinnosť zámkových mechanizmov na uzamknutie 
volantu je takmer nulová. Každý skúsenejší zlodej vie, ako tieto mechanizmy demontovať bez použitia kľúča. 
Väčšinou je to násilný deštruktívny spôsob likvidácie zámkového mechanizmu [5]. 

Viac modernejší a hlavne spoľahlivejší systém uzamknutia volantu priviedla firma Zederlock. Ich 
zariadenie sa montuje priamo na tyč volantu. Pri montáži tohto zariadenia je nutnosťou vybrať celú volantovú 
tyč. Ak by zlodej chcel toto zariadenie demontovať, je to zdĺhavý proces a na parkovisku je to prakticky 
nemožné vykonať. Najväčšou výhodou tohto zariadenia je, že ak je tento bezpečnostný systém zamknutý, tak 
volant nie je možné rozobrať. Toto zariadenie obsahuje aj elektronickú časť, ktorá blokuje štartovanie 
automobilu. Ak sa uzamkne zámok takéhoto zabezpečovacieho systému na volantovej tyči, preruší sa tým 
dôležitý obvod na štart vozidla. Firma Zederlock sa však na túto elektronickú časť zabezpečenia až tak 
nespolieha ako na samotnú mechanickú časť. Zariadenie je vyrobené z pevnej ocele. V spodnej časti tela tohto 
zariadenia je umiestnený zámok. Zamknutím tohto zámku sa vysunie západka (obr.2a,b). Západka zapadne 
priamo do prstenca, ktorý je na volantovej tyči. Tým sa znemožní otáčanie volantu. Firma Zederlock usilovne 
popracovala taktiež na samotnom kľúči a zámku. Nie je tam klasický kľúč so zámkom. Navyše kľúč so zámkom 
odlišuje od štandardu asi to, že kľúč je dutý a okrúhly s viacerými otvormi a je vyrábaný v dvoch rôznych 
veľkostiach. Poistil sa aj zámok samotný a to ochranou pred navŕtaním. Táto ochrana je riešená oceľovou 
tyčkou, ktorá je v strede zámku. Na túto tyčku sa nasúva samotný kľúč. Okrem kľúča sa tam žiadny iný predmet 
nevmestí.  

 

                        
  
          Obr.2a: Zámok uzamknutia volantu.                 Obr.2b: Čelný pohľad a západka. 
 

Zámok je umiestnený pod volantom na nie  veľmi prístupnom mieste. Tento fakt by mohlo prípadných 
záujemcov o tento zabezpečovacie zariadenie odrádzať pri zamykaní systému. Celý tento bezpečnostný systém 
je samozrejme treba zabezpečiť pred náhodným uzamknutím pri jazde, kedy by to mohlo mať katastrofálne 
následky. Firma Zederlock svoj systém zabezpečila hneď 3-krát. Vždy je celý systém namontovaný tak, aby 
západku priťahovala gravitácia do stavu, ako keby bol systém odomknutý. Druhé zabezpečenie je pružinou, 
ktorá západku vytláča. A do tretice je západka istená mechanicky, keď sa odomkne a vytiahne  zo 
zabezpečovacieho zariadenia kľúčik [4]. 
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Uzamknutie pedálov    
          

Mechanické uzamknutie pedálov je ďalšou možnosťou mechanického zabezpečenia automobilu. Tento 
typ zabezpečenia nie je taký rozšírený ako predchádzajúce dva zabezpečovacie systémy, ktorými je uzamknutie 
rýchlostnej páky alebo volantu. Princípom tohto zabezpečenia je uzamknutie spojkového pedálu alebo 
uzamknutie brzdy. Ak nevieme stláčať spojku, tak nevieme radiť rýchlosti, čiže je automobil nepoužiteľný. 
Jedinou šancou je vozidlo odtiahnuť. Ak sa uzamkne aj brzdový pedál, situácia proti odcudzeniu automobilu je 
o to bezpečnejšia, pretože bez manipulácie s brzdou je pohyb vozidla vysoko rizikový. Aby akéto 
zabezpečovacie zariadenia boli odolné proti prevŕtaniu alebo prepíleniu, sú vyrábané z tvrdých materiálov, 
hlavne z oceli. Jedným z najznámejších bezpečnostným zariadení je zariadenie Bullock Excellence, ktorý je 
vyrobený z nitrocementovanej ocele. Zámok na tomto  zariadení má 250 000 kombinácií. Najväčšou výhodou je 
viacero modelových verzií, ktoré sa dajú dopasovať do každého typu vozidla (obr.3) [1]. 
 

 
 

Obr.3: Zariadenie Bullock Excellence. 
 
Bezpečnostné fólie             

 
Bezpečnostná fólia je taktiež zabezpečovacím systémom, ktorý znemožňuje rozbitie okna na vozidle. 

Bezpečnostná fólia je vo väčšine prípadov priehľadná, no existujú aj bezpečnostné fólie s tónovaním, čo 
zabezpečuje vyššiu ochranu, pretože  páchateľ nevidí,  čo je uložené na sedadlách automobilu. Tieto fólie sa 
lepia na vnútornú stranu okien v automobile. Ich aplikácia je zložitejšia, než pri lepení klasických tmavých 
autofólií, ktoré sa používajú ako antisolárne fólie. Pri aplikácií bezpečnostných fólií všetky okná, na ktoré bude 
fólia aplikovaná, sa musia demontovať. Aby bezpečnostné fólie spĺňali svoj účel, musia byť aplikované na celej 
ploche okien, inak by nebola ich funkcia splnená. Vďaka tejto bezpečnostnej fólii  je omnoho zložitejšie a 
zdĺhavejšie  dostať sa  do vozidla a keďže pri lúpeži je dominantných prvých desať sekúnd, tak táto skutočnosť 
zlodeja odradí od úmyslu odcudziť automobil. Vďaka tomu, že sú bezpečnostné fólie na celej ploche okna, 
opierajú až do rámu dverí. Preto okná  nie je možné vylomiť. Aj keď sklo pri pokuse o rozbitie praskne, stále sa 
nerozpadne, pretože táto fólia ho z vnútra stále drží pohromade. Žiadne čiastočky skla sa nedostanú do vozidla. 
Je to taktiež veľká bezpečnostná funkcia bezpečnostných fólií v prípade havárie alebo prevrátení vozidla. 
Výhodou týchto fólií je, že v prípade nehody, ak by bolo nutné, je možné vybiť sklo z vnútra automobilu. Fólia 
sa z vnútra zlomí, čo umožňuje vybitie skla smerom von z vozidla [6]. 
            
 

Elektronické zabezpečovacie systémy 
 

Elektronické zabezpečovacie systémy sú bezpečnostné zariadenia, ktoré na zabezpečenie automobilu  
proti jeho odcudzeniu využívajú rôzne elektronické obvody, moduly a pod. Hlavné elektronické zabezpečovacie 
systémy sú autoalarmy. Sú to varovné signálne zariadenia, ktoré slúžia k zamedzeniu odcudzenia alebo 
vykradnutia vozidla. Do režimu stráženia sa alarm aktivuje diaľkovým ovládaním, po jeho aktivovaní má za 
úlohu spustiť varovné signály  pri neoprávnenom zásahu na automobile. Autoalarmy majú viacero signálnych 
zariadení, ktoré sa spúšťajú pri neoprávnenom zásahu. Najzákladnejším varovným signálom je akustický signál 
prostredníctvom sirény. Doplnkové signály sú optické, blikavé signály smerových svetiel alebo blikanie 
tlmených svetiel automobilu.   
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Autoalarmy sa delia na: jednocestné autoalarmy, dvojcestné autoalarmy, CAN BUS alarmy, GPS 
autoalarmy, GSM autoalarmy. Všetky tieto alarmy potrebujú snímače na to, aby vedeli vyhodnotiť, že daný 
objekt (automobil) bol narušený. Úplne najzákladnejší snímač je snímač dverí, kufra alebo kapoty. Všetky tri 
snímače fungujú na princípe kontaktu. Ak sa preruší kontakt, tak autoalarm to vyhodnotí ako narušenie 
a aktivuje sa. Ďalšie senzory sú napríklad otrasový snímač, mikrovlnný snímač, ultrazvukový snímač, prípadne 
polohový snímač [4, 14]. 
   
 
Imobilizér    
      

V dnešnej dobe každý nový automobil má zabudovaný sériový imobilizér. Profesionálny zlodej však ho 
dokáže ľahko prekonať, takže samotný imobilizér nie je 100- percentná ochrana pred odcudzením automobilu. 
Potvrdzuje to i samotná štatistika ukradnutých vozidiel. Každé štvrté kradnuté vozidlo s imobilizérom je 
odcudzené profesionálnym zlodejom. Zvyšné tri vozidlá boli odcudzené zlodejom, ktorý mal prístup 
k originálnym kľúčom od ukradnutých automobilov.  

Imobilizér je elektronické bezpečnostné zariadenie, ktoré bráni v spustení motora, pokiaľ nie je vložený 
správny a originálny kľúč do spínacej skrinky. V originálnom kľúči je zabudovaný mikročip, ktorý obsahuje 
binárny kód (obr.4). Keď vložíme kľúč do spínacej skrinky vozidla, aktivuje sa elektromagnetické pole, ktoré 
aktivuje mikročip v kľúči a prečíta jedinečný kód z kľúča. Riadiaca jednotka imobilizéra  prečíta z kľúča kód 
a vyhodnotí, či je správny, alebo nie je správny. Riadiaca jednotka je prepojená s riadiacou jednotkou 
zapaľovania a vstrekovaním paliva. Najnovšie systémy majú automaticky meniaci sa kód. Takýto kód sa nazýva 
plávajúcim kódom, čo taktiež sťažuje neoprávnenú identifikáciu kódu imobilizéra. Ak dôjde k 
neoprávnenému pokusu spustenia motora  kľúčom bez správneho čipu, alebo ak sa poškodia vodiče medzi 
spínacou skrinkou a riadiacimi jednotkami, alebo dôjde k poškodeniu riadiacich jednotiek, potom nebude možné 
motor uviesť do chodu. Ak tento prípad nastane, riadiaca jednotka automobilu zablokuje palivovú pumpu 
a zapaľovanie. Následné odblokovanie je potom možné jedine cez diagnostický prístroj v odbornom servise. 
Taký istý postup je nutné podstúpiť aj v prípade straty kľúča. Diagnostický prístroj identifikuje kód, ktorý je 
nutné naprogramovať na nový kľúč. Automobily, ktoré neobsahujú imobilizér od výroby, si ho môžu nechať 
dorobiť dodatočne. Dodatočne dorábané imobilizéry majú mikročip s kódom zabudovaný v prívesku, ktorý je 
nutné priložiť na vopred zvolené miesto, kde je čítačka kódu. Po prečítaní kódu riadiaca skrinka imobilizéru 
povolí na istý čas štart automobilu. Ak sa v tomto časovom intervale automobil nenaštartuje, imobilizér saopäť 
aktivuje.  

 

 
 

Obr.4: Kľúč s imobilizérom. 
 
Druhou možnosťou vozidiel, ktoré nemajú originálny imobilizér, je zaobstarať si autoalarm, ktorý 

obsahuje imobilizér. Väčšina autoalarmov má imobilizér v sebe zabudovaný. No tieto imobilizéry nepracujú 
rovnakým spôsobom. Imobilizér v autoalarme sa aktivuje po aktivovaní autoalarmu a taktiež sa deaktivuje pri 
deaktivovaní autoalarmu. Takže nie je nutnosťou mať podobný mikročip ako pri originálnych alebo 
neoriginálnych imobilizéroch. [3, 14]. 
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Jednocestný autoalarm    
            

Jednocestný autoalarm ma názov jednocestný z dôvodu, že komunikácia medzi alarmom a diaľkovým 
ovládačom je len jednosmerná. Takže autoalarm iba prijíma informácie od diaľkového ovládača. Jednocestný 
autoalarm sa skladá z riadiacej jednotky, diaľkového ovládania, sirény, kontrolnej LED4-diódy a jedného alebo 
viacero senzorov. Najčastejšie sa jedná o otrasový senzor. Riadiaca jednotka je srdcom celého autoalarmu, ktorá 
vyhodnocuje údaje zo senzorov a vyvoláva poplach. Poplach je signalizovaný sirénou, prípadne aj blikaním 
smeroviek. Všetko závisí od typu a nastavenia autoalarmu. Riadiaca jednotka prijíma príkazy od diaľkového 
ovládania, ktoré ďalej spracuje. Kontrolná LED-dióda signalizuje spustenie autoalarmu. Ovládať alarm 
umožňuje diaľkový ovládač.  

Autoalarm dokážeme aktivovať, deaktivovať alebo používať jeho dodatočné funkcie. Je to podobné ako 
napríklad používanie diaľkového ovládača pri televízore. Ak dôjde k poplachu, tak pri jednocestnom autoalarme 
sa to dozvieme signálmi, či už akustickými alebo vizuálnymi. Prípadne ak autoalarm disponuje funkciu 
zapamätania, tak pri najbližšom otvorení vozidla nám to vozidlo akustickým signálom oznámi, že bol autoalarm 
narušený. Diaľkový ovládač funguje maximálne na niekoľko desiatok metrov. Jeho výhodou je nízka cena.  
      
 
Dvojcestný autoalarm    
 

Dvojcestný autoalarm sa nazýva dvojcestný z dôvodu, že sa jedná o autoalarm, ktorý komunikuje 
obojsmerne. Cez ovládač dokážeme auto ovládať a taktiež alarm dokáže posielať údaje ovládaču, čo je 
najväčšou výhodou oproti jednocestnému autoalarmu. Diaľkový ovládač nazývame pager (obr.5).    

 

 
Obr.5: Pager. 

 
Dvojcestný autoalarm je vybavený obrazovkou, ktorá informuje majiteľa o stave vozidla. Z pagera sa 

majiteľ vie dozvedieť informácie ako napríklad, či je vozidlo odomknuté alebo zamknuté, či je autoalarm 
aktivovaný, ale aj  ktorý senzor je aktívny, ďalej aká je teplota vo vozidle a iné informácie. Alarm pri spustení 
poplachu signalizuje sirénou ako pri jednocestnom autoalarme, no taktiež pošle signál aj pageru, ktorý je 
vybavený reproduktorom a taktiež vibračným motorčekom, ktoré upozorňujú majiteľa automobilu pri poplachu. 
Jednou z najobľúbenejších doplnkových funkcií, ktoré ponúka dvojcestný autoalarm, je funkcia diaľkového 
štartu. Táto funkcia nám dovolí vozidlo  naštartovať na diaľku. Takto vieme najmä v zime auto vyhriať a v lete 
vychladiť. Pager s autoalarmom komunikuje do vzdialenosti rádovo v stovkách až tisícoch metrov, čo je závislé 
od antény a okolitých vplyvov. Závisí to hlavne od terénu a počasia. Tieto autoalarmy sú ekonomicky 
náročnejšie než jednocestné, ale ponúkajú viac informácií o aktuálnom stave vozidla, čo je ich veľkou výhodou 
[3].   
 
 
GSM autoalarm    
 

GSM5 autoalarm je skĺbenie jednocestného a dvojcestný autoalarmu. Základné funkcie, ktorými sú 
odomknutie a zamknutie automobilu sa ovláda pomocou klasického diaľkového ovládania, podobne ako je to pri 
                                                             
4 Light Emitting Diode, t.j. dióda emitujúca svetlo. 
5 Globálny Systém pre Mobilnú komunikáciu, pôvodne z francúzskeho výrazu Groupe Spécial Mobile. 
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jednocestnom autoalarme. GSM autoalarm dokáže rovnako ako dvojcestný autoalarm upozorniť majiteľa o stave 
vozidla. Najväčšou modifikáciou GSM autoalarmu je, že má v sebe zabudovanú SIM6 kartu. Pomocou SIM 
karty dokáže autoalarm odoslať SMS7, alebo zavolať na vopred zadané číslo majiteľa v prípade poplachu. 
Majiteľ taktiež dokáže prostredníctvom SMS správ ovládať autoalarm. Ak autoalarm obsahuje rozšírené 
možnosti, dokážeme napríklad automobil naštartovať, zapnúť klimatizáciu a pod. Najväčšou výhodou tohto 
autoalarmu je skutočnosť, že ich komunikačný dosah s majiteľom je neobmedzený. Samozrejme musí byť 
vozidlo v pokrytí mobilného signálu (obr.6) [11]. 

 
 

 
 

Obr.6: GSM autoalarm. 
 
 
GPS autoalarmy    
 

GPS8  autoalarm je alarm, ktorý má v sebe zabudovaný GPS modul. Ovláda sa podobne ako 
jednocestný autoalarm diaľkovým ovládačom. Vďaka GPS je možné prostredníctvom satelitnej navigácie určiť 
presnú polohu a aktuálny čas na Zemi. Prostredníctvom GPS prijímača (tiež GPS snímač alebo GPS tracker), 
ktorý prijíma rádiové signály vysielané zo satelitov obiehajúcich našu Zem a ktorý je zabudovaný v autoalarme, 
dokážeme vozidlo sledovať na diaľku, dokážeme zistiť,  kde sa práve automobil presne nachádza, kadiaľ sa 
pohybuje, aká je jeho rýchlosť a pod. To sú veľmi dôležité a operatívne získateľné dáta o odcudzenom vozidle 
(obr.7a,b)  [2]. 
      

 
 
                            Obr.7a: Schéma GPS alarmu.                                    Obr.7b: GPS tracker.  
 

GPS autoalarm je teda zabezpečovacie zariadenie, ktoré je namontované v automobile (GPS tracker). Je 
ukryté tak, aby nebolo jednoducho odpojiteľné útočníkom (zlodejom). GPS autoalarm sa môže taktiež pripojiť 
k zabudovanému autoalarmu a rozšíriť tak jeho funkcie. S GPS autoalarmom je komunikácia zabezpečovaná 

                                                             
6 Subscriber Identity Module. 
7 Short Message Service. 
8 Global Positioning System [10, 12]. 
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pomocou SMS alebo GPRS9. V zariadení GPS trackera je teda SIM karta, ktorá môže byť od ľubovoľného 
mobilného operátora. Ideálne je mať ekonomicky nenáročnú tarifu, kde sú najlacnejšie SMS správy. GPS 
autoalarm bude majiteľovi GPS autoalarmu posielať informácie o aktuálnom polohe automobilu práve pomocí 
SMS.  
 
 
CAN BUS autoalarm     
 

CAN BUS10 autoalarmy sú špeciálne autoalarmy, ktoré obsahujú v sebe prevodník, vďaka ktorému 
dokážu komunikovať s CAN BUS zbernicou a tým pádom sa ich zapojenie stáva oveľa jednoduchšie. CAN BUS 
autoalarmy môžu byť v podstate všetky vyššie uvádzané autoalarmy. CAN BUS je dátová zbernica, ktorá je 
používaná na komunikáciu všetkých jednotiek v automobile. Zbernicu si môžeme predstaviť podobne ako 
počítačovú sieť. Prenosová rýchlosť je v súčasnosti 1 Mbit/sek. Systém CAN BUS bol vyvinutý už v roku 1983 
firmou Robert Bosch GmbH (obr.8) [15].    

Použitie CAN BUS vo veľkej miere šetrí nadmerné použitie kabeláže v automobile a použitie množstva 
ďalších konektorov. Vďaka tomu sa minimalizujú chyby pri spojoch a pod. CAN BUS taktiež zjednodušuje 
diagnostiku chýb s automobile. Mechanik sa pripojí počítačom na takzvaný servisný konektor a počítačom zistí 
všetky chyby vo vozidle, ktoré súvisia s elektroinštaláciou automobilu. CAN BUS dokáže zistiť všetky údaje, 
ktoré potrebuje autoalarm, napr. či sú otvorené dvere, kufor, okná atď. Preto je inštalácia týchto alarmov menej 
prácnejšia, ako je tomu pri ostatných autoalarmoch, čo je najväčšou výhodou CAN BUS alarmov. Jedinou 
podmienkou je, aby autoalarm poznal detailne jazyk, ktorým komunikuje daná CAN BUS zbernica automobilu, 
keďže komunikácia sa líši zásadne podľa značky automobilu.    

 

 
Obr.8: Sieť CAN BUS systému CAN SL.. 

   
 
Senzory     
 

Senzory sú základné elektronické zariadenia, vďaka ktorým autoalarmy dokážu vyhodnotiť, či sa ich 
zóna stráženia narušila. Vďaka senzorom majú autoalarmy viac zón stráženia. Senzor vďaka svojím vlastnostiam 
posiela riadiacej jednotke autoalarmu signál, že bola jeho zóna stráženia narušená. Každý senzor má inú funkciu 
stráženia [4, 14].    

                                                             
9 General Packet Radio Service. 
10 Controller Area Network - je zbernice využívaná najčastejšie pre vnútornú komunikační sieť senzorov a funkčných jednotiek v 
automobile, z čoho plyne ich použitie taktiež pre automobilovú diagnostiku. 
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Otrasový snímač je senzor, ktorý sníma otrasy automobilu. Senzor sa musí upevňovať priamo na konštrukciu 
automobilu, aby bol čo najefektívnejší prenos otrasov do senzora. Pokiaľ by sa senzor upevnil niekam na zväzok 
káblov alebo niekde o palubnú dosku, tak by nemusel hodnoverne zachytávať otrasy. Citlivosť senzorov sa dá 
regulovať. Pri prvom narušení, ktoré senzor zaznamená, sa uloží do jeho pamäte a čaká, či sa narušenie opakuje. 
Ak sa nezopakuje, približne do 15 sekúnd, na to prvé narušenie senzor „zabudne“. Táto funkcia je z dôvodu, aby 
autoalarm nevyvolával „falošné“ poplachy, napríklad pri búrke alebo silnom vetre.  
Polohový snímač je senzor, ktorý sa pri aktivácií autoalarmu automaticky nastaví na aktuálnu polohu. Túto 
polohu si zapamätá. Dokáže si zapamätať akúkoľvek polohu (uhol sklonu) vozidla, nemusí byť vo vodorovnej 
polohe. Ak nastane zmena voči zapamätanej polohe, okamžite túto polohu vyhodnotí ako narušenie a pošle 
signál riadiacej jednotke na spustenie poplachu. Zmena polohy musí trvať dlhšie než  dve až tri sekundy. Vďaka 
tomu nie je citlivý na rozkývanie vetrom a podobné falošné narušenia. Tento typ snímača je vhodný na 
zabezpečenie napríklad pri odtiahnutí vozidla, alebo pri krádeži kolies, čo by iné senzory ako narušenie ich zóny 
stráženia vyhlásiť nemuseli. Citlivosť tohto senzora je možno nastavovať.  
Polohovo-otrasový snímač je kombinácia polohového a otrasového snímača v jednom zariadení. Chráni vozidlo 
pri zmene jeho polohy a aj pri otrasoch automobilu. Je to združenie dvoch zariadení do jedného. Obe tieto 
zariadenia majú samostatne nastaviteľnú citlivosť ako pre otrasy, tak aj pre polohu. Tento typ snímaču je vhodný 
hlavne pre autoalarmy, ktoré majú vstup na pripojenie len jedného prídavného snímača.  
Ultrazvukový snímač je senzor, ktorý pracuje na princípe odrazu ultrazvukových vĺn od objektu. Tento senzor 
obsahuje dve kapsule, ktoré sa najčastejšie umiestnia do horných rohov nad čelné sklo automobilu, kde je 
najlepší výhľad do celého automobilu. Nasmerujú sa do priestoru automobilu. Jedna kapsula vysiela 
ultrazvukové vlny a druhá ich zachytáva. Tieto vlny sú vo frekvencii f=20 kHz. Tento senzor reaguje na zmeny 
v priestore. Nevýhodou je, že reaguje aj napríklad keď je pootvorené okno a zafúkne vietor, vletí nejaký hmyz 
a pod. Je to jeho nevýhodou, pretože môže spustiť zbytočný poplach.  
Mikrovlnný snímač je senzor, ktorý zisťuje pohyb vo vozidle a v jeho okolí. Je podobný ako ultrazvukový 
snímač, no s tým rozdielom, že je imúnny voči teplote, vetru a pod. Vďaka tejto vlastnosti sa najčastejšie 
používa pri kabrioletoch. Pri tomto type senzora ak necháte otvorené okno na automobile, nič sa nedeje. Senzor 
vytvorí okolo seba pomyselnú bublinu, cez ktorú ak niečo prejde, tak vyhodnotí narušenie jeho zóny stráženia 
a vyšle signál riadiacej jednotke na vyvolanie poplachu. Jeho intenzita sa dá nastavovať. Môže sa nastaviť tak, 
aby bola zóna senzoru len v automobile, alebo dokáže sa nastaviť tak, aby bola jeho zóna až mimo automobilu. 
Táto možnosť by mohla spôsobovať zbytočné poplachy, napríklad ak by niekto šiel okolo automobilu. 
            
 
Skrytý vypínač 
 

Skrytý vypínač je najjednoduchší spôsob, akým sa dá zabezpečiť automobil. Tento typ zabezpečenia 
poskytuje málo ktorá firma. Je to úplne jednoduché zabezpečenie, aké si môže každý majiteľ vozidla sám 
vytvoriť. Práve preto je pre mnoho ľudí toto zabezpečenie jedno z najprijateľnejších riešení, pretože niektorí 
majitelia automobilov neveria servisom a firmám, ktoré poskytujú zabezpečenie vozidiel.  

Skrytý vypínač je veľmi jednoduché ale hlavne lacné riešenie. Spočíva v tom, že sa preruší 
prostredníctvom skrytého vypínača nejaký kontakt, ktorý musí byť spojený, aby automobil mohol naštartovať. 
Najideálnejšie riešenie je blokovanie okruhu štartéra alebo palivového čerpadla či riadiacej jednotky. Vypínač sa 
umiestni na miesto v automobile, ktoré bude poznať len majiteľ vozidla. Pokiaľ je vypínač rozopnutý, tak auto 
nenaštartuje, až kým vypínač sa nezopne. Vypínač majitelia automobilov umiestňujú rôzne, najčastejšie pod 
palubnú dosku, čo je ale prvé miesto, na ktoré zlodeji automobilov sústredia svoju pozornosť. Ďalšími miestami 
sú napríklad pod priehradku spolujazdca, do priehradky pred spolujazdcom, alebo dokonca aj do kufra, čo nie je 
úplne najpohodlnejšie riešenie, ale zato najmenej pravdepodobné pre zlodeja automobilov.                         

Modernejším systémom, ktorý funguje na princípe skrytého vypínača, je použitie dodatočného skrytého 
imobilizéra, ktorý napĺňa rovnakú funkciu ako vypínač, no nemusí ho byť vôbec vidno. Na určité miesto, 
napríklad na palubnej doske, sa umiestni snímač imobilizéra, na ktorý sa priloží ovládač imobilizéra, ktorý 
deaktivuje imobilizér a vďaka tomu sa spoja kontakty na nejaký určený čas. Najčastejšie to je na 60 sekúnd. Za 
tento čas musí majiteľ automobilu naštartovať, pretože potom sa imobilizér opäť aktivuje a nebude možné 
automobil naštartovať [15].       

                             
 

ZÁVER 
 

Podstatou článku bolo oboznámenie sa so súčasnými trendami v mechanických a elektronických 
zabezpečovacích systémov u automobilov chrániacich ich pred odcudzením. Problematike zabezpečenia 
automobilov proti ich krádeži sa v poslednej dobe kladie zvýšená pozornosť. Je to z dôvodu zvýšenia 
automobilovej kriminality [7, 9, 13]. Každý človek by si mal sám stanoviť, aký zabezpečovací systém v 
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automobile potrebuje. Musí si zvážiť všetky faktory, ako napríklad aký je automobil starý, kde ho bude 
parkovať, v akej bezpečnej lokalite býva a pod. Samozrejme, že majiteľ automobilu, ktoré parkuje v garáži domu 
a majiteľ ho používa len na cestu do práce, kde ma rovnako bezpečné parkovanie, nepotrebuje najmodernejší 
bezpečnostný systém vo svojom automobile. No majiteľ drahšieho automobilu, ktoré parkuje pred blokom vo 
štvrti, kde je zvýšená automobilová kriminalita, by si určite mal do svojho automobilu zaobstarať nejaký lepší 
zabezpečovací systém. Podobne treba prihliadať taktiež na výber automobilu. Značky automobilov, ktorých je na 
cestách najviac, budú vždy viac kradnuté ako automobily, ktorých je málo. Keďže zlodeji sa potrebujú rýchlo 
zbaviť ukradnutého vozidla, budú vždy kradnúť vozidlá, po ktorých je vyšší dopyt, pretože ich skôr vedia 
rozpredať. Preto aj dôkladný výber značky automobilu je jedným z preventívnych faktorov zabezpečenia 
vozidla.  

Čo sa týka vykrádania vozidiel, tak určite majitelia automobilov by nikdy nemali dráždiť zlodejov 
drahými vecami, ktoré uchovávajú vo vozidle. Aj keď je vozidlo vybavené autoalarmom, zlodej môže rozbiť 
okno automobilu, vziať z neho drahú vec a utiecť skôr, ako si majiteľ automobilu všimne, že autoalarm hlási 
poplach. Preto by majiteľ automobilu mal byť vždy dôsledný a skontrolovať, či náhodou nenecháva na 
viditeľnom mieste automobilu nejakú drahú vec alebo nejaký jej náznak. Napríklad na prednom okne prichytený 
držiak na navigáciu naznačuje, že by navigácia mohla byť umiestnená niekde vo vozidle. Aj takýmito 
maličkosťami každý majiteľ automobilu môže znížiť šancu jeho vykradnutia.                                                                                                        
 

Článok vznikol v súvislosti s riešením inštitucionálneho projektu č.: VŠBM KE: 
IP/06/VŠBM/2010 riešeného na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva 
v Košiciach. 
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POJEDNANIE O PRÍČINÁCH HLADU AKO O KĽÚČOVOM 
PROBLÉME GLOBÁLNEJ POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI 

 
Milota KUSTROVÁ1 

 
Treatise on the causes of hunger as a key problem of global food security 

 
 
Abstrakt: Hlad je v súčasnosti ústredným problémom globálnej potravinovej bezpečnosti. V úvodnej časti 
článku sú definované druhy hladu a popísaný súčasný stav hladu vo svete, so zameraním na oblasti a skupiny 
ľudí najviac postihnuté hladom. V hlavnej časti článku sú klasifikované a analyzované jednotlivé príčiny hladu – 
ekonomické, politické aj environmentálne. Článok v závere načrtáva možné riešenia tejto zložitej situácie.  
Kľúčové slová: hlad, podvýživa, ekonomické príčiny hladu, politické príčiny hladu, environmentálne príčiny 
hladu 
 
Abstract: Hunger is currently the central issues of global food security. The first part of the article defined kinds 
of hunger and described the current state of world hunger, focusing on the people groups and locality most 
affected by hunger. The main part of the article classifies and analyzes the causes of hunger - economic, political 
and environmental. Article finally suggests possible solutions to this difficult situation. 
Key words: hunger, malnutrition, hunger, economic causes, political causes of hunger, environmental causes of 
hunger 
 
 
ÚVOD 
 

Právo na potraviny (right to food) patrí medzi ľudské práva a je pevne a záväzne zakotvené v 
medzinárodnom práve. Toto právo bolo definované už vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 a 
takmer o dve desaťročia neskôr (1966) sa právo na potraviny stalo záväznou súčasťou medzinárodného práva 
prijatím Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Právo na primeranú potravu 
je naplnené, pokiaľ každý muž, žena a dieťa, jednotlivo alebo v rámci spoločenstva s ostatnými, má stály fyzický 
a ekonomický prístup k primeranej potrave alebo prostriedkom k jej obstaraniu. Zmyslom tohto práva je, že 
potrava musí byť dostupná, čo do množstva a kvality a prístupná v zmysle fyzickej a ekonomickej prístupnosti. 
Niekoľko štátov dokonca právo na potraviny uznáva vo svojich ústavných zákonoch. Ľudsko-právny prístup a 
dôraz kladený na právo na potraviny je základom pre stratégie na odstraňovanie hladu a zaistenie potravinovej 
bezpečnosti, ktorá je zaručená v prípade, že „človek má ekonomický, fyzický a sociálny prístup k dostatočnému 
množstvu výživných potravín postačujúcich k pokrytiu potrieb pre zdravý život“ (FAO). Napĺňanie ľudského 
práva na potraviny je tak priamo prostriedkom, ako dosiahnuť potravinovú bezpečnosť. Ľudsko-právny prístup 
k právu na potraviny zdôrazňuje princípy ako je participácia, zodpovednosť, nediskriminácia, transparentnosť, 
ľudská dôstojnosť a právny štát. Realizácia práva na potraviny tak rieši politické, sociálne a kultúrne príčiny 
hladu. Štáty musia právo na potraviny rešpektovať, chrániť a naplňovať. Samozrejmosťou však nie je vlastná 
znalosť existencie takéhoto práva zo strany obyvateľstva, a tak ani nemôžu vznikať tlaky na jeho naplňovanie a 
posilňovanie. Medzinárodné spoločenstvo nemôže problém hladu prehliadať a musí sa ním zaoberať, pretože 
jeho dopad je celosvetový. 

 
 

1. DEFINÍCIA HLADU 
 

Z fyziologického hľadiska je hlad pocit (nepodmienená reakcia organizmu), vyvolaná nedostatkom 
potravy. Hlad je dôležitým signálom, oznamujúci telu potrebu príjmu potravy a energie z nej, pocit potreby jesť. 
Pocit hladu sa u človeka dostavuje už po niekoľkých hodinách od posledného nasýtenia. Krátkodobé hladovanie 
nie je pre človeka nebezpečné. Keď hovoríme o hlade v kontexte potravinovej bezpečnosti, hovoríme o situácii, 
kedy ľudia nemajú zaistený prístup k dostatočnému množstvu výživných potravín, potrebných na normálny rast 
a zdravý život. V tomto prípade sa jedná o dlhodobejšie alebo permanentné neprijímanie dostatočného množstva 
potravy (chronický hlad - hladovanie), ktoré v konečnom dôsledku vedie k poškodeniu zdravia až k smrti (FAO). 
Hlad okrem toho spôsobuje i veľké zmeny v správaní človeka, nerešpektovanie civilizačných a kultúrnych 
noriem, sociálny rozklad a podobne. V zahraničnej literatúre sa stretávame s viacerými pojmami súvisiacimi 

                                                             
1 Ing. Milota Kustrová, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Katedra manažmentu, Demänová 393, 
031 06 Liptovský Mikuláš 6, e-mail: milota.kustrova@aos.sk 
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s hladovaním a jeho dôsledkami ako  sú malnutrition, undernutrition, undernourishment, ktoré sa do 
slovenského jazyka prekladajú rovnako – podvýživa, ale sú rôznymi zdrojmi interpretované odlišne.  

Napríklad podľa FAO (Food and Agricultural Organization) je: 
Malnutrícia (malnutrition) – je široký pojem používaný pre označenie celého radu podmienok, ktoré bránia 
dobrému zdraviu, spôsobené nedostatočným alebo nevyváženým príjmom potravy, alebo zlým vstrebávaním 
prijatej potravy. Tento pojem sa vzťahuje ako na nedostatočnú výživu (deprivácia jedla), tak aj na nadmernú 
výživu (nadmerný príjem potravy) vo vzťahu k energetickej náročnosti.  
Podvýživa (undernutrition) – je výsledkom dlhotrvajúcich nízkych hladín príjmu potravy. Všeobecne je 
aplikovaný na nedostatok energie (alebo proteínov a energie), ale môže sa to týkať aj nedostatku 
mikronutrientov (vitamínov a minerálnych látok). 
Podvyživenie (undernourishment or chronic hunger) - stav osôb, ktorých príjem potravy pravidelne poskytuje 
menej ako sú ich minimálne energetické požiadavky. Priemerné minimálne energetické nároky na osobu sú asi 
1800 - 2100 kcal za deň. Presné požiadavky sú určené vekom osoby, stavbou tela, úrovňou aktivity a 
fyziologickými podmienkami ako je choroba, infekcia, tehotenstvo a dojčenie. 

Podľa WFP (World Food Programme) je: 
Malnutrícia (malnutrition) - definovaná ako stav, v ktorom sa fyzické funkcie jedinca dostanú do bodu, keď už 
nemôže zachovať prírodné telesné schopnosti, ako je rast, tehotenstvo, dojčenie, schopnosť učiť sa, fyzicky 
pracovať a odolávať a zotavovať sa z choroby. Tento pojem zahŕňa širokú škálu problémov počnúc nebezpečnou 
štíhlosťou (podváha), príliš nízkym vzrastom (zakrpatenosť), nedostatkom vitamínov (hypovitaminóza) a 
minerálnych látok alebo aj obezitou.   
Hladomor – všeobecná definícia chýba, ale udáva sa, že ak viac než 30 % obyvateľstva trpí podvýživou a 
umierajú v dôsledku nej minimálne 2 dospelí alebo 4 deti na každých 10 tisíc osôb denne. Hladomor predstavuje 
akútny nedostatok potravín sprevádzaný epidémiami, v dôsledku ktorého zomierajú rádovo stámilióny ľudí. 
Endemická deprivácia postihuje stámilióny ľudí chorobami, zvýšenou úmrtnosťou a skracovaním dĺžky života. 
(Jeníček, 2003) 

Celkový počet hladujúcich na svete zahŕňa všetky spomínané kategórie. Denná spotreba dospelého 
človeka má činiť aspoň 2 100 kcal, pri dostatočnom a vyváženom prísune potrebných živín, ako sú cukry, tuky, 
bielkoviny, vitamíny a iné potrebné látky k zdravému životu. Zatiaľ čo v hospodársky rozvinutých krajinách 
denná spotreba značne prevyšuje 3 000 kcal, inde vo svete ani zďaleka nedosahuje 2 000 kcal. 

 
 

2. STAV HLADU VO SVETE 
 

V súvislosti s problematikou hladu najčastejšie hľadáme odpovede na tieto štyri otázky:  
 Koľko ľudí nedobrovoľne hladuje?  
 Kto hladuje?  
 V akej časti sveta hladujúci ľudia žijú?  
 Prečo hladujú? 

Podľa novej správy o hlade (The State of Food Insecurity in The World 2012) vydanej v októbri 2012  sa 
odhaduje, že v období rokov 2010-2012 bolo podvyživených okolo 870 miliónov ľudí (pokiaľ ide o dietetické 
dávky energie). Toto číslo predstavuje 12,5 % svetovej populácie (jeden z ôsmich ľudí hladuje). Drvivá väčšina 
z nich, 852 miliónov, žije v rozvojových krajinách, kde sa prevalencia podvýživy teraz odhaduje na 14,9 % 
populácie (tabuľka 1). Aktualizované údaje objavujúce sa v dôsledku zlepšenia získavania relevantných údajov 
a použitej metodiky ukazujú, že odhady počtu podvyživených ľudí na svete klesali strmšie než sa predtým 
odhadovalo až do roku 2007. Globálne počet hladujúcich ľudí na svete za obdobie posledných 20 rokov poklesol 
o 132 miliónov (1990-1992 až 2010-2012), alebo z 18,6 % na 12,5 % svetovej populácie, v rozvojových 
krajinách z 23,2 % na 14,9 %.  Od roku 2007 sa však globálny pokrok v znižovaní hladu spomalil a ustálil sa. Na 
poklese počtu hladujúcich vo svete sa podieľal predovšetkým sociálno-ekonomický rozvoj regiónov Ázie, 
Tichomoria, Latinskej Ameriky a Karibiku, kde rýchlosť pokroku pri znižovaní podvýživy bola vyššia. 
Najrýchlejšie zníženie sa prejavilo v Juhovýchodnej Ázii (z 29,6 % na 10,9 %), nasledovala východná Ázia a 
Latinská Amerika. Podvýživa v sub-saharskej Afrike sa síce zlepšila, ale pomalšie, zatiaľ čo západná Ázia 
zaznamenala v tomto období nárast výskytu podvýživy. Rozdielna miera pokroku v znižovaní podvýživy viedla 
za posledných dvadsať rokov (1990 -2010) k významným zmenám v dislokovaní podvyživených ľudí vo svete. 
Podiel podvyživených ľudí klesal najrýchlejšie v juhovýchodnej Ázii (z 13,4 na 7,5 %) a východnej Ázii (z 26,1 
na 19,2 %), zatiaľ čo v Latinskej Amerike poklesol z 6,5 na 5,6 %. Na druhej strane sa podiel podvyživených 
ľudí zvýšil v južnej Ázii z 32,7 na 35,0 %, v západnej Ázii a severnej Afrike z 1,3 na 2,9 % a v sub-saharskej 
Afrike zo 17,0 na 27,0 % . Hoci do roku 2007 bolo zaznamenané v sub-saharskej Afrike mierne zlepšovanie, 
potom nastal zvrat a odvtedy počet hladujúcich narastá o 2 % ročne. Za posledné štyri roky tu vzrástol počet 
hladujúcich takmer o 20 miliónov (FAO, WFP a IFAD, 2012). 
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Tabuľka 1  Prevalencia podvýživy vo svete (The prevalence of malnutrition in the world) 

REGIÓN 
Počet podvyživených (v miliónoch) a výskyt  podvyživených (%) 

1990-1992 1999-2001 2004-2006 2007-2009 2010-2012* 
SVET 1000 18,6 % 919 15,0 % 898 13,8 % 867 12,9 % 868 12,5 % 
Rozvinuté krajiny 20 1,9 % 18 1,6 % 13 1,2 % 15 1,3 %  16 1,4 % 
Rozvojové krajiny 980 23,2 % 901 18,3 %  885 16,8 % 852 15,5 % 852 14,9 % 
AFRIKA 175 27,3 % 205 25,3 % 210 23,1 % 220 22,6 % 239 22,9 % 
Severná Afrika 5 3,8 % 5 3,3 % 5  3,1 % 4 2,7 % 4 2,7 % 
Sub-saharská Afrika 170 32,8 % 200 30,3 % 205 27,2 % 216 26,5 % 234 26,8 % 
ÁZIA 739 23,7 % 634 17,7 % 620 16,3 % 581 14,8 % 563 13,9 % 
Západná Ázia 8 6,6 % 13 8,0 % 16 8,8 % 18 9,4 % 21 10,1 % 
Južná Ázia 327 26,8 %  309 21,2 % 323 20,4 % 311 18,8 % 304 17,6 % 
Kaukaz a centrálna Ázia 9 12,8 % 11 15,8 % 7 9,9 % 7 9,2 % 6 7,4 % 
Východná Ázia 261 20,8 % 197 14,4 % 186 13,2 % 169 11,8 % 167 11,5 % 
Juhovýchodná Ázia 134 29,6 % 104 20,0 % 88 15,8 % 76 13,2 % 65 10,9 % 
LATINSKÁ AMERIKA 
A KARIBIK 65 14,6 % 60 11,6 % 54 9,7 % 50 8,7 % 49 8,3 % 

Latinská Amerika 57 13,6 % 53 11,0 % 46 9,0 % 43 8,1 % 42 7,7 % 
Karibik 9 28,5 % 7 21,4 %  7 20,9 % 7 18,6 % 7 17,8 % 
OCEÁNIA 1 13,6 % 1 15,5 % 1 13,7 % 1 11,9 % 1 12,1 % 

* Prognóza               zdroj: FAO 
 
Rozvinuté regióny tiež v posledných rokoch zaznamenali zmeny v počte podvyživených. Kým v rokoch 

1990-1992 až 2004-2006 prevládala klesajúca tendencia  (z 20 miliónov v roku 1990-1992 na 13 miliónov), od 
rokov 2004-2006 do roku 2010-2012 došlo k nárastu počtu hladujúcich z 13 miliónov na 16 miliónov.  

V roku 2000 sa svetové mocnosti zaviazali, že v rámci Rozvojových cieľov tisícročia (Millennium 
Development Goals- MDG) znížia počet hladujúcich do roku 2015 na polovicu. Doterajšie výsledky však 
zaostávajú za plánom a spochybňujú dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa v stanovenom termíne.  

Pri odpovedi na otázku „Kto hladuje?“ sa stretávame s fenoménom nazývaným „paradox hladu“ – 
potravinovej neistote sú totiž najviac vystavení tí ľudia, ktorí sa priamo či nepriamo podieľajú na 
poľnohospodárskej produkcii. Najviac hladujúcich sa vyskytuje medzi chudobnými ľuďmi, ktorí sú do značnej 
miery závislí na vlastnej produkcii potravín. Až 50 % hladujúcich tvoria drobní poľnohospodári, 20 % nájomní 
robotníci bez vlastnej pôdy, 10 % pastieri, rybári a obyvatelia lesov a zvyšných 20 % tvorí mestská chudoba 
(Milerová-Prášková, 2011a). V rozvojových krajinách sa viac ako 70 % populácie nejakým spôsobom podieľa 
na poľnohospodárstve, sú na ňom závislí. Práca v poľnohospodárstve je sezónna a často krát ovplyvňovaná 
meniacimi sa klimatickými podmienkami a environmentálnymi otrasmi.  

 
 

3. PRÍČINY HLADU  
 
S problematikou hladu pretrvávajú všeobecne prijímané mýty. Jedným z nich je tvrdenie, že hlad je 

spôsobený celosvetovým nedostatkom potravín. Ďalší hovorí o neschopnosti planéty Zem nakŕmiť ľudskú 
populáciu, ktorá rastie rýchlejšie, než produkcia potravín. Ale pravda je taká, že poľnohospodári na celom svete 
vyprodukujú dostatočné množstvo potravín pre všetkých, problémom však je ich nerovnomerné prerozdelenie. 
Kým Afrika a Ázia trpia nedostatkom, rozvinuté krajiny produkujú množstvo potravinových prebytkov a 
odpadu. Svetové poľnohospodárstvo dnes produkuje o 17 % viac kalórií na osobu, ako tomu bolo pred 30 rokmi, 
a to aj napriek prírastku obyvateľstva o 70 %. Stále je dostatok potravín na poskytnutie aspoň 2720 kcal na 
osobu a deň každému človeku na svete (FAO, IFAD, WFP, 2002). Index výroby potravín podľa FAO  poukazuje 
na trvalý rast svetovej výroby potravín. Tento ukazovateľ rastu výroby potravín na osobu však neberie do úvahy 
distribúciu potravín medzi jednotlivé krajiny alebo skupiny obyvateľov. Na svete tak i naďalej dochádza 
k nerovnomernému zabezpečeniu potravinami (Jeníček, 2003). Problémom je aj skutočnosť, že mnoho ľudí na 
svete nemá dostatok úrodnej pôdy pre pestovanie plodín, alebo dostatočné príjmy na nákup potravín.  

Hlavnou príčinou hladu teda nie je svetový nedostatok potravín, ale chudoba. Existujú rôzne príčiny 
chudoby, ako je napríklad nerovnomerné rozdelenie a prístup  ku zdrojom (predovšetkým ku pôde a vode), zlá 
trhová a poľnohospodárska infraštruktúra alebo vzdelanie, marginalizácia žien, starších ľudí a menšín, existencia 
škodlivých ekonomických a politických systémov vo svete. Prakticky je to kontrola nad zdrojmi a príjmami, 
založená na vojenskej, politickej a ekonomickej moci, ktorá zvyčajne končí v rukách menšiny (Hunger Notes ). 
Konflikty sú ďalšími činiteľmi, ktoré síce nie sú priamou príčinou hladu, ale potravinovú bezpečnosť značne 
komplikujú. Príčiny hladu možno klasifikovať na ekonomické, politické a environmentálne.  
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3.1 EKONOMICKÉ PRÍČINY HLADU 
 
Približne od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia začalo dochádzať pomerne k radikálnej zmene 

politického a ekonomického systému, ktorým sa riadi západná spoločnosť. Povojnový poriadok inšpirovaný 
kaynesiánstvom, ktorý po každej stránke spoľahlivo fungoval takmer 30 rokov, politici nahradili jeho pravým 
opakom. Dnes už nový systém totálne ovláda planétu čomu zodpovedá i jeho označenie: neoliberálna 
globalizácia, kde radiacim mechanizmom je „neviditeľná ruka trhu“ a hlavným cieľom je dosahovanie 
maximálneho zisku. Všetka moc sa presunula do rúk podnikateľských elít. Právo na usadenie sa, dereguláciu, 
voľný pohyb tovaru, služieb a osôb, fetišizmus vlastníctva, konkurenčné prostredie nadovšetko, dôsledné 
uplatňovania „práva silnejšieho“. Tento politicko-ekonomický poriadok sa priamo nezaoberá riešením 
sociálnych a environmentálnych otázok. Dôsledkom neviazanej finančnej deregulácie je vytvorenie prostredia, z 
ktorého profituje iba veľmi úzka finančná elita, kým konzekvencie tvrdo pociťujú všetci ostatní. Štáty strácajú 
suverenitu v prospech finančných trhov, pretože tieto stále viac rozhodujú o podstatných otázkach týkajúcich sa 
ekonomických a sociálnych politík. Narastajú rozdiely v príjmoch a v životnej úrovni (Šarmír, 2011). Radoví 
obyvatelia rozvinutých krajín si síce uvedomujú existenciu hladu v rozvojových krajinách, často krát 
s hladujúcimi súcitia, no zároveň sú presvedčení, že to s nimi a s ekonomickým systémom, v ktorom žijú,  nijak 
nesúvisí. Existuje však viacero teórií, pomocou ktorých možno dokázať, že opak je pravdou. Napríklad 
Immanuel Wallerstein vysvetľuje nerovnosť medzi krajinami sveta ozrejmením príčinnej väzby: „Bohaté krajiny 
sú preto bohaté, lebo chudobné krajiny sú chudobné a chudobné krajiny sú preto chudobné, lebo bohaté krajiny 
sú bohaté.“  Bohaté krajiny (krajiny „jadra“) využívajú svoju ekonomickú a politickú moc, aby zachovali systém 
„nerovnej výmeny“ v rámci kapitalistickej svetovej ekonomiky. V dôsledku toho chudobné krajiny (krajiny 
„periférie) zostávajú chudobné a časť ich obyvateľstva hladuje. Wallerstein zároveň kritizuje názor, že chudobné 
krajiny musia nasledovať rozvoj vyspelých krajín („rozvojové perspektívy“ – developmentalist perspective) 
a musia prejsť tými istými fázami, ktorými prešli aj rozvinuté krajiny (Lesay, 2007). Rôzne krajiny majú 
v kapitalistickej svetovej ekonomike rozdielnu pozíciu. Kým vyspelé krajiny tvoria „jadro“ kapitalistickej 
svetovej ekonomiky, protikladom  je „periféria“ so slabou ekonomikou. Tretiu pozíciu vo svetovej ekonomike 
zaujíma  „semiperiféria“ ktorá stojí takmer vo všetkých ohľadoch niekde uprostred. Tento „trojmodálny“ systém 
funguje na privlastnení si nadbytku celej svetovej ekonomiky oblasťami jadra. Krajiny jadra presadzujú svoje 
hospodárske záujmy v rámci jednotného svetového trhu, pričom sa usilujú tento trh zdeformovať vo svoj 
prospech,  v nepriaznivých situáciách sa uchýlia k presadeniu ochranných opatrení (dotáciám, kvótam, clám). 
Svetový trh je však necitlivý voči ľudskému utrpeniu. Z uvedeného vyplýva, že krajiny jadra nemajú úprimný 
záujem o rozvoj chudobných krajín, nakoľko základným pretrvávajúcim mechanizmom fungovania svetovej 
ekonomiky je prehlbujúci sa rozdiel medzi týmito dvoma svetmi (jadrom a perifériou). Naopak, zámerne 
udržiavajú perifériu vylúčenú a závislú, aby nemala inú možnosť, ako prijať obchodné podmienky prijaté 
jadrom. (Lesay, 2007). Súčasný svetový ekonomický systém situáciu hladujúcich na celom svete zlepšiť 
nepomáha.  

 
 

Liberalizácia medzinárodného obchodu 
  
Dominantné skupiny v krajinách jadra využívajú svoju ekonomickú moc, aby profitovali z medzinárodného 
obchodu. Presadzovaný je prístup uprednostňujúci trh (market-first approach) a orientáciu na komparatívne 
výhody. Neregulovaný svetový trh sa úmyselne orientuje na intenzívne pestovanie monokultúr na veľkých 
plochách,  pestovanie trhových plodín pre export (cash crops), ako je káva, čaj, sója, repka olejná a pod. Bohaté 
krajiny poskytujú svojim poľnohospodárom exportné dotácie, vďaka ktorým môžu predávať svoju produkciu 
pod výrobnú cenu a likvidujú tým lokálnych producentov. Do 70. rokov 20. storočia boli rozvojové krajiny 
čistými vývozcami potravín (napr. Egypt –  v minulosti obilnica Rímskej ríše, Argentína - bývalá obilnica sveta), 
dnes je väčšina z nich klasifikovaná ako štáty závislé na dovoze potravín (Net-Food Importing Developing 
Countries, NFIDC). Programy štrukturálneho prispôsobenia (Structural Adjustment Programmes, SAPs) 
vyžadovali obmedzenie verejných výdavkov, znižovanie podpôr a zrušenie obmedzení limitujúce obchod. Pre 
členstvo vo WTO sú  štáty nútené otvoriť svoj trh s poľnohospodárskymi výrobkami, znížiť úroveň domácich 
podpôr a znížiť exportné dotácie. Dôsledkom toho je, že v mnohých štátoch, napriek tomu, že sa ich pôdne a 
klimatické podmienky pre poľnohospodársku produkciu nezmenili, import potravín nahradil domácu produkciu, 
štáty tak strácajú potravinovú sebestačnosť i možnosť reagovať na kolísanie svetových cien potravín. 
V podobnej situácii sa ocitli i mnohé krajiny strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. Proexportne 
zameraná poľnohospodárska politika, zameraná na produkciu trhových plodín, produkuje málo potravín pre 
miestnu spotrebu, ktoré zasýtia obyvateľstvo danej krajiny, v dôsledku čoho je krajina buď závislá na dovoze 
potravín, alebo obyvateľstvo hladuje, napriek tomu, že väčšina pracuje práve v poľnohospodárstve (paradox 
hladu). Neoliberálne inštitúcie ako sú Medzinárodný menový fond a Svetová banka nútili rozvojové krajiny, aby 
zanechali domácu produkciu a obracali sa na zahraničné trhy (Bulard, 2010). Skúsenosť ukazuje, že „slepá ruka 
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trhu“ vo forme voľného pohybu tovaru a kapitálu nie je schopná zaistiť potravinovú bezpečnosť pre rozvojové 
krajiny. EÚ vyjednáva o vzájomnom otvorení trhov s krajinami Afriky, Pacifiku a Karibiku v rámci Dohôd o 
ekonomickom partnerstve (Economic Partnership Agreements, EPAs).  
Rastúce ceny potravín  

Bez ekonomickej dostupnosti potravín pre časť obyvateľstva nie je možné hovoriť o reálnej potravinovej 
bezpečnosti. Chudobných a hladom trpiacich ľudí ohrozuje tiež extrémne kolísanie cien potravín na globálnom 
trhu. Za normálnych okolností ceny komodít rastú, ak je týchto komodít nedostatok. Niekedy však ceny rastú 
vytvorením špekulatívnej bubliny, kedy veľkí a silní investori špekulujú s poľnohospodárskymi komoditami 
s cieľom kumulovať zisk. Dopady ich počínania ich príliš nezaujímajú. Ceny  potravín sa vo februári 2011 
vyšplhali na maximum od doby, kedy FAO začala používať index cien potravín (jedná sa o priemer piatich 
komoditných skupín – obilnín, mäsa, mliečnych výrobkov, olejnín a cukru). V bohatých krajinách ľudia obyčajne 
utratia za potraviny 10 – 20 % svojich príjmov, v rozvojových krajinách až 50 – 80 %. V Keni sa v roku 2011 
predajná cena dvoch základných potravín zvýšila skokom – u kukurice o 160 % a u ciroku o 169 %, čím 
presiahla cenovú špičku z doby potravinovej krízy r. 2007-2008. V Južnom Somálsku zaznamenali ceny ciroku 
do polovice roku 2011 dokonca 240 % nárast. V Etiópii cena pšenice stúpla o 80 % za 12 mesiacov pred 
potravinovou krízou 2011. Celý západoafrický región je dnes svedkom nárastu cien potravín medzi 25 – 50 % 
oproti priemeru ostatných piatich rokov. 

 
Obr. 1: Index cien potravín podľa FAO (v rokoch 1990 – 2012) 

 
 
Globálny potravinový systém  
 
 Priestor medzi poľnohospodárskymi producentmi a spotrebiteľmi v súčasnosti zaberá dodávateľský 
reťazec. Potravinovým dodávateľským reťazcom (vzťahom medzi pestovateľmi, kupcami komodít, 
spracovateľmi potravín a predajcami) vládne niekoľko silných a dominantných firiem, ktoré zaujali strategické 
pozície uprostred tohto reťazca. Viac ako 80 % svetového trhu s čajom ovládajú iba 3 spoločnosti. Skupina 
ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill a Dreyfus) ovláda 75 – 90 % trhu s obilím. Polovicu svetového 
predaja osiva a semien kontrolujú iba 4 multinárodné firmy. Globálnemu predaju pesticídov vládne iba 10 
spoločností. Títo významní hráči stanovujú ceny poľnohospodárskych produktov. Lokálni drobní producenti sú 
znevýhodňovaní, predávajú pod cenu cez sprostredkovateľa, majú obmedzený, minimálny, alebo žiadny prístup 
na lokálny trh, nemajú prostriedky na transport svojej produkcie, nemajú aktuálne informácie o cenách 
jednotlivých plodín a obyčajne nedisponujú skladovacími zariadeniami na úschovu zberu. To všetko 
v konečnom dôsledku vedie k chudobe vo vidieckych oblastiach a k hladu. V niektorých krajinách je dostatok 
potravín, problémom je však distribúcia potravín na národnej úrovni. 
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Investičná politika  
 
 Zahraničné  investície do  poľnohospodárskej pôdy prudko rastú z dvoch hlavných dôvodov.  Prvým z 
nich je zaistenie potravinovej bezpečnosti vlastného národa, ako je to v prípade arabských štátov, ktoré trpia 
nedostatkom produktívnej pôdy a vodných zdrojov (Saudská Arábie, Katar alebo Spojené arabské emiráty).  
Druhým dôvodom je zvyšujúci sa dopyt po biopalivách. Od roku 2001 bolo poskytnutých zhruba 227 miliónov 
hektárov poľnohospodárskej pôdy v rozvojových krajinách na predaj („záber pôdy“ – land grabbing). Podľa  
Svetovej banky len v rokoch 2008 - 2009 získali investori viac ako 40 miliónov hektárov poľnohospodárskej 
pôdy v subsaharskej Afrike (10 miliónov len v 5 krajinách: Etiópii, Libérii, Mozambiku, Nigérii a Sudáne). V 
období rokov 1961 – 2007 to bolo zhruba iba 1,8 miliónov hektárov. Hlavné cieľové krajiny investorov sú 
krajiny v Afrike, obzvlášť oblasť subsaharskej Afriky (Kamerun, Demokratická republika Kongo, Etiópia, 
Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudán, Tanzánia a Zambia). Takéto zahraničné investície spôsobujú ohrozenie 
lokálnej potravinovej bezpečnosti (vylučovanie drobného poľnohospodárstva, produkcia zameraná na export, 
súperenie produkcie základných potravín a biopalív o pôdu), porušovanie ľudských práv (obmedzovanie 
prístupu k produkčným zdrojom, vlastníckych práv, násilné presídľovanie bez kompenzácie) a degradáciu 
životného prostredia (intenzívna poľnohospodárska výroba, prenájom pôdy s vyššou hodnotou alebo tzv. 
nevyužitie pôdy, odlesňovanie, znečisťovanie, úbytok vodných zdrojov). Pôda je často odoberaná komunitám, 
ktoré jej majú nedostatok a pre ktoré je pôda jediným prostriedkom obživy. Paradoxne sú investície zo 
zahraničia nasmerované predovšetkým do krajín, ktoré boli v minulosti sužované hladomormi, alebo kde je hlad 
chronicky zakorenený a ktoré sú závislé na pomoci od Svetového potravinového programu (WFP), ako je 
napríklad Etiópia, Sudán či Demokratická republika Kongo.  

FAO vypracovala a schválila Dobrovoľné smernice pre zodpovedné zaobchádzanie s pôdou a inými 
prírodnými zdrojmi (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and 
Forests in the Context of National Food Security). Spomenuté smernice boli schválené aj Výborom pre svetovú 
potravinovú bezpečnosť (Committee on World Food Security, CFS). Volajú po naplnení zodpovednosti 
zainteresovaných aktérov, posilnení rešpektu vlastníckych práv, väčšej transparentnosti, silnejšej úlohe súdnych 
inštitúcií, vynútiteľnosti práva, podpore konzultačných procesov. 

Vplyv, ktorý majú akvizície pôdy na právo na potraviny, nemožno zanedbávať. Dohody o dlhodobom 
prenájme pôdy sú netransparentné a neverejné, negarantujú žiadne výhody pre lokálne obyvateľstvo, dochádza k 
násilným vysídleniam. Podpora poľnohospodárskej veľkovýroby pred drobným poľnohospodárstvom vedie 
navyše k závažným zásahom do životného prostredia. Je ale potrebné dodať, že tieto zahraničné investície sú 
vládami hostiteľských štátov, väčšinou skorumpovanými, priamo podporované a založené na veľmi ústretovej 
investičnej politike. (Milerová-Prášková, 2011a). 
 
 
Energetické ciele rozvinutých krajín  
  
 Súčasná politika biopalív, teda snaha znížiť závislosť na fosílnych palivách a emisie skleníkových plynov 
mala na začiatku dobrý úmysel, ale rastúce ceny potravín ukázali, že tento krok nebol práve najšťastnejší. 
Produkcia plodín určených pre biopalivá je výnosnejšia než produkcia potravín určená na bežnú spotrebu, vďaka 
rôznym druhom podpôr ako sú daňové stimuly a priame dotácie, a že väčší dopyt po plodinách so sebou nesie 
väčší tlak na množstvo a produktivitu poľnohospodárskej pôdy. Produkcia biopalív sa významne dotýka práva 
na potraviny a potravinovej bezpečnosti obyvateľov tých krajín, kde k takejto produkcii dochádza. Produkcia 
biopalív zvyšuje konkurenciu pri využívaní pôdy, čím zvyšuje ceny potravín a do značnej miery ovplyvňuje 
kvalitatívnu aj kvantitatívnu stránku výživy ľudí v rozvojových krajinách.  USA  pre výrobu etanolu ročne 
spotrebujú 1/4 svojej obilnej produkcie (toto množstvo stačí na pokrytie ročnej konzumácie 350 miliónov ľudí). 
EÚ by pre dosiahnutie svojich stanovených energetických cieľov potrebovala na produkciu biopalív viac než 1/2 
rozlohy Talianska. Vedci sa sporia, aký vplyv má produkcia biopalív na rast cien potravín, realistické odhady 
Medzinárodného inštitútu pre výskum potravinovej politiky (International Food Policy Research Institute - 
IFPRI) sú 30 % podiel. 
 
 

3.2 POLITICKÉ PRÍČINY HLADU 
 
Na zaistenie potravinovej bezpečnosti je nevyhnutná politická stabilita a mier. Mnoho rozvojových krajín 

však trpí vnútropolitickými problémami, korupciou a klientelizmom a zlými politickými rozhodnutiami, ktoré 
môžu viesť až ku vzniku hladomorov. 
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Politická nestabilita – Neexistujúce alebo slabé verejné inštitúcie, nefungujúci súdny systém, nefungujúca 
infraštruktúra a korupcia prehlbujú potravinovú neistotu. Neexistujúce systémy sociálneho zabezpečenia, 
záchranné programy (safety nets), poistenie pre farmárov, prístup k zdravotnej starostlivosti. Situácii nepomáha 
ani neochota štátov investovať do poľnohospodárskeho sektoru, dopravnej a trhovej infraštruktúry. 
Vnútorné konflikty, vojny – Konflikty (vojenské, politické či etnické konflikty, konflikty medzi farmármi 
a pastiermi, konflikty o pôdu či vodné zdroje) komplikujú potravinovú bezpečnosť krajín. Civilné obyvateľstvo 
počas konfliktov trpí aj v dôsledku negatívnych sprievodných javov konfliktu (epidémie, hlad a pod.). Napríklad 
v Demokratickej republike Kongo, iba 6 % obetí zomrelo v boji. Zvyšných 94 % sa stalo obeťami negatívnych 
vedľajších javov konfliktu, najmä infekcií a epidémií (malária, týfus, tuberkulóza, AIDS, a pod.), hladu, 
nedostatku pitnej vody a lekárskej starostlivosti. Čím dlhšie konflikt trvá, tým  viac ľudí zomiera v dôsledku 
vyššie uvedených sprievodných javov konfliktu (Ivančík, Nečas, 2012). Populácia v nestabilných a zrútených 
štátoch (failed states) bez centrálnej moci a neexistujúcej štátnej štruktúry čelí strate potravinovej bezpečnosti 
spôsobenej neexistujúcimi či slabými verejnými inštitúciami a infraštruktúrou. V takýchto situáciách dochádza 
k dobrovoľnému alebo násilnému presídľovaniu, vnútorní utečenci (internally displaced people, IDPs)  - tvoria 
napr. až 1/7 Sudáncov, ktorí žijú mimo svoj pôvodný domov. Ľudia nemajú prístup k potravinám, sú porušované 
ich ľudské práva a ich osud v mnohých prípadoch závisí iba na medzinárodnej humanitárnej pomoci, distribúciu 
ktorej konflikty tiež výrazne zhoršujú.  
 
 

3.3 ENVIRONMENTÁLNE PRÍČINY HLADU 
 
Poľnohospodárska produkcia je extrémne citlivá na klimatické podmienky. Vplyvom klimatických zmien 

dochádza poslednú dobu k veľmi častým a nepredvídateľným živelným pohromám, ako sú rozsiahle záplavy, 
dlhé obdobia sucha, častejší výskyt silných búrok či požiarov, v dôsledku ktorých dochádza k nižšej úrode, ale i 
k úbytku kvalitnej pôdy a vodných zdrojov, k nenávratnému vymiznutiu mnohých druhov flóry  i fauny alebo 
rozširovaniu púští. Súvislosť s úbytkom prírodných zdrojov má však i bezohľadná ľudská činnosť a 
nedostatočná ochrana životného prostredia, ktorá je pre drobných poľnohospodárov nevyhnutná. Svetové 
poľnohospodárstvo vyprodukuje 17 až 32 % emisií skleníkových plynov, čím sa samotné poľnohospodárstvo 
podieľa na vzniku klimatických zmien. 
 
Globálne environmentálne problémy – Zmena klímy je stále viac považovaná za súčasnú aj budúcu príčinu 
hladu a chudoby. Meniace sa klimatické modely spôsobujúce zmenu pôdy si vyžadujú aj zmeny v  
poľnohospodárskej praxi, čo nie je ľahko uskutočniteľné. Podľa prognóz klimatológov Afrika bude vystavená 
tvrdým dopadom klimatických zmien – rast hladiny morí, dezertifikácia, zvyšovanie teploty, vyšší výskyt búrok, 
cyklónov, suchá a záplavy, zmeny ekologických vzorcov i strata biodiverzity. Africké poľnohospodárstvo je 
silne závislé na zavlažovaní dažďom. Za posledné desaťročie sužovali oblasť Afrického rohu (Somálsko, 
Etiópia) tri veľké obdobia sucha. V súvislosti s posledným hladomorom (2011) sa hovorilo o najsuchšom období 
za posledných 60 rokov. Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) patrí región východnej Afriky 
medzi jeden z najviac ohrozených dôsledkami klimatických zmien. Do roku 2020 by tu mohla klesnúť 
poľnohospodárska produkcia až o 50 %. Podľa ďalších odhadov bude mať 75 až 250 miliónov osôb problém s 
prístupom k pitnej vode. Do roku 2080 môže byť až 75 % africkej populácie ohrozenej hladom. Preto je 
nevyhnutné nájsť mechanizmy prispôsobenia poľnohospodárskej produkcie týmto klimatickým zmenám. 
Nešetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi – Súčasná stratégia podnikania vedie k preťažovaniu životného 
prostredia. Prírodné zdroje sú primárne pre produkciu potravín, rozvoj vidieka a udržateľnú existenciu, ale sú 
obmedzené a často využívané neudržateľným spôsobom. Toto neudržateľné využívanie prírodných zdrojov (ako 
je odlesňovanie, ničenie pôdy a vodných zdrojov, kontaminácia pôdy, intenzívna živočíšna výroba, používanie 
umelých hnojív a pesticídov) vedie k znečisťovaniu vody, strate biodiverzity a degradácii pôdy. Erózia pôdy je 
zodpovedná za 40 % pôdnej degradácie. V posledných rokoch došlo k degradácii 25 % už aj tak problematickej 
suchej pôdy v Afrike až na hranicu dezertifikácie. Dezertifikáciou je zasiahnutých odhadom 250 miliónov osôb, 
jedna miliarda je tak do budúcnosti ohrozená. (Bruke, Lobell), Nakoľko prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné, 
dá sa v mnohých prípadoch očakávať nárast konfliktov o prístup k nim. 
 
 
4. RIEŠENIA 

 
Pre odstránenie hladu sú nevyhnutné mnohé opatrenia na všetkých úrovniach – národnej aj 

medzinárodnej. Principiálne odstránenie hladu spočíva v odstránení príčin (ekonomických, politických 
a environmentálnych), ktoré hlad spôsobujú.  

Na národnej úrovni je potrebné podporovať ekologicky a sociálne udržateľného poľnohospodárstva, 
zaistiť účasť malých farmárov na tvorbe politík potravinovej bezpečnosti, vytvoriť priestor farmárskym 
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organizáciám, zaistiť spravodlivé pozemkové reformy, odstrániť korupciu, zlepšiť diskrimináciu žien a možnosť 
reálnej obrany pri porušovaní ľudských práv. Drobní farmári musia byť v centre záujmu svojich vlád. Vlády by 
tiež mali zaistiť, že právo na potraviny je vymáhateľné prostredníctvom národných súdnych systémov zo strany 
každého jednotlivca. Je potrebné tiež zaistiť drobným farmárom prístup k pôde, pôžičkám, aktuálnym 
informáciám, vzdelaniu a v neposlednom rade i zdravotnej starostlivosti. Pre krízové prípady je nutná existencia 
záchranných sietí, ako sociálnych podpôr, tak potravinovej pomoci. Aj keď v mnohých krajinách neexistujú 
vlastnícke práva na pôdu, vlády musia zaistiť, aby prípadný prenájom pôdy cudzím investorom nenarušil 
tradičné využívanie pôdy pôvodnými obyvateľmi. Nakoľko je ale väčšina ľudí trpiacich hladom závislá na 
poľnohospodárstve, musí sa hlavná pozornosť venovať práve tomuto odvetviu. Napriek tomu, že  
poľnohospodárstvo zamestnáva až tri štvrtiny obyvateľov rozvojových krajín, politická reprezentácia jeho 
významnosť doposiaľ značne prehliadala. Bez vhodných investícií do poľnohospodárstva (napr. do 
zavlažovacích systémov, skladovacích zariadení, poľnohospodárskeho výskumu a techník pre udržateľné 
poľnohospodárstvo), ale i do dopravnej a komunikačnej infraštruktúry sa drobní chudobní farmári zo svojej 
súčasnej situácie nedostanú. Podpora lokálnych trhov a lokálnej produkcie základných potravín je pre drobných 
farmárov tiež kľúčová. Mnoho rozvojových krajín sa zmenilo z čistých vývozcov potravín na čistých dovozcov, 
pretože dali prednosť pestovaniu trhových plodín. Kvôli nastaveniu medzinárodného obchodného systému však 
ani z produkcie trhových plodín poľnohospodári takmer vôbec neprofitujú. Je preto nutnosťou, aby mali farmári 
v rozvojových krajinách väčšiu kontrolu nad produkciou, distribúciou a spotrebou potravín bez závislosti na 
medzinárodných trhoch.  

Na medzinárodnej úrovni si zmena súčasného stavu vyžaduje predovšetkým silnú politickú vôľu, reformu 
medzinárodného obchodu a investičných politík, vytváranie obchodných pravidiel rešpektujúcich ľudská práva, 
reguláciu komoditných špekulácií, medzinárodné pravidlá pre investície do pôdy a uznanie potravinovej 
zvrchovanosti, teda práva krajiny slobodne si zvoliť, aké plodiny chce pestovať a konzumovať, pričom táto 
voľba by mala vychádzať z potrieb vlastného obyvateľstva, nie z dopytu medzinárodného trhu. Inými slovami je 
potrebné zmeniť nastavenie hospodárskeho systému a upraviť obchodné a poľnohospodárske politiky 
rozvinutých štátov, ktoré škodia obyvateľom chudobných štátov, a nastaviť spravodlivejší obchodný systém 
zohľadňujúci potreby obyvateľov rozvojového sveta. Bez zvláštneho zaobchádzania s chudobnými  krajinami, 
a ich možnosti chrániť svojich pestovateľov, sa odstránenie hladu nezaobíde. Tiež je potrebné zaistiť väčšiu 
transparentnosť svetového trhu s potravinami, aby nedochádzalo k tomu, že inštitúcie, ktoré nemajú žiadnu 
spojitosť s potravinami ako takými (napríklad investične fondy), mohli špekulovať s potravinovými komoditami, 
čo vedie priamo k hazardu s ľudskými životmi. Zaobchádzanie so životným prostredím všade na svete je tiež 
kľúčové pre budúci vývoj. Je potrebné obmedziť nadmerné využívanie pôdy vedúce k odlesňovaniu, 
znečisťovaniu vodných zdrojov a kontaminácii pôdy. Je nutné zamedziť nadmernému používaniu chemických 
hnojív a začať využívať udržateľnejšie spôsoby produkcie potravín. Napriek tomu, že neexistuje jednotná zhoda 
ohľadne prijateľných opatrení zmierňujúcich klimatické zmeny, je jasné, že je potrebné sa týmto problémom 
zaoberať a nájsť i mechanizmy pre prispôsobenie potravinovej produkcie následkom klimatických zmien, ktoré 
dopadajú najhoršie na rozvojové štáty (Milerová-Prášková, 2011c). 
 
 
ZÁVER 

 
Hlad býva v chudobných krajinách často chápaný ako bežná súčasť každodenného života, jedná sa ale o 

politický problém, ktorý možno riešiť iba správnymi politickými rozhodnutiami. Všetci ľudia si musia 
uvedomiť, že na jednej strane ubúdajú prírodné zdroje a znižuje sa produktivita pôdy a na strane druhej rastie 
svetová populácia. Produkcia potravín tak do budúcna predstavuje jednu z hlavných výzev, pretože počet 
hladujúcich bude s najväčšou pravdepodobnosťou narastať. Na odstránenie hladu, rovnako ako pre uplatnenie 
práva na potraviny, je kľúčové zaistiť všetkým obyvateľom planéty stály prístup k produktívnej pôde a vodným 
zdrojom. Tento prístup chudobného obyvateľstva k prírodným zdrojom v rozvojových krajinách je 
ovplyvňovaný externe, (zahraničné investície a energetických záväzky vyspelých štátov), ale i interne (neochota 
či neschopnosti národných vlád naplniť svoje povinnosti voči ľudským právam vlastného obyvateľstva). Pred 
právom na potraviny stoja však v budúcnosti i ďalšie hrozby (Milerová-Prášková, 2011b). Základnou otázkou je, 
či bude planéta schopná uživiť rastúcu populáciu, ktorá podľa odhadov OSN vzrastie na 9 miliárd ľudí v roku 
2050. Produktivita pôdy však ubúda a na produkcii potravín sa čím ďalej tým viac prejavujú následky 
klimatických zmien a zlého zaobchádzania so životným prostredím. Bez politickej vôle, úprimnej snahy  pomôcť 
a realizácie spomínaných opatrení nemožno očakávať zlepšenie situácie v oblasti potravinovej bezpečnosti. 
Nečinnosť môže mať ďalšie fatálne následky, preto je povinnosťou kompetentných a zainteresovaných prevziať 
morálnu zodpovednosť vo svete, v ktorom niektorí oplývajú hojnosťou a iní hladujú. V záujme dosiahnutia 
účinnosti pomoci je nevyhnutné, aby bola táto pomoc prispôsobená potrebám jednotlivých krajín. 
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PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB NA SÍDLISKÁCH – 
PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE 

 
Jana MÜLLEROVÁ1- Ľubica VRÁBLOVÁ2 

 
 
Abstrakt : Príspevok sa zaoberá protipožiarnou bezpečnosťou stavieb s dôrazom na  súbor budov s vysokou 
koncentráciou osôb ako sú napr. sídliska. Hlavná oblasť, ktorá sa rieši v príspevku z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti stavieb na sídliskách sú prístupové komunikácie a okrajovo aj nástupné plochy. Tieto prístupové 
komunikácie, ktoré zohrávajú nesmiernu úlohu v prípade zásahu HaZZ, sú vo väčšiny prípadov neprejazdné, 
zablokované zaparkovanými osobnými vozidlami, čo nám vo veľkej miere potvrdil aj prieskum vykonaný vo 
vybraných sídliskách okresného mesta Žilina.  
Kľúčové slová: protipožiarna bezpečnosť stavieb prístupové komunikácie, nástupné plochy 
 
Abstract : The paper deals with fire safety engineering with emphasis on the set of buildings with a high 
concentration of people such as. settlement. The main area that is addressed in this paper in terms of fire safety 
of buildings to residential areas and access roads are marginal and boarding areas. These access roads, which 
play an immense role in the intervention HaZZ are in most cases neprejazdné, blocked by parked passenger 
vehicles, which are to a large extent confirmed by a survey conducted in selected residential areas the district of 
Žilina. 
Keywords: fire safety construction access roads, boarding areas 

 
 

Úvod 
  
Každá stavba nehovoriac o súbore stavieb ako sú napr. sídliská musia mať zariadenia, ktoré umožnia zásah 
hasičských jednotiek tak z vonkajšieho ako aj z vnútorného priestoru.  Prístupové komunikácie by mali byť 
voľné a mali by umožniť prejazd hasičských jednotiek a ich techniky na miesto zásahu. To však nie vždy je aj 
skutočnosťou. S rastúcou ekonomikou a počtom obyvateľstva zároveň rastie aj dopyt po motorových vozidlách. 
Napriek tomuto faktu sa len zriedka vybudovávajú parkoviská. Na priemernom sídlisku na jednu bytovú 
jednotku spadá len 0,6 % parkovacieho miesta. Z tohto dôvodu, obyvatelia parkujú svoje automobily na 
akomkoľvek voľnom mieste a to aj napriek možným dôsledkom, ktoré sa môžu vyskytnúť pre hasičské jednotky 
pri výkone zásahu. Cieľom príspevku je poukázať na skutočne existujúce riziká tým, že sme vykonali prieskum 
troch vybraných sídlisk nachádzajúcich sa v okresnom meste Žilina.  
 
 

1. Protipožiarna bezpečnosť stavieb 
  
Protipožiarna bezpečnosť stavieb predstavuje schopnosť stavebných objektov zabrániť  stratám na životoch ako 
aj zdraví ľudí, stratám na majetku v prípade vzniku požiaru. Protipožiarna bezpečnosť každej budovy je zahrnutá  
a zároveň sa preukazuje projektovou dokumentáciou, ktorá musí obsahovať najmä nasledujúce body [2]:  

a) členenie stavby na požiarne úseky, 
b) stanovenie požiarneho rizika a stanovenie dovolených veľkostí požiarnych úsekov a počtu požiarnych 

podlaží, 
c) stanovenie technických podmienok požiarnej bezpečnosti konštrukcií, 
d) posúdenie podmienok na evakuáciu a únikových ciest, 
e) určenie odstupových vzdialeností, 
f) návrh a posúdenie požiarno – technických zariadení, 
g) určenie zariadení na zásah. 

 Každá stavba a nehovoriac súbor budov (sídliská) musia mať zariadenia umožňujúce zásah  a to tak 
i z vonkajšieho ako aj z vnútorného priestoru.  
Ide tu teda najmä o: 

 prístupové komunikácie,  
 nástupné plochy, 
 vnútorné zásahové cesty, 
 požiarny výťah [2]. 

                                                             
1 doc. Ing. Jana Mullerová, PhD Katedra požiarneho inžinierstva, FŠI ŽU 
2  Ing. Ľubica Vráblová, Katedra požiarneho inžinierstva, FŠI, ŽU 
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 Požiadavky na preukázanie bezpečného riešenia protipožiarnej bezpečnosti budov sú v poriadku, avšak 
horšie je to s ich samotným napĺňaním, a to najmä  v prípade sídlisk.  
 Prístupové komunikácie či už pri samostatne stojacej budove ale hlavne na sídliskách, kde ide o súbor 
budov s vysokou koncentráciou osôb, by mali umožniť prístup mobilnej hasičskej techniky k stavbe v prípade 
vzniku požiaru. Trvale voľná prístupová komunikácia by mala byť minimálne 3 m široká, čo na našich 
sídliskách je len raritou. Rovnaký možno dokonca väčší problém je aj v prípade nástupnej plochy, ktorá by mala 
umožniť nástup hasičských jednotiek a umiestnenie hasičskej techniky na vykonanie zásahu [2]. 
 Problém, ktorý zohráva v neprejazdnosti prístupových komunikácii na sídliskách je samozrejme parkovanie. 
Počet parkovacích miest nezodpovedá počtu bytových jednotiek. Sú miesta, kde na 1 bytovú jednotku spadá len 
0,6 % parkovacieho miesta.  A samozrejme, počet automobilov na Slovensku vykazuje v posledných rokoch 
rastúci trend. V minulom roku bolo zaregistrovaných až 170 932 automobilov, čo predstavuje na jedno osobné 
auto na Slovensku 3,83 obyvateľa, pričom v porovnaní s okolitými krajinami Visegrádskej štvorky je toto číslo 
najvyššie! [3] 
 

 
Figure 1  Blocking access road with the car 

Obrázok 1 Zablokovanie príjazdovej komunikácie osobným automobilom 
 
 

 Takmer na každom sídlisku sa parkovanie pre obyvateľov stáva nočnou morou. Vodiči parkujú všade, kde 
im to podmienky dovolia, a to dokonca bez pomyslenia na  možné dôsledky. V prípade potreby poskytnutia 
pomoci v núdzi, je záchranným jednotkám sťažený, ak nie až znemožnený príjazd na miesto udalosti. HaZZ auto 
má prakticky problém prejsť každou  tenšou uličkou  (Obr.2).  
 

 
 

Figure 2 Restricted access road to HaZZ during action 
Obrázok 2 Neprístupná príjazdovej komunikácie HaZZ autom počas zásahu 

 
 HaZZ v prípade potreby zásahu s výškovou technikou (napr. výšková plošina), keďže častokrát ide aj 
o dvanásť poschodové objekty, nie je reálne možné pre rady stojacich automobilov dostaviť sa s technikou na 
samotné miesto zásahu, a to nehovoriac o mieste pre samotnú prácu s danou technikou, kde je potreba približne 
2 m po každej strane. Ak nastane prípad, že odstavený automobil bráni v prejazde, môžu ho hasiči posunúť, 
avšak škoda na aute (Obr.3) by nemala byť väčšia ako škoda vzniknutá požiarom.  Je len na veliteľovi zásahu, 
ako bude situáciu riešiť a aký zvolí postup zásahu. Od okamihu, keď občan zavolá na linku 150 (112) a nahlási 
operátorovi udalosť, hasiči sú povinní do 1 min vykonať výjazd z HaZZ.  Každá nástupná plocha z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti budov by mala byť trvale voľná a označená dopravnou značkou Zákaz státia, čo 
v častých prípadoch chýba a samozrejme parkujú na týchto miestach osobné vozidlá. Príjazdové komunikácie sú 
taktiež zatarasené zaparkovanými osobnými vozidlami čo v konečnom dôsledku  výrazne predlžuje  čas 
vykonania zásahu 
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Figure 3 Damaged car fire technique in action 

Obrázok 3 Poškodený osobný automobil hasičskou technikou pri zásahu 
  
 

.2. Právne a legislatívne požiadavky 
  
 Východiskovým právnym predpisom pre oblasť protipožiarnej ochrany  je Zákon č. 314/2001 Z. z., 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Spomínaný zákon upravuje podmienky na ochranu 
života, zdravia osôb, majetku ako aj životného prostredia pred požiarmi [2]. 
 Prístupová komunikácia potrebná na zásah musí viesť minimálne do vzdialenosti 30 m od stavby 
a samotného vchodu do nej. Táto komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3m, pričom do tejto šírky 
sa nezapočítava parkovací pruh. Samotné vjazdy a prejazdy musia mať šírku minimálne 3,5 m a výšku 
minimálne 4,5 m [2]. 
 Nástupná plocha je určená na nástup hasičských jednotiek a na samotné umiestnenie hasičskej techniky 
potrebnej na vykonanie zásahu, ku ktorej vedie prístupová komunikácia. Nástupná plocha musí byť široká 
minimálne 3,5 m so sklonom minimálne 2 %, musí byť trvale voľná s označená s dopravnou značkou Zákaz 
státia [2] 

 
3. Prístupové komunikácie na sídliskách v okresnom meste Žilina 

  
Prieskum prístupových komunikácií a nástupnej plochy bol vykonaný na troch sídliskách nachádzajúcich sa 
v meste Žilina a to Hájik, Vlčince a Solinky. Prieskum bol vykonaný v podvečerných hodinách od 18:00 hod do 
21: 00 hod. za predchádzajúcej pomoci príslušníka HaZZ Žilina, ktorý poukázal, na ktoré časti  a ulice sídlisk 
máme upriamiť pozornosť. Jeho dlhoročné skúsenosti a prax nám potvrdili nasledujúce výsledky.  
 
Sídlisko Solinky 
 Obrázok 4 poukazuje, ktoré ulice vybraného sídliska majú ťažko prístupnú komunikáciu (označené 
červenou farbou). V prípade zásahu príslušníci HaZZ sú schopní dostaviť sa na miesto zásahu v týchto uliciach 
jedine Mercedesom Benz Vario 815 D. Využitie inej techniky prípadne plošiny potrebnej na zásah je v týchto 
podmienkach nemožné. 

 
Figure 4 Marked hardly accessible street in a housing estate Solinky 

Obrázok 4 Vyznačené ťažko prístupné komunikácie na sídlisku Solinky 
 
Sídlisko Hájik 
 Sídlisko Hájik možno považovať za najrizikovejšie, že v prípade zásahu hasičská technika nebude schopná 
dostaviť sa na miesto zásahu pre neprejazdná komunikácie. Celé sídlisko je situované na kopci, čiže samotné 
ulice a príjazdové komunikácie majú určitý sklon (od 0,7 – 9%) a k tomu ak pridáme zaparkované osobné 
automobily pozdĺž obrubníkov z oboch strán komunikácie, ulica sa stáva pre hasičskú techniku neprejazdná. 
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Figure 5 Marked hardly accessible street in a housing estate Hájik 

Obrázok 5 Vyznačené ťažko prístupné komunikácie na sídlisku Hájik 
 
Sídlisko Vlčince 
 Na sídlisku Vlčince možno určiť tri rizikové ulice, kde vo dvoch uliciach hrozí sťažený prejazd prístupovej 
komunikácie a v jednom prípade, možno hovoriť  o neprejazdnej časti. Ide o ľavo točivú zákrutu, kde sú po 
pravej strane umiestnené kontajnery na odpad a na ľavej strane pozdĺž obrubníka zaparkované osobné 
automobily.  
 

 
Figure 6 Marked hardly accessible street in a housing estate Vlčince 

Obrázok 6 Vyznačené ťažko prístupné komunikácie na sídlisku Vlčince 
 

Záver 
 
 Cieľom príspevku bolo poukázať na existujúcu situáciu, ktorá sa vyskytuje na sídliskách z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti stavieb a to, ťažko prejazdné až neprejazdné prístupové komunikácie ku stavbe. 
Výsledky prieskumu troch vybraných sídlisk nachádzajúcich sa v meste Žilina so spoluprácou príslušníka HaZZ 
Žilina nám potvrdili naše predpoklady. Na každom vybranom sídlisku sa nachádzajú ulice (vyznačené červenou 
čiarou Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6), ktoré sú vo večerných hodinách len ťažko prejazdné pre hasičskú techniku na 
miesto zásahu. Za najrizikovejšie oblasť možno považovať sídlisko Hájik, kde komunikácie sa nachádzajú 
v sklone od 0,7 – 9 % čo pre hasičskú techniku v kombinácií s nedostačujúcim miestom prístupovej komunikácie 
z dôvodu odparkovaných automobilov robí veľké problémy dostaviť sa včas na miesto vykonania zásahu. 
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PODIEL EMISIÍ Z MALÝCH KOTLOV NA CELKOVOM  
ZNEČISTENÍ OVZDUŠIA 

 
Jana MÜLLEROVÁ1 - Barbora BALCOVÁ2 

 
 
Abstrakt : Teplovodné kotly patria k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Cieľom článku je ukázať ich 
reálny dopad  na životné prostredie v Slovenskej republike. Článok porovnáva dopad množstva malých zdrojov 
znečistenia ovzdušia s relatívne menším počtom veľkých zdrojov znečistenia na Slovensku so zameraním na 
mesto Žilina. 
Kľúčové slová: Znečistenie, emisie, emisie v ovzduší, kotol, zdroj znečistenia. 
 
Abstract : Hot water boilers belong to smaller sources of air pollution. The aim of this text is to show up the real 
impact of these pollutants to environment in Slovak republic. The text compares the impact of plenty of small 
heating sources to relative small amount of large sources in Slovakia, with focus on Zilina.   
Key words: Pollution, emission, air pollutant, boiler, heating, pollution source.  

 
 

Úvod 
 

Cieľom práce je poukázať na význam a dopad spaľovania tuhých palív v malých spaľovacích 
zariadeniach t.j. v kotloch v kontexte celkového znečistenia ovzdušia. Posúdenie dopadu ľubovoľného zdroja 
znečisťovania znamená vziať do úvahy množstvo faktorov. Musí byť jasne definovaný subjekt čiže zdroj 
znečisťovania ako aj objekt, ktorý je obeťou tohto pôsobenia. Subjektom sú spaľovacie zariadenia, objektom 
môžu byť ľudia, vodné zdroje, lesné porasty, alebo životné prostredie ako také. Celkovým menovateľom 
všetkých objektov na ktoré pôsobia znečisťujúce látky je vzduch. 

Normy používajú pre rôzne objekty rôzne prípustné limity vystavovania sa škodlivým látkam v ovzduší. 
Najpočetnejšie zastúpenie majú pevné prachové častice tzv. tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxidy uhlíka, oxidy 
dusíka, dusičnany, amoniak a oxidy síry. Okrem nich sa sleduje prítomnosť  prízemného ozónu ako aj mnohých 
ďalších látok vrátane alkalických a ťažkých kovov, ako aj prchavých uhľovodíkov, ktoré majú nepriaznivý vplyv 
na životné prostredie. 

Najvyššie prípustné limity sú v obciach a mestách, najnižšie v lesných porastoch vo voľnej prírode. Iné 
limity na množstvo znečisťujúcich látok platia v lete a v zime. Platné limity ako aj ostatné kritériá kvality 
ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné medze na hodnotenie atd.) sú uvedené vo 
vyhláške MŽP SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.  
  
 

Stacionárne zdroje znečistenia 
 
Veľké Stacionárne Zdroje 

 
Veľké zdroje znečisťovania ovzdušia sú definované ako „technologické celky obsahujúce stacionárne 

zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 50 MW a vyšším a ostatné technologické celky s 
výrobnou kapacitou presahujúcou prahovú hodnotu.“  V roku 2010 bolo v prevádzke 703 veľkých 
znečisťovateľov. [1] Štatistiky hovoria, že hodujúci podiel na znčisťovaní ovzdušia má 20 najvýznamnejších 
znečisťovateľov na Slovensku. Podiel týchto znečisťovateľov na celkových emisiách v rámci SR je od 73,27 % 
do 96,91 %. 

 
 

Malé Stacionárne Zdroje 
 
Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria „stacionárne zariadenia – domáce kúreniská na 

spaľovanie tuhých palív a zemného plynu s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.“ Patria sem najmä kotly 
na tuhé palivá. Podiel malých zdrojov na znečisťovaní ovzdušia napriek ich obrovskému počtu je relatívne 
nízky, avšak zďaleka nie nezanedbateľný. 

                                                             
1 Doc. Ing. Jana Müllerová, PhD. Katedra požiarneho inžinierstva, FŠI ŽU 
2 Ing. Barbora Balcová, Katedra požiarneho inžinierstva, FŠI ŽU 
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Obdobne ako malé a veľké zdroje znečistenia sú definované stredné zdroje znečistenia ovzdušia. 
Vyznačujú sa tepelným príkonom v rozmedzí 0,3 až 50 MW. Ich celkový podiel na emisiách je oveľa menší ako 
podiel malých stacionárnych zdrojov. 

Okrem stacionárnych zdrojov sem patria mobilné zdroje t.j. dopravné prostriedky s dominantným 
podielom osobných a nákladných automobilov.  

  

 
Figure 1Stationary and mobile sources share on air pollution 2010 

Obrázok 1 Podiel stacionárnych a mobilných zdrojov na znečistení ovzdušia 2010 (podľa [1]) 
 
 

Grafy znázornené na obrázku 1 majú spoločnú legendu, ktorá obsahuje veľké, stredné, malé stacionárne 
zdroje, cestnú a ostatnú dopravu. Grafom v troch zo štyroch hlavných typov sledovaných emisií dominujú veľké 
stacionárne zdroje, ktorých podiel je v prípade SO2 takmer absolútny.  Na druhom mieste sú striedavo malé 
stacionárne zdroje a cestná doprava, ktorá v prípade NOx narušuje dominanciu veľkých stacionárnych zdrojov 
znečistenia. V roku 2010 emisie stúpli (zhruba na úroveň roku 2002) pre zvýšenú produkciu železa a ocele v 
prevádzke U.S. Steel s.r.o., Košice, ktorý je jednoznačne najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku. 

U.S. Steel s.r.o., Košice má nasledujúci podiel na celkových emisiách: TZL  42,84 %, SO2 12,68 %, 
NOx 19,39 %, CO 67,37 % čo znamená prvenstvo v troch kategóriách a druhé miesto v emisiách SO2, kde 
najväčším znečisťovateľom sú SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zem. Kostoľany s podielom 55,47 %.  
Tabuľka 1 uvádza štatistické údaje o množstve sledovaných emisií v Žilinskom kraji. Hrubo vyznačené čísla 
ukazujú maximá daných látok v rámci kraja. Na ľavej strane tabuľky sú absolútne čísla za každý okres. Pravá 
strana obsahuje relatívne množstvá na km2.  Za objektívnejšie možno považovať údaje na pravej strane tabuľky.  
Z tabuľky možno vyčítať dominantný vplyv dvoch veľkých znečisťovateľov. Žilinská teplárenská a.s., sa 
podpísala na množstve emisií SOx a CO. Ďalším veľkým znečisťovateľom je SCP Mondi v Ružomberku, 
ktorého činnosť za odzrkadľuje na množstve emisií NOx. Tretím v poradí je OFZ Istebné. Prekvapivo veľké 
množstvo nameraných TZL v okrese Čadca a Námestovo bude zrejme súvisieť s veľkým objemom tranzitnej 
kamiónovej dopravy, ktorá prúdi cez tieto okresné mestá.  
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Žilinský región 
 
Tab.1 Emisie v Žilinskom kraji (2010) [1]   

Žilinský kraj Emisie [t/rok] Merné územné emisie [t/rok.km2] 

Okres TZL  SO2 NOx CO TZL  SO2 NOx CO 
 Bytča   375 50 106 516 1,33 0,18 0,38 1,83 
 Čadca  1132 271 322 1679 1,49 0,36 0,42 2,21 
 Dolný Kubín  330 180 734 1733 0,67 0,37 1,49 3,52 
 Kysucké Nové Mesto   241 30 92 328 1,39 0,17 0,53 1,88 
 Liptovský Mikuláš   584 79 308 976 0,44 0,06 0,23 0,73 
 Martin  447 852 440 714 0,61 1,16 0,6 0,97 
 Námestovo 1098 173 257 1528 1,59 0,25 0,37 2,21 
 Ružomberok   770 225 1528 1243 1,19 0,35 2,36 1,92 
 Turčianske Teplice  200 29 54 275 0,51 0,07 0,14 0,7 
 Tvrdošín  178 22 73 238 0,37 0,05 0,15 0,5 

 Žilina  882 1039 842 2829 1,08 1,27 1,03 3,47 
 

 
Žilina 

 
Územie mesta Žilina patrí podľa klimatickej charakteristiky do mierne teplej oblasti. V oblasti kotliny 

je po celý rok zvýšená relatívna vlhkosť vzduchu, je to oblasť s najväčším počtom dní v roku s hmlou. 
Charakteristická je tu slabá veternosť s priemernou rýchlosťou vetra 1,3 m.s–1 a výskytom bezvetria až 60 %. Z 
hľadiska potenciálneho znečistenia ovzdušia sú veterné pomery v Žilinskej kotline veľmi nepriaznivé a 
relatívne menšie zdroje exhalátov vedú k vysokej úrovni znečistenia v prízemnej vrstve. [1] Inverzné počasie 
prevláda viac ako 200 dní v roku. 

Znečistenie ovzdušia je spôsobené jednak bežnými znečisťujúcimi látkami z miestnej teplárne 
Slovenských energetických závodov, ale participujú na ňom aj miestne chemické prevádzky a najmä v centre 
mesta intenzívna doprava. 

Dominantným znečisťovateľom ovzdušia v Žiline je Žilinská teplárenská a.s., ktorá  patrí medzi 20 
najväčších znečisťovateľov na Slovensku.  Podieľa sa 0,41%-ným podielom na emisiách TZL, a 1,4%-ným 
podielom na emisiách SO2 v rámci celej krajiny. Ďalším silným znečisťovateľom je Varínska vápenka, Dolvap 
s.r.o., Varín. Ak sa pripočíta hustá premávka  ranných a poobedňajších špičkách a vplyv spaľovania tuhých palív 
v rodinných domoch, je zjavné, že kvalita v ovzdušia v meste je naozaj veľmi zlá najmä v raňajších hodinách.  

 
 

Štruktúra znečistenia ovzdušia podľa hospodárskych odvetví 
 

Dominantný podiel na celkovom znečistení má sedem segmentov hospodárskej činnosti. Okrem 
technológií a dopravy je to najmä používanie rozpúšťadiel a lakov v ťažkom a ľahkom priemysle, ktoré za 
poslednú dekádu zaznamenalo nárast množstva emisií.  

Graf na obrázku 2 zobrazuje vývoj najznečisťujúcejších hospodárskych odvetví a vybraných činností, 
ktoré majú priamy dopad na kvalitu ovzdušia. Sledovaným ukazovateľom sú nemetánové  prchavé organické 
látky (NMVOC). Najväčší podiel má používanie rozpúšťadiel, na druhé miesto sa pred cestnú dopravu dostalo 
vykurovanie domácností. Stúpajúci trend je daný zvýšenou spotrebou dreva a iných tuhých palív pri vykurovaní 
domácností. Určujúcim je v tomto prípade ekonomický faktor t.j. rastúce ceny zemného plynu  a uhlia. Z tohto 
dôvodu sa mnohé domácností vybavujú kotlami na tuhé palivá.  
Z grafu je zjavné, že práve vykurovanie domácností má ako jediný sledovaný segment rastúci trend, zatiaľ čo 
dopad cestnej dopravy výrazne klesá vzhľadom na výraznú obnovu vozového parku. Nové vozidlá používajú 
štandardne trojcestné katalyzátory. 

 
Kotly 

 
Vykurovanie malých domácností je bežne zabezpečované kotlami na tuhé palivá. Ich počty na území SR možno 
odhadovať rádovo v státisícoch. Množstvo emisií je dané technickými parametrami kotla t.j. použitých 
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konštrukčných materiálov, prívodu paliva a prevádzky., kvalitou paliva t.j. obsahom vody, podielom kyslíka, 
merným tepelným výkonom kotla, prívodom paliva a prevádzkou (efektívnym odberom tepla, správnou 
obsluhou apod.) Konštrukcia a spôsob prevádzkovania teplovodných kotlov ovplyvňuje nielen ich bezpečnosť, 
ale aj výkonové a emisné parametre.[3,4]  
 

 

 
 

Figure 2 Polution Amount by NMVOC in economy sectors (2000 - 2009) 
Obrázok 2 Vývoj množstva emisií NMVOC v hospodárskych sektoroch (2000 – 2009). (Spracované podľa [1]) 

 
 

Záver 
 

Teplovodné kotly ako malé stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia sú najpočetnejším zdrojom tepla pre 
domácnosti. Množstvo emisií zo spaľovania tuhých palív je dané najmä konštrukciou a technickými parametrami 
samotného kotla a rovnako aj spôsobom zapojenia, prevádzky a údržby vykurovacieho systému. 

Podiel emisií z malých stacionárnych zdrojov na celkovom množstve emisií nie je zanedbateľný 
pohybuje sa v závislosti na sledovanej emisii medzi 5 až 16 %. Na rozdiel od veľkých zdrojov znečistenia, 
ktorým sa darí znižovať množstvo emisií, množstvo emisií z malých zdrojov nenápadne rastie a to najmä vďaka 
zvýšenému záujmu o kúrenie drevom.  
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VÝZNAM BETÓNU Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
 

Jana MÜLLEROVÁ1 - Roman MICHALOVIČ2 
 
 
Abstract : Zámerom článku je poukázať na pozitívne vlastnosti betónu, ktorý zabraňuje šíreniu tepla, a jeho 
odolnosti. Jeho význam bude posudzovaný z hľadiska ochrany zdravia, majetku a životného prostredia.  
Kľúčové slová: betón, žiaruvzdornosť, odolnosť, protipožiarny. 

 
 

Úvod 
 

Výborná a dokázaná odolnosť betónu voči ohňu, prináša ochranu života, majetku a okolia v prípade 
vzniku požiaru. Účinne splňuje všetky ochranné ciele stanovené v európskej legislatíve, pričom znamená prínos 
pre každého z užívateľov, vlastníkov, poisťovateľov obchodných spoločnosti a obyvateľstva, až po dozorné 
orgány a hasičov.  Či je už použitý pre obytné budovy, priemyselne sklady alebo tunely, betón môže byť 
navrhnutý a špecifikovaný tak, aby zostal robustným (odolným voči poškodeniu) dokonca aj v extrémnych 
požiarnych situáciách.[1]  
 

 
Fig1. Concrete building, Boston 
Obr.1  Betónová budova, Boston 

 
 

Betón 
 

Betón je  kompozitný stavebný materiál, ktorý pozostáva z pojiva a plniva.. Najčastejšie sa používajú 
cementové a asfaltové betóny t.j. cement a kamenivo, resp. asfalt a kamenivo. Do každého cementu sa pridáva 
voda.  

Okrem prostého betónu existuje celý rad špeciálnych betónov podľa prímesí alebo chemikálií, ktoré sa 
pridávajú do vody. Poznáme napr.[3]: 

 ľahký betón,  
 ťažký betón,  
 vysokopevnostný betón,  
 samozhutniteľný betón, 
 vláknobetón,  
 vodotesný betón,  
 striekaný betón, 
 železobetón,  
 polymerbetón,  
 tehlobetón, 
 sklobetón atď.  

 
Vlastnosti betónu 

 
Každodenné príklady a medzinárodné štatistiky dávajú obsiahly dokazujú, že protipožiarne vlastnosti 

betónu vyhľadávajú a oceňujú vlastníci bytov, poisťovatelia a riadiace orgány. Pri výbere čoraz viac vyberajú 
betón ako materiál, uprednostňujúc ho tým pred inými stavebnými materiálmi. Pri voľbe betónu si môžete byť 

                                                             
1 Doc. Ing. Jana Müllerová, PhD. Katedra požiarneho inžinierstva, FŠI ŽU 
2 Ing. Roman Michalovič, Katedra požiarneho inžinierstva, FŠI ŽU 
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istý, že ste urobili správny výber, pretože tento nezvyšuje požiarne zaťaženie, vytvára pred požiarom chránené 
únikové cesty,  zastavuje šírenie ohňa medzi miestnosťami a odďaľuje zrútenie každej konštrukcie a vo väčšine  
prípadov zabraňuje celkovému zrúteniu stavby. V porovnaní s ostatnými bežnými stavebnými materiálmi, betón 
ponúka (ľahko a hospodárne) vynikajúce vlastnosti pre splnenie všetkých príslušných požiadaviek z hľadiska 
požiarnej odolnosti. Použitie betónu v konštrukciách a budovách ponúka výnimočnú úroveň ochrany a 
bezpečnosti v prípade požiaru:  
• Betón nehorí a nezvyšuje požiarne zaťaženie  
• Betón má vysokú odolnosť voči ohňu a zastavuje šírenie ohňa  
•  Betón je účinným protipožiarnym štítom, poskytujúcim bezpečný spôsob (únikovú cestu) pre obyvateľov a 
ochranu hasičom  
• Betón nevytvára žiaden dym alebo jedovaté plyny, a tak pomáha znížiť riziko pre obyvateľov  
• Betón pri požiari neodkvapkáva vo forme roztavených častíc (kvapiek), ktoré môžu ďalej šíriť oheň 
• Betón obmedzuje šírenie ohňa a tak znižuje riziko znečistenia životného prostredia  
• Betón poskytuje už v ňom zabudovanú (jemu vlastnú) ochranu voči ohňu – preto obyčajne už nevyžaduje 
žiadnu inú protipožiarnu ochranu  
• Betón môže odolávať extrémnym požiarnym podmienkam,  čo ho robí ideálnym materiálom pre skladovacie 
zariadenia s možným vysokým požiarnym zaťažením  
• Robustnosť (mohutnosť) betónu v protipožiarnych zariadeniach vytvára požiarnu odolnosť a znižuje riziko 
zrútenia sa konštrukcie  
• Betón je  ľahšie možné opraviť po požiari a tak pomáha k rýchlejšej obnove pôvodných činnosti 
(vykonávaných v budove)  
• Betón nie je postihnutý vodou používanou na hasenie požiaru [1] 
 
 

Protipožiarne nátery 
 

Na zvýšenie odolnosti betónu sa používajú protipožiarne tmely a protipožiarne nátery, ktoré vyhladia 
povrch a zabraňujú tak prístupu vzduchu do pórov. Nátery na betón sa nanášajú s ohľadom na hrúbku betónu, tak 
aby optimálne zvýšili odolnosť betónových konštrukcií.  

 

 -  
 

Fig.2 Concrete floor with antifire surface 
Obr.2 Betónová podlaha s protipožiarnym náterom 

 
Betónová podlaha po ošetrení protipožiarnym náterom je veľmi vysoko odolná a zvyšuje sa jej 

prirodzená odolnosť. 
 

Tmely 
 

Akrylátový tmel sa vyrába na báze akrylátovej disperzie, preto sa vytvrdzuje odparovaním vody. 
Vytvorí vždy pevný plastický a elastický spoj. Hodí sa najmä na zatmelenie všetkých škár a trhlín v miestach 
styku dvoch rôznych materiálov. Sú to tmely, ktoré sa používajú na tesnenie stavebných dielov vystavených 
malému zaťaženiu, ako sú napríklad okenné rámy, škáry a trhliny v stenách a na fasádach. Vyznačujú sa dobrou 
priľnavosťou k betónu, omietke a drevu. Ich tepelná odolnosť sa pohybuje od –20 do +80 °C. V porovnaní so 
silikónovými tmelmi sú lacnejšie, ale aj menej pružné. Silikónové tmely sú elastické, vzdušnou vlhkosťou 
vulkanizujúce tmely po vytvrdnutí pripomínajú gumu. 
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Záver 

 
Betón je vynikajúci veľmi variabilný stavebný materiál so širokým uplatnením. Vo svete je len málo 

budov, ktoré boli postavené bez pomoci betónu. Betón je výborný. Nielen z pohľadu fyzikálnych vlastností 
a nízkej ceny ale najmä z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti. Je nehorľavý. Po poškodení sa dá ľahko opraviť. 
Jeho prirodzenú schopnosť odolávať požiarom zvyšujeme pomocou špeciálnych ochranných náterov 
a vyplňovaním medzier a prasklín tmelom a následne povrch možno ošetriť protipožiarnym náterom. 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE.  
ROLA TELEWIZJI I INTERNETU W ŻYCIU MŁODZIEŻY 

 
Antoni OLAK1 

 
Abstrakt :Mass media odgrywają bardzo ważną rolę w życiu dziecka. Związane są z nią wielkie szanse i 
nadzieje wychowawcze jest ona dla dziecka źródłem wiedzy, nowych wiadomości. Może być cennym 
narzędziem wychowawczym. Sposób wykorzystania tego środka zależy wyłącznie od dorosłych: w pierwszej 
kolejności od rodziców. Upowszechnienie wiedzy na temat dobrych i złych stron telewizji i Internetu powinno 
się przyczynić do prawidłowego i rozsądnego korzystania z niej przez dzieci. Dom rodzinny był i jest miejscem 
szczególnym, który jest symbolem uporządkowania i trwałości, ale w jego prywatność wkracza nazywana przez 
badaczy tego zjawiska IV władza „mass media”. Niestety nie jesteśmy w stanie tego zmienić, nieustanny rozwój 
techniczny jak i dynamika rozpowszechniania mass mediów, wskazuje, że znaczenie owych wynalazków XXI w 
naszym życiu będzie rosło, przekaz treści jest tym silniejszy im słabszego znajduje konsumenta.  
Słowa Kluczowe: mass media, źródło wiedzy, telewizja., Internet, rozwój techniki. 

 
Abstract : The mass media plays a very important role in the life of the child. Are associated with it a great 
educational opportunity and hope for the child is a source of knowledge, new messages. It can be a valuable 
educational tool. The way of using this measure depends only on adults: in the first place from his parents. 
Spreading knowledge of good and bad sides of television and the Internet should contribute to sound and prudent 
use of it by children. Family home was and is a special place, a symbol of order and stability, but is entering his 
privacy by researchers called this phenomenon the fourth power of "mass media". Unfortunately we are unable 
to change, constant development and dynamics of the dissemination of mass media, indicating that the 
importance of these inventions XXI in our lives is increasing, the message content is the stronger the weaker is 
the consumer. 
Key words: mass media, the source of knowledge, television., Internet, development of technology. 

 
 

Wprowadzenie 
 
Jednym z istotnych mass mediów współczesnego świata, wpływających na życie ludzi jest telewizja. 

Obejmuje ona swoim wpływem zarówno dorosłych, jak i dzieci, bowiem współcześnie obraz telewizyjny stał się 
jednym z najsilniej i najbardziej oddziałującym masowo środkiem przekazu. Wynika to z faktu, że telewizja 
charakteryzuje się ogromnym zasięgiem, dużą szybkością i atrakcyjnością przekazu informacji. Te cechy 
telewizji w znacznym stopniu zdominowały życie człowieka XX i XXI wieku. Stanowi ona główne źródło 
informacji i rozrywki, kształtuje gusty, upodobania i normy społeczne. Dzięki telewizji poszerzeniu uległa 
przestrzeń wychowawcza, co ma poważne konsekwencje pedagogiczne, przede wszystkim  w szczególności 
w odniesieniu do dzieci2. 

Obecnie nikt już nie poddaje w wątpliwość tezy, że telewizja wywiera istotny wpływ na życie ludzi. Z 
niej czerpiemy wiadomości o świecie, kształtujemy nasz światopogląd, ona jest źródłem rozrywki. A jeszcze nie 
tak dawno wyrażano, że telewizja spełnia integrującą rolę w rodzinie, bowiem wspólne jej oglądanie umacnia 
więzi rodzinne. Tymczasem, jak wykazują badania, telewizja jest ukrytą formą, przemocy psychicznej, 
politycznej i symbolicznej. Telewizja kształtuje światopogląd oglądających, jest dla nich źródłem rozrywki i 
wzorcem do naśladowania. Dlatego też wielu psychologów upatruje w niej główną przyczynę stale wzrastającej 
przestępczości i przemocy w życiu codziennym. Dzieci mogą naśladować nie zawsze pozytywnych bohaterów, 
uczą się popełniać przestępstwa. Telewizyjne programy mogą powodować agresywne zachowania u dzieci, które 
mają problemy osobowościowe, tzw. predyspozycje do takich zachowań3.  

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem oddziaływania różnych grup społecznych, 
instytucji, czynników tworzących pozaszkolne środowisko jego życia. W tym środowisku odbywa się edukacja 
dziecka, nie szkolna, zwana równoległą, obejmująca oddziaływania zamierzone, planowe jak też samorzutne, 
okazjonalne. Dzięki oddziaływaniom środowiskowym dziecko ma możliwość poznawania nieznanych mu 
faktów, zjawisk dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, nauki, techniki, kultury4. 

Istotne miejsce w tym procesie zajmuje telewizja. W ostatnich latach staje się ona środkiem przekazu 
stale zmieniającym się z powodu nowej technologii, nowych systemów produkcji i dystrybucji. Również w 
życiu dziecka i rodziny miejsce telewizji ulega dzisiaj wyraźnym przemianom, przestaje być ona podstawowym 

                                                             
1 Doc. dr Antoni Olak. WSZMiJO w Katowicach. Katedra Zarzadzania Bezpieczeństwem. 
2 S. Juszczyk, I. Polewczyk, Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 186.  
3 S. Juszczyk, I. Polewczyk, Dziecko w świecie wiedzy, informacji..., dz. cyt.,  s. 186.  
4 J. Izdebska, Rodzina. Dzieciństwo. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Trans Humana, Białystok 2001, s.5.  
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źródłem informacji i rozrywki, a staje się jednym z wielu elektronicznych środków przekazu. Coraz więcej 
rodzin ma możliwość oglądania programów emitowanych przez telewizję krajową, publiczną, ale również 
prywatną, lokalną, telewizję satelitarną5. 

Telewizja zawładnęła życiem bardzo wielu dzieci i ich rodziców, podporządkowała sobie rozkład ich 
zajęć w ciągu dnia, burząc niejednokrotnie jego strukturę, przyciągając i zatrzymując codziennie na wiele godzin 
członków rodziny przed telewizorem. Coraz częściej dzieciństwo współcześnie żyjących dzieci określane bywa 
mianem dzieciństwa telewizyjnego, ponieważ wyznaczane i kształtowane jest ono przez codzienne, 
wielogodzinne oglądanie przez nich telewizji, a także przez funkcje, jakie pełni w ich życiu. Daje ona dzieciom 
szansę poznawania świata ukazywanego na szklanym ekranie, przyswajania wiedzy o nim, ale także, co wydaje 
się istotne dla kształtu tego dzieciństwa, uczestniczenia w olbrzymim, światowym procesie socjokulturowym6. 

Odbiór telewizji przez dziecko rozpoczyna się w domu rodzinnym i trwa przez cały okres jego 
dzieciństwa i młodości. Telewizja, jako integralna część życia rodzinnego, towarzyszy stale rodzicom i ich 
dzieciom w chwilach odpoczynku, relaksu i podczas zajęć domowych, co nie może pozostawać bez określonych 
skutków dla jej odbiorców. Coraz więcej czasu spędzamy z komputerem i telewizorem, a coraz mniej – 
bezpośrednio z ludźmi. Także w Polsce statystyki pokazują istotny wzrost procentu osób, które mają dostęp do 
Internetu, telewizora czy mobilnego telefonu. Czy taki stan rzeczy ma znaczący wpływ na to, jak spostrzegamy i 
oceniamy świat społeczny, jakie są nasze postawy i zachowania?. Zarówno teorie wpływu społecznego, jak i 
wyniki analiz empirycznych nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Najogólniej mówiąc, można 
wyróżnić dwa odmienne stanowiska w kwestii roli mediów elektronicznych w „urabianiu” światopoglądu i 
zachowań ich użytkowników. Jedni badacze dowodzą niezwykle silnego wpływu mediów właściwie we 
wszystkich sferach życia społecznego, drudzy – pokazują raczej interakcje między psychologicznymi i społecz-
nymi charakterystykami użytkowników Telewizji i Internetu, sposobem korzystania z mediów i konsekwencjami 
dla postaw i zachowań społecznych. Przedstawimy główne argumenty obu tych stanowisk, a następnie 
spróbujemy pokazać, jak to jest w naszym społeczeństwie7. 
 
 
Istota telewizji i jej znaczenie w literaturze przedmiotu 
Funkcja telewizji  
 

Telewizja to dział telekomunikacji zajmujący się przesyłaniem na odległość ruchomych obrazów wraz z 
towarzyszącym im dźwiękiem za pomocą sygnałów elektrycznych. Ze względu na zastosowanie rozróżnia się8:  
 telewizję programową – nadającą programy informacyjne, edukacyjne, artystyczne, rozrywkowe i 

sportowe do szerokiego ogółu odbiorców; pod względem organizacyjnym i prawnym wyróżnia się 
telewizję: rządowe, autonomiczne (publiczne) i prywatne (komercyjne); 

 telewizję użytkową – umożliwiającą obserwację zjawisk lub kontrolę procesów w badaniach naukowych.  
  
 Cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem formą kultury popularnej schyłku XX wieku jest 
telewizja. Oglądanie telewizji jest bez wątpienia najbardziej powszechnym sposobem na spędzanie wolnego 
czasu. Stała się ona środkiem przekazu stale ewoluującym z powodu nowej technologii oraz nowych systemów 
produkcji. Mnogość kanałów telewizyjnych daje nam możliwość ich wyboru, zmianę programów, gdy są 
nużące, pozwala również sprawdzić, co przekazują różne stacje telewizyjne. Telewizja i jej elektroniczne 
pochodne towarzyszą nam od wczesnego dzieciństwa, wypełniając czas wolny, a niejednokrotnie i czas zajęć 
obowiązkowych9. 
 Telewizja jest środkiem masowego przekazu emitującym wiele różnorodnych programów. To, jakie 
programy oglądane są najczęściej, świadczy między innymi o potrzebach danej społeczności10. Do cech 
przekazu telewizyjnego, które świadczą o jego dużej popularności, należą między innymi11: 
 Intymność – czyli odczucie widza, że to, co ogląda w telewizji, dzieje się w jego pokoju; 
 Zbliżenie, które polega na tym, że kamera telewizyjna unika planów pełnych, bo obrazy ukazujące 

oddalone postacie nie są w stanie pokazać np. przeżyć emocjonalnych bohatera; 
 Wrażenie aktualności odbioru – polegające na tym, że wiele oglądanych programów dzieje się na oczach 

widza i w pewnym sensie są one niepowtarzalne.  
 

                                                             
5 Tamże.  
6 Tamże.  
7 M.Filiciak, G. Ptaszek, Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, monografia, Wydawnictwa 

Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2009, s. 398.  
8 M. Musiał, Media w procesie wychowania, Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 26 – 27.  
9 E. Gaweł – Luty, J. Kojkoł, Edukacja wobec tożsamości społecznej, Harmonia, s. 45 – 46.  
10 Tamże.  
11 T. Sołtysiak, A. Nowakowska, Młode pokolenie. Ofiary czy sprawcy przemocy? Bydgoszcz 2010, s. 169.  
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Telewizja przez swój ogromny zasięg, atrakcyjność przekazywania informacji zdominowała w znacznym 
stopniu życie człowieka w XX wieku, coraz częściej wypełniając jego czas wolny. Obecnie występuje niemal w 
każdym zakątku świata i podlega dalszemu rozwojowi12. Telewizja stara się być wszechobecna  
i wszechwiedząca, stając się głównym źródłem informacji i rozrywki. Kształtuje gusty  
i normy społeczne. Środki masowego przekazu obejmują swym zasięgiem wszystkie sfery ludzkiego życia, 
wywierają wpływ na sposób widzenia otaczającego jednostkę świata, na nasz sposób myślenia i działania, który 
jest w znacznym stopniu uzależniony od zawartych w nich treści, a ich charakter wyznacza dwa odmienne 
warianty kultury masowej: komercyjny i propagandowo – wychowawczy13. 

Telewizja, jak żadne inne medium, jest wpleciona w system ograniczeń instytucjonalnych i prawnych. 
Jest strzeżona nie tylko przez dość szczegółowo rozpisane prawo, ale także instytucje powołane do jej kontroli14. 
Można wyróżnić następujące typy nadawców z punktu widzenia dostępu widza do różnych treści i źródeł 
informacji oraz z punktu widzenia przedsiębiorstw medialnych i ich dostępu do rynku reklamowego15: 
 nadawcy programów naziemnych (analogowych, a w przyszłości cyfrowych); 
 nadawcy programów rozpowszechnianych lub rozprowadzanych jedynie drogą kablową lub satelitarną (w 

niektórych przypadkach już cyfrowe); 
 nadawcy programów dostępnych na innych platformach (Internet, telefonia UMTS). 

 
Spośród wielu mass – mediów, z całą pewnością można stwierdzić, że telewizja jest dzisiaj 

najpotężniejszym środkiem masowego przekazu. Łatwość odbioru przekazywanych treści, możliwość 
korzystania z odbiornika telewizyjnego w domu spowodowały zejście innych mass – mediów na dalszy plan16. 
Środki masowego przekazu, w tym głównie telewizja jako środek dominujący wśród mediów oddziałują obecnie 
na dziecko od najmłodszych lat. Wpływa ona zarówno na jego rozwój fizyczny jak i psychiczny. Telewizja 
może być wspaniałą okazją do wprowadzenia w kontaktach z dziećmi wątków wychowawczych, może 
zasygnalizować temat ciekawej poza telewizyjnej rozmowy17. 

Telewizja jest jednym z wielkich i pożytecznych wynalazków – nie tylko technicznych. Jest to wraz z 
wideo i multimediami „obrazkową” formą przekazu o dużej sile perswazyjnej i wielkiej masowości – de facto 
bezkonkurencyjną18. Od telewizji rozpoczyna się dzień, jej treść w pewien sposób obiektywizują życie 
codzienne – widz dowiaduje się o tym, co stało się na świecie, kto ma dzisiaj imieniny, o ile dzisiejszy dzień jest 
krótszy/dłuższy od najdłuższego/najkrótszego dnia w roku. Telewizja bardziej współgra z trybem życia 
rozmawiającego, niż każe się dostosowywać19.  

Oglądanie telewizji najczęściej ma miejsce w domu, w kontekście rodziny. Jest to czynność tak 
powszechna, że uznajemy ją za oczywisty element codziennej rutyny. Z tego względu nie da się oddzielić 
badania dzieci i telewizji od kontekstu, w którym dochodzi do oglądania: na przykład warunków fizycznych – 
wielkości odbiornika, miejsca, w którym się znajduje, jakości odbioru, ilości telewizorów w domu itp., oraz 
okoliczności społecznych – innych wykonywanych czynności, obecnych przy tym członków rodziny, sposobu, 
w jaki oni korzystają z telewizora i innych uwarunkowań oddziałujących na dziecko w rodzinie. Co więcej, 
oglądanie telewizji nie jest aktem jednostkowego, samodzielnego wyboru, lecz często efektem dostosowania się, 
negocjacji, kompromisu i naśladowania innych osób z otoczenia20. 

Istnieje przekonanie, że trudno jest wyczerpująco wyartykułować funkcje telewizji i pozostałych 
środków społecznego przekazu. Ogromne problemy przysparza „z jednej strony żywiołowy wręcz rozwój mass 
mediów w skali świata, wywołujący wzajemne przenikanie się i nakładanie ich wpływów, a z drugiej – zmienia-
jące się permanentnie uwarunkowania (ekonomiczne, społeczne, kulturalne, polityczne). Samo słowo funkcja – 
zgodnie z sugestią Jana Szczepańskiego - oznacza zakres spraw, które objęte są działaniem. Owych „spraw” – w 
przypadku telewizji – jest tak wiele, że trudno o dokładne poznanie wszystkich jej funkcji21. 

Funkcja informacyjna „realizuje potrzebę i prawo człowieka do bycia informowanym”. Media, 
zwłaszcza telewizja, odgrywają w tym zakresie istotną rolę. Pośrednictwo mediów daje możliwość uczestnictwa 
w wydarzeniach rozgrywających się na całym świecie, są one „źródłem wiedzy, inspirują i kształtują ludzkie 
postępowanie na płaszczyźnie indywidualnej, rodzinnej i społecznej”. Telewidz, ale i odbiorca innych środków 
przekazu, oczekuje informacji rzetelnej i nowej, jednak w zalewie danych traci on nierzadko orientację, co do 
prawdziwości percypowanych komunikatów. Owo zagubienie się wywołuje u człowieka, – co dziś można często 

                                                             
12 M. Wawrzak – Chodaczek, Miejsce telewizji w życiu codziennym rodziny, UW, Wrocław 1997, s. 6.  
13 Tamże. 
14 M. Bonikowska, M. Jędrzejewska, S. Inderjit, A. Janowska, A. Krajewski, M. Leska, B. Margueritte, A. Ostrowska, B. Rogalska, A. 

Sułek, M. Wallstrom, Media a wyzwania XXI wieku, Trio, Warszawa 2009, s. 98.  
Tamże, s. 99.  
16 A. Andrzejewska, Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji, s. 11.  
17 Tamże, s. 13. 
18 M. Musioł, Media w procesie wychowania, Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 27.  
19 M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 52.  
20 D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s 11.  
21 M Łobacz, Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Tychy 2007, s. 37.  
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zaobserwować - nieumiejętność rozróżniania spraw istotnych od nieistotnych. W takim przypadku trudno jest 
mówić o funkcji informacyjnej telewizji – nie dostarcza ona odbiorcy cennych treści, nie przyczynia się do 
wzbogacenia jego wiedzy, a niekiedy działa wręcz ogłupiająco22.  

W soborowym Dekrecie o środkach społecznego przekazywania myśli podkreśla się prawo człowieka 
do rzetelnych informacji,  co „umożliwia poszczególnym ludziom pełniejszą i stałą ich znajomość, dzięki czernił 
mogą oni skutecznie przyczyniać się do ogólnego dobra". Ważne jest jednak, „by, co do przedmiotu swego 
informacja była zawsze prawdziwa i pełna. „Tymczasem informacji używa się nie tylko dla kreacji, ale i dla 
destrukcji, przez co staje się ona narzędziem manipulacji, propagandy czy dezinformacji. Naruszeniem prawa do 
informacji jest przekazanie fałszu i kłamstwa oraz częściowych lub zakamuflowanych wiadomości. W 
przestrzeni mediów mamy nierzadko do czynienia z „informacją, która w gruncie rzeczy jest interpretacją i 
jedynie udaje informację”. Tego rodzaju treść jest wyrwana z szerszego kontekstu bądź przekazana w taki 
sposób, by nie informować, lecz wywołać zamierzony przez propagandzistę skutek23. 

Z funkcją informacyjną wiąże się niekiedy problem ingerencji w prywatność człowieka. Chodzi 
zwłaszcza o naruszanie sfery osobistej, podglądanie intymnego życia znanych osób i podawanie tego typu treści 
– przekazu – do wiadomości publicznej. 

Funkcję wychowawczą mass mediów rozpatruje się w dwóch znaczeniach węższym i szerszym. 
Pierwsze z nich odnosi się do działalności, która wcześniej została przemyślana i zaplanowana, czyli w rzeczy 
samej do czynności świadomej. Tą właśnie drogą zostają wykształcone cechy instrumentalne i kierunkowe 
młodego człowieka24. Dzieci nierzadko zaskakują nauczycieli i rodziców zasobem słów i znajomością faktów 
czerpanych z telewizji. Szklany ekran pozwala też na wyrównanie poziomu wiedzy 
i wyobraźni dzieci z różnych środowisk. Media rozszerzają niewątpliwie pole poznawcze przez udostępnianie 
rozległej rzeczywistości, rozwijając tym samym procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze.  Dzięki 
telewizji możemy oglądać np. dzikie zwierzęta i rośliny w ich naturalnym środowisku czy „fragmenty 
rzeczywistości, które są niedostępne bezpośredniej obserwacji, gdyż w swej naturalnej postaci są zbyt małe lub 
zbyt duże”. Telewizja umożliwia „uczenie się bez czytania oraz łączenie obrazu ze słowem”. Gwałtowny postęp 
cywilizacji sprawia, że szereg nabytych w szkole wiadomości i umiejętności dezaktualizuje się w stosunkowo 
krótkim czasie. To z kolei zmusza człowieka do ciągłego ich uzupełniania, wymaga permanentnego 
samokształcenia. Przekaz telewizyjny sprzyja zdobywaniu nowych wiadomości i uaktualnianiu tych, które 
zdobyliśmy już wcześniej25. 

Funkcja wychowawcza ukierunkowuje również odbiorcę na przyjmowanie określonych postaw.  
Prezentowane w telewizji modele postępowania wywołują pragnienie naśladowania bohaterów, czyli 
upodobnienia się do nich pod względem wyglądu, zachowania, sposobu wyrażania się, a nawet przekonań. 
Percepcja postaw prospołecznych może przyczyniać się do kształtowania takich zachowań, jak: dzielenie się, 
pomaganie, okazywane sympatii, werbalizacja uczuć czy współdziałanie. Poruszane w programach dla 
młodzieży rozmaite problemy (np. przyjście na świat rodzeństwa, rozwód rodziców bądź duma z pracy 
zawodowej ojca) uczą, jak radzić sobie w tego typu sytuacjach26. Funkcję wychowawczą telewizji można 
rozpatrywać w znaczeniu węższym lub szerszym. Funkcja wychowawcza w znaczeniu węższym odnosi się do 
działalności świadomej, a więc wcześniej zaplanowanej i przemyślanej. W następstwie takiej działalności 
powstają i rozwijają się instrumentalne i kierunkowe cechy osobowości młodego człowieka27.  

Cechy instrumentalne związane są z realizacją zadań wychowania usprawniającego (wiedza, 
uzdolnienia, umiejętności), cechy kierunkowe (postawy, motywacje, zainteresowania). Funkcja wychowawcza w 
tym znaczeniu realizowana jest na przykład w pedagogice szkolnej, gdzie nauczyciele posługują się w swojej 
pracy stosowanymi mediami (przeźrocza, film, taśma magnetofonowa). Odbiór przesłania przekazowego za 
pomocą tych mediów jest przez nauczyciela odpowiednio przygotowany28.  

Znaczenie szersze funkcji wychowawczej związane jest z nieplanowaną działalnością mass mediów. 
Odbiorcy telewizji – zwłaszcza dzieci – korzystają z niej, kierując się na ogół potrzebą chwili, zachcianką bądź 
kaprysem. Wpływ wychowawczy zależy tutaj od tego, jakie programy wybierane są do oglądania oraz jak są one 
interpretowane przez telewidza. Na ekranie może pojawić się na przykład jakiś niewielki „sygnał, który 
umiejętnie wykorzystany, będzie tematem poza telewizyjnej rozmowy”. Istotne jest wybieranie takich 
programów, które sprzyjają rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu. Na rodzinie spoczywa 
wielki obowiązek nauczenia najmłodszych rozsądnego korzystania z telewizji i nie traktowania jej jako jedynej i 
podstawowej formy spędzania czasu wolnego29. 

                                                             
22 Tamże, s. 38.  
23 Tamże, 38-39. 
24 Tamże, s. 39.  
25 M. Łobacz, Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Tychy 2007, s. 39 – 40.  
26 Tamże, s. 41.  
27 A. Andrzejewska, Magia... dz. cyt., s. 15 – 16.  
28 Tamże, s. 16.  
29 M Łobacz, Telewizja... dz. cyt., s. 41. 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE 2 / 2012 
 

 - 69 -

Groźną konsekwencją nagminnego oglądania telewizji, zwłaszcza w godzinach wieczornych, są – 
ujawniające się w sposób szczególny u najmłodszych odbiorców – kłopoty z zasypianiem, wzrost lęku i senne 
koszmary. Go więcej, percypowane na szklanym ekranie katastrofy, klęski żywiołowe i inne tragedie wywołują 
u widzów niepewność, chwiejność emocjonalną oraz obawę przed tym, że zdarzy się to im samym lub bliskim. 
Sceny przemocy i wulgarne treści to jeszcze jeden problem wiążący się z telewizją. Nierzadko medium to 
przekazuje szereg niewłaściwych, dwuznacznych informacji, „trywialnych scen i grubiańskich aluzji 
seksualnych”, których odbiorcami  

bywają przecież nawet bardzo młodzi widzowie30. 
Problemem jest również fakt, że przekazywane za pośrednictwem telewizji treści bywają prawdziwe 

zaledwie w pewnej części, a niekiedy nawet w całości nieprawdziwe. Zwróćmy dla przykładu uwagę na okres 
PRL-u, kiedy to ówczesna cenzura (Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk) pozwalała przedsta-
wiać jedynie audycje, które władza uznała za prawe i moralne. Nie pozwalano pozytywnie wspominać 
niektórych polskich artystów czy też pisać o aferach, w które zamieszane były osobistości partyjne31. 

Jak widać, telewizja może mieć wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny wychowawczo; ważne 
jest zatem, by uczyć się z niej korzystać roztropnie oraz dbać o to, aby nie stała się ona jedyną ofertą 
zdobywania wiedzy i umiejętności, budowania postaw czy spędzania wolnego czasu32. 

Funkcja rozrywkowa należy do najczęściej wymienianych w klasyfikacji funkcji mass mediów. 
Rozrywka jest, bowiem jedną z potrzeb głębiej wpisanych w ludzkie życie. Nie bezpodstawnie, zatem człowiek 
bywa czasem określany jako homo ludens. Adam Lepa przytacza rozumienie rozrywki jako „ukierunkowania na 
relaks i zabawę”. Powinna ona jednak koncentrować się nie tylko na zabawianiu widza, ale przekonywać 
odbiorcę, że zabawa nie jest celem życia i nie może przesłaniać pracy oraz obowiązków. Ważne jest, by 
programy o charakterze relaksacyjnym były różnorodne i zaszczepiały, zwłaszcza u młodych odbiorców, 
optymizm i zaufanie do ludzi. Telewizja dostarcza rozrywki o charakterze syntetycznym, bowiem prezentuje 
zarówno teatr, film, muzykę i literaturę, które to gatunki – w tradycyjnym ujęciu – występują oddzielnie33. 

 Funkcję rozrywkową spełniają przede wszystkim programy rozrywkowe, które pozwalają oderwać się 
odbiorcy od rzeczywistości, uciec od powszednich spraw i kłopotów i przeżyć coś ekscytującego, coś różnego 
od codzienności i rutyny34. Rozrywka może stanowić kompensację w sytuacji przeciążenia pracą oraz 
rozładowywać napięcie. Charakteryzując funkcję rozrywkową, Edward Fleming odwołuje się do wypowiedzi 
młodych odbiorców: „Telewizja dostarcza rozrywki po odrobieniu lekcji (...) daje odprężenie (...) zapełnia wolny 
czas (...  zabija nudę”. Rozrywka sprzyja wywołaniu, silnych wzruszeń, dostarcza emocji, wywołując tym 
samym pragnienie naśladowania bohaterów. Istotną właściwością filmów fabularnych jest dramaturgia, której 
zadaniem jest ukazanie konfliktu, jego narastania i ostatecznego rozwiązania. Śledzący przebieg akcji widz, 
utożsamia się z wybranym bohaterem, by wspólnie z nim przeżywać radości i smutki35.  

Inną cechą funkcji rozrywkowej telewizji jest budzenie oraz pomnażanie wesołości i radości.  Uczucia 
te związane są z „wykazywaną słabością lub niezręcznością niektórych postaci, ale także ze zwycięstwem 
ulubionego bohatera, ze zwycięstwem sprawiedliwości i dobra”. Ważna jest tutaj rola fantazji. To właśnie ona 
zaspokaja potrzebę ucieczki i odpoczynku od męczącej rzeczywistości, innym zaś razem od nudy i pustki. 
Pozwala wejść w odmienny, wypełniony urokiem i romantyzmem świat. Fantazja sprzyja zaspokojeniu marzeń, 
które trudno jest zrealizować W rzeczywistym świecie. Wreszcie dzięki niej można zdobyć, bogate 
doświadczenia, nie narażając się na ryzyko porażki36. 

Telewizja, jako rozrywka, pełni jeszcze jedną istotną rolę: budzi ciekawość świata,  przyczyniając się 
tym samym do wzbogacenia ludzkiej wiedzy. Dzięki przezwyciężaniu odległości, szklany ekran prezentuje 
widzowi nowe krajobrazy, miasta i ludzi37. Zwróćmy chociażby uwagę na wielkie bogactwo rozmaitych tele-
turniejów, które również budzą w nas ogrom emocji, zachęcają do włączenia się w formie zabawy oraz inspirują 
do poszukiwań. Telewizja poprzez nadawanie bardzo różnych programów może spełnić niezmiernie ważną rolę 
w życiu dziecka funkcję rozrywkową, dostarczając mu wiele pozytywnych przeżyć, radości, dobrej zabawy. 
Rozrywka jest przeciwieństwem biernego odpoczywania, wyraża potrzebę ruchu, nowości, przygody, 
zmienności wrażeń38. 

Funkcja rozrywkowa w życiu dziecka realizowana może być poprzez zabawy towarzyskie, ruchome, 
wycieczki, zajęcia hobbistyczne, ale także poprzez percepcję oglądanych przez dziecko niektórych programów 
telewizyjnych39. Rozrywka prezentowana w telewizji może wywoływać również niekorzystny wpływ, 

                                                             
30 Tamże, s. 41 – 42.  
31 M Łobacz, Telewizja... dz. cyt., s. 42.  
32 Tamże.  
33 Tamże, s. 42 – 43.  
34 M. Wawrzak – Chodaczek, Miejsce... dz. cyt., s. 12.  
35 M. Łobacz, Telewizja.... dz. cyt., s. 43.  
36 Tamże. 
37 M. Łobacz, Telewizja.... dz. cyt., s. 44.  
38 J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja...., dz. cyt., 162 – 163.  
39 Tamże, s. 163.  
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zwłaszcza, gdy odbywa się to kosztem godności osoby ludzkiej. Jan Paweł II naucza, że „nie można w imię tzw. 
prawa sztuki i zasad estetyki naruszać porządku moralnego”40. 

Należy w tym miejscu wspomnieć o programach pornograficznych,  które burzą ład moralny i nic nie 
może usprawiedliwić ich istnienia. Pornografia godzi w normy etyki seksualnej i niszczy wartości rodzinne, 
propaguje prymitywną wizję człowieka, którego zainteresowania mają koncentrować się na zaspokajaniu 
pożądliwości zmysłowej. Konsumpcja takiej rozrywki rozbudza pragnienia seksualne i prowadzi do szukania 
coraz mocniejszych wrażeń, co w konsekwencji sprzyja rozwiązłości seksualnej, która niszczy małżeństwo. 
Generalnie, szereg proponowanych przez telewizję form rozrywki uczy egoizmu i użycia zamiast szacunku i 
miłości41. 

Funkcja integracyjna telewizji polega na zespalaniu całej społeczności odbierającej te same treści, bez 
względu na wiek, zawód, wykształcenie, pochodzenie społeczne czy narodowe. W tym miejscu jednak nie tylko 
rozważymy wpływ telewizji na scalanie ludzi, ale i zatrzymamy się przez chwilę nad zjawiskiem dezintegracji, 
które - na zasadzie przeciwieństwa - wiąże się poniekąd z omawianą przez nas funkcją42. 

Medium telewizyjne może integrować ludzi już w momencie dokonywania wyboru programów. 
Rodzinne planowanie spędzenia czasu przed telewizorem sprzyja poznawaniu wzajemnych zainteresowań, 
jednoczy domowników, a nade wszystko chroni ich przed samotnym, mimowolnym patrzeniem w „elektro-
niczne pudełko”. Na rodzicach spoczywa obowiązek doboru właściwych proporcji: czasu poświęconego na 
telewizję i na pozostałe czynności (prace domowe, odrabianie lekcji itp.). To zaś niewątpliwie sprzyja zgodnemu 
współżyciu oraz ustalaniu jasnych, czytelnych zasad życia rodzinnego43. 

Telewizor sprzyja również zespoleniu domowników przez jego wspólne oglądanie,  a następnie przez 
wymianę poglądów na temat obejrzanego programu. Tym samym sytuacja ta uczy dyskusji na temat tego, co 
dzieje się na ekranie, kształci wrażliwość, poprawność sądu, niezależność myślenia i krytycyzm44. 

Telewizja – obok zespalania ludzi – może ich jednak również dezintegrować. Dzieje się tak wówczas, 
gdy obcowanie z telewizorem zamyka każdego człowieka w jego własnym świecie, ogranicza jego kontakty, co 
na dłuższą metę grozi atomizacją życia rodzinnego.  Tę dezintegrację pogłębia dodatkowo model rodziny 
kreowany w programach typu talk i reality show,  które prezentują patologie, zdrady i inne wynaturzenia45. 

Media, uznawane za czwartą władzę, mają ogromny wpływ na kształtowanie opinii i postaw w 
społeczeństwie. Telewizja, bowiem nie tylko ułatwia ludziom dostęp do różnorodnych informacji, ale oferuje też 
„gotowe interpretacje określonych wydarzeń politycznych, które dokonywane są przez specjalistów (polityków, 
dziennikarzy, pracowników medialnych, politologów itd.”). Ponadto medium to uprzystępnia istotne treści z 
licznych dziedzin życia, propaguje godne naśladowania wzory postępowania, nierzadko wpływa na 
„podnoszenie ogólnej kultury bycia i zachowania się, dostarcza przykładów przełamywania trudności w reali-
zacji niełatwej drogi dojścia do szlachetnego celu, piętnuje ludzi o postawach negatywnych i konsumpcyjnym 
stylu życia”. Kształtowanie opinii sprzyja również rozwojowi aktywności, stymuluje indywidualne i 
zróżnicowane zainteresowania, ukierunkowując człowieka na pozytywne zmiany46. 

Jan Paweł II – poruszając problem kreowania opinii publicznej przez telewizję – wskazał tematy, które 
wpływają bardzo pozytywnie na społeczne myślenie i wartościowanie.  Chodzi o sprawy dotyczące dobra 
człowieka, czyli wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. W orędziu na 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież podkreślił ponadto wartość rodziny i nierozerwalnego 
małżeństwa, pokoju, sprawiedliwości, wartości moralnych i religijnych oraz właściwe rozumienie posłannictwa i 
dzieła Kościoła47. 

Jednak spotykamy się także z nadużywaniem funkcji opiniotwórczej telewizji dla złych celów; chodzi o 
wywieranie nacisku na ludzi, by przyjmowali permisywne stanowisko w sprawach aborcji, eutanazji czy 
rozwiązłości seksualnej. Innym złem, które niesie ze sobą manipulowanie opinią społeczną, jest przekazywanie 
fałszywych informacji lub prawdziwych tylko w pewnej części. Celem takiej postawy jest ukształtowanie z góry 
założonej świadomości społecznej. Przykładem może być propaganda polityczna, która nakłania do 
opowiedzenia się za wskazanymi doktrynami bądź osobowościami politycznymi. Ponadto często podnosi się 
banalne kwestie do rangi problemu, a jednocześnie kwestie istotne są przemilczane. W tych okolicznościach 
liczy się przede wszystkim punkt widzenia dziennikarza i jego „pomysłowość”, obiektywna zaś ważność spraw 
pozostaje gdzieś z boku48.  
 
 

                                                             
40 Tamże.   
41 Tamże 
42 Tamże, s. 45.  
43 Tamże. 
44 Tamże. 
45 J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, dz. cyt., s. 46.  
46 Tamże,  s. 46 – 47.  
47 Tamże,  s. 47.  
48 J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i...,  dz. cyt., s. 162 – 163.  Tamże.   
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Strategie ochrony młodych widzów w Polsce 
 

Telewizja jest ważnym elementem w procesie socjalizacji młodego pokolenia. „Stanowi część 
środowiska, w którym wychowują się dzieci, i za to otoczenie również jesteśmy odpowiedzialni, ponieważ 
telewizja jest dziełem człowieka”. Nasycona przemocą wpływa na wytworzenie środowiska wychowawczego 
pełnego agresji. Zawierają ją nie tylko filmy fabularne, ale również wszelkie relacje dokumentalne dotyczące 
przestępców czy konfliktów wojennych49. 

      Jednak jej oddziaływanie jest w dużej mierze warunkowane zmiennymi występującymi w 
środowisku wychowawczym. Największy wpływ formacyjno – korekcyjny posiada rodzina oraz grupy 
rówieśnicze. W pierwszej z nich istotnym elementem warunkującym odbiór telewizji jest właściwy klimat 
psychologiczny. Od niego w dużej mierze zależy zaspokojenie potrzeby miłości, poczucia bezpieczeństwa, 
bliskości, przynależności, ideału i wzoru. Również grupa rówieśnicza ma szansę modyfikowania recepcji 
telewizji. Zależy to w dużej mierze od typu panujących w niej relacji. Jest ona ważna, ponieważ w dużej 
mierze zaspokaja młodzieńczą potrzebę uznania i akceptacji. Czyniąc to, wymaga jednak od członków grupy 
kompromisu50. 

Po 1989 roku zwiększył się również dostęp najmłodszych do treści pornograficznych. Ma to znaczący 
wpływ na kształtowanie się fałszywego obrazu miłości, małżeństwa i życia seksualnego. Pociąga też za sobą 
eliminację poczucia wstydu, wulgaryzację zachowań i postawy egoistyczne. Coraz więcej produkuje się filmów 
animowanych wypełnionych przemocą i dwuznacznymi dialogami. Potrafią one na dłużej przyciągnąć uwagę 
dzieci niż filmy fabularne. Czynią to przez odpowiedni rytm, dynamikę i szybkość akcji. Umiejętnie też łączą 
obraz i efekty dźwiękowe.51 

Według Mirosławy Wawrzak – Chodaczek negatywny wpływ telewizji na środowisko rodzinne wynika 
z kilku przyczyn. Są nimi52: 

 brak konsekwencji i jednomyślności między rodzicami w stosowaniu zakazów związanych z 
oglądaniem telewizji przez młodych widzów; 

 stosowanie niewłaściwych kryteriów w ocenie programów przeznaczonych dla najmłodszych;  
 narzucanie przez rodziców określonych programów; 
 przedkładanie telewizji nad kontakt z dziećmi; 
 sprzeczki między rodzicami a dziećmi w konsekwencji oglądania telewizji; 
 pozostawienie dziecka sam na sam z telewizorem. 

 
Telewizja w rodzinie może odgrywać funkcję integracyjną lub dezintegracyjną. Zależy to od tego, czy 

zasiada ona przed ekranem w całości, czy też tylko w części, ignorując niektórych jej członków. Również 
środowisko koleżeńskie wywiera określony wpływ.  

Młodzież a przede wszystkim dzieci chcą oglądać to samo, co ich rówieśnicy. Popularne programy 
stwarzają młodemu pokoleniu iluzję aktywnego zaangażowania. W rzeczywistości jednak telewizja czyni z 
dzieci i młodzieży ludzi biernych i bezradnych. Jest dla nich kimś w rodzaju kolegi. Taki autorytet często 
wygrywa z autorytetem rodziny lub szkoły. Widać to szczególnie w odniesieniu do tych, którzy mają trudności 
w nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami, jak też w przypadku osób, którymi zbyt mało zajmują się rodzice i 
rodzeństwo. Negatywy telewizji nie dotyczą jedynie promowania szkodliwych treści, ale również wpływu na 
kształtowanie ludzkiej codzienności. Poświęcony jej czas bywa, bowiem często stracony dla innych czynności. 
Wpływa ona na widzów także przez sposób, w jaki się z niej korzysta. Najczęściej sprzyja bierności i lenistwu 
umysłowemu, a także obniża sprawność myślenia abstrakcyjnego53. 

W społeczeństwie postindustrialnym zmieniła się struktura czasu wolnego. W przeciwieństwie do 
świętowania w społeczeństwach tradycyjnych nie dostrzega się dziś w wypoczynku szansy na oczyszczenie i 
moralną odnowę. Ma on nierzadko charakter bierny. Dzięki telewizji możemy się bawić w dowolny sposób 
przez swych przedstawicieli, posługując się jedynie pilotem. Przy korzystaniu z telewizji nie jest potrzebna 
nawet prosta aktywność fizyczna ani psychiczna praca wyobraźni. Odbiór może być zupełnie bierny, a 
koncentracja uwagi minimalna54. 

Również reklama może mieć negatywny wpływ na relacje kształtowane w rodzinie. Pod jej wpływem 
dzieci nierzadko wywierają silny nacisk na rodziców. Prowadzi to do wzajemnych konfliktów. Badania 
potwierdziły pozytywną korelację między dziecięcymi prośbami o produkt a poziomem konfliktu w rodzinie. W 
polskiej sytuacji, w jakiej dominują szkoły publiczne, a jednocześnie mamy do czynienia ze sporym 

                                                             
49 K. Łuszczak, Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową,..., dz. cyt., s. 85.  
50 K. Łuszczak, Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową,..., dz. cyt., s. 85 – 86.  
51 Tamże, s. 86.  
52 Tamże.   
53 K. Łuszczak, Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą..., dz. cyt.,  s. 87.  
54 Tamże.   
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rozwarstwieniem społeczeństwa, przykłady takich frustracji są częste. Dzieci porównują swój standard 
materialny, traktując propozycje reklamowe jako pewien idealny model konsumpcji55. 

Reklama adresowana do dzieci i młodzieży stanowi osobny i ważny dział zainteresowań firm 
marketingowych. Jednakże metody badań najmłodszych konsumentów nie odbiegają w znaczącym stopniu od 
tych stosowanych dla dorosłych. Telewizja oddziałuje na młodych odbiorców według kryteriów znanych 
w psychologii wychowawczej. Za Antoniną Gurycką można wymienić cztery zasadnicze mechanizmy jej 
wpływu na młodych odbiorców. Podawanie wzorów polega na przedstawianiu dzieciom różnych modeli postę-
powania. Mają one tendencję do naśladowania zachowań modeli ukazywanych na ekranie. Trening jest 
wyuczeniem określonych czynności i przyzwyczajeniem do ich regularnego odtwarzania. Telewizja uczy powta-
rzania określonych emocji wywołanych przez programy. Nadawanie znaczeń polega na ich wiązaniu ze 
zdarzeniami (np. łączenie widoku cierpienia z uczuciem współczucia). Ponieważ obrazy telewizyjne następują 
po sobie szybko, żadna z emocji nie może być głębiej przeżyta Inną formą wychowawczego oddziaływania 
telewizji jest tzw. prowokacja sytuacyjna. Są  to  sytuacje,  które  zmuszają wychowanka do samodzielnego 
rozwiązywania problemu i kształtowania własnej aktywności56. 

Niektórzy kwestionują jednak takie wyjaśnienie wychowawczego wpływu telewizji na młodych 
odbiorców. Uważają je za przestarzałe i nieprzystające do współczesnych teorii oraz wyników badań 
dotyczących komunikacji. Agnieszka Ogonowska uważa, że tłumaczenie wpływów wychowawczych telewizji 
należy oprzeć na perspektywie podmiotowej. To jednostka sama konstruuje znaczenie przekazu w oparciu o 
posiadaną wiedzę i nabyte kompetencje audiowizualne. Odbywa się to w określonej przestrzeni audiowizualnej. 
Wiesław Godzić twierdzi z kolei, że recepcja problemu w polskiej literaturze przedmiotu jest ograniczona. 
Stawia zarzut, że koncentruje się na dwóch elementach: młodych odbiorcach oraz wpływie na nich scen 
przemocy. Uważa, że są to zagadnienia ważne. Stanowią jednak tylko pewien fragment rzeczywistości medialnej 
i nie można na ich podstawie wnioskować o całości kultury audiowizualnej57. 

Również Tomasz Szkudlarek utrzymuje, że rozumienie tego problemu należy rozszerzyć o nowe 
konteksty. Nasz kraj minęła spora część debaty nad kierunkami rozwoju współczesnej telewizji. Polska telewizja 
dopiero teraz staje się obca i groźna, a co więcej – niezrozumiała. Trzeba wyjść poza rozumienie tego medium 
jako narzędzia dydaktycznego albo źródła społecznych patologii. Bierze ono udział w konstruowaniu wspólnego 
świata. Pod jego wpływem dochodzi do przemieszczeń w pejzażu kulturowych znaczeń. Telewizja jest w trakcie 
ciągłych zmian i również jej odbiór przechodzi ewolucję. Obecnie wszystko zmierza w stronę rozwoju czegoś, 
co określa się mianem strumienia. Jest to zjawisko wywołane używaniem pilota i rozwojem nowych technologii. 
Widz przeskakuje z kanału na kanał, poszukując obrazów, które mogłyby go zainteresować. Oglądanie telewizji 
staje się w związku z tym powodzią obrazów bez początku i końca. Zjawisku temu sprzyja szybki rozwój tego 
środka przekazu, a przede wszystkim jego cyfryzacja58. 

Telewizja w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku w wyniku szybkich zmian upodobniła się do 
systemów w krajach rozwiniętych. Dokonało się to przede wszystkim w wyniku komercjalizacji tego medium. 
Zmiany te spowodowały, że szybko i często w sposób niekontrolowany stała się partnerem w wychowaniu. 
Wywołało to szereg trudności natury pedagogicznej. Obecnie polskie dzieci mają równie szeroki dostęp do 
telewizji jak ich rówieśnicy na zachodzie. Spędzają przed odbiornikiem sporo czasu. Zmieniająca się 
dynamicznie telewizja staje się coraz mniej przewidywalna. To może stanowić zachętę do manipulowania 
znaczeniami i budowania własnego świata. Problem został zauważony przez polskich badaczy, a także osoby 
zaniepokojone tym, co się dzieje w telewizji. Stąd niezbędny wydaje się jakiś sposób kontroli nad tym, co 
telewizja prezentuje młodym odbiorcom. Potrzebna jest też pomoc polskim dzieciom i młodzieży w nabyciu 
odpowiednich kompetencji audiowizualnych59. 
 
Młodzież i dziecko jako odbiorca reklamy 
 

Na to, jak dzieci postrzegają filmy reklamowe, składa się kilka kwestii. Najważniejsze z nich to60: 
 czy dzieci uważają reklamę za typ przekazu adresowany do nich, czy akceptują go? Czy chciałyby 

zrobić własną reklamę?; 
 kto według dziecka jest autorem reklam, skąd się one biorą?; 
   jakie cechy dzieci przypisują reklamom? Ze względu, na które z nich dziecko akceptuje reklamy?; 
   na jakie postacie występujące w reklamach zwracają uwagę badane dzieci, które z nich najbardziej 

lubią? 
 

                                                             
55 K. Łuszczak, Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą..., dz. cyt.,  s. 87 – 88.  
56 Tamże, s. 89.  
57Tamże, s. 89 – 90.  
58 Tamże. 
59 K. Łuszczak, Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą..., dz. cyt.,  s. 90 – 91.  
60 P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Wyd. Akademickie „ Żak” Warszawa 1999, s. 154.  
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Reklamy telewizyjne stały się nieodłączną częścią programów, poprzedzają je lub są emitowane w ich 
trakcie, powtarzane są wielokrotnie utrwalając się w pamięci widza i wywołując określone skojarzenia z 
konkretnymi produktami. Ponieważ większość dzieci, podobnie jak i ich rodzice spędza wiele godzin dziennie 
przed telewizorem o różnych porach, stąd też i pytanie o odbiór reklam telewizyjnych przez dzieci oraz wpływ 
na ich aktywność61. 

Reklama tworzy świat iluzji i fikcji, w którym wszystkie potrzeby i zachcianki są szybko realizowane 
bez żadnego wysiłku. Psychologowie zajmujący się rozwojem podkreślają, iż dziecko powinno poznać najpierw 
świat rzeczywisty, a dopiero potem świat fikcyjny. Szczególne trudności mają małe dzieci z odróżnianiem fikcji 
od rzeczywistości w ukazywanej w telewizji rzeczywistości społecznej, która często jest przedmiotem reklam62. 

Reklamy kierowane do dzieci przyjmują różne interesujące z ich punktu widzenia formy: filmów 
fabularnych, animowanych, muzycznych, a stosowane w nich motywy nacisku kojarzone z dobrą zabaw i 
przyjemnością są przez dzieci łatwo akceptowane. Świat reklam odpowiada na potrzeby i oczekiwania dzieci, 
dzieci akceptują pogodny nastrój reklam, prostotę i melodyjność piosenek reklamowych, ich uwagę przyciągają 
różne „efekty specjalne”63. 

Skoncentrowanie uwagi dziecięcego odbiorcy na obrazie rodziny daje twórcom reklam niewątpliwie 
duże możliwości w obszarze propagandy socjologicznej, gdzie jeden z wielu możliwych stylów życia, ze 
wszystkimi jego elementami, pokazuje się w dłuższej perspektywie czasowej (reklamy stanowią przecież, 
niezależnie od tematu, swoisty serial) jako jedyny obowiązujący, jako to, co dominuje w społecznej 
rzeczywistości. Tak może się kształtować, choć to nie jedyna droga, świadomość medialna dziecka polegająca 
na fałszywym odwzorowaniu rzeczywistości w umyśle dziecięcym. Mechanizm ten ma oczywiście charakter 
ogólniejszy i nie dotyczy tylko dzieci- jest wynikiem specyficznych doświadczeń nabytych poprzez kontakty 
z medialnymi treściami64. 

W nieco mniejszym stopniu niż rodzinę dzieci lubią oglądać postacie dziecięce. Warto zwrócić uwagę 
na potencjalne możliwości kreowania w ten sposób w dziecięcych społecznościach standardów, „jakim być” i 
„co posiadać” by, jak mówią dzieci, „być na topie”, czyli zostać zaakceptowanym w grupie, nadążać za bieżącą 
modą. Ten realnie istniejący społeczny kontekst funkcjonowania reklam telewizyjnych ujawnił się w rozmowach 
z nauczycielami65. 

Dziecko i młodzież  – bohater reklamy służy często do uczenia małych odbiorców prostego 
mechanizmu: kup reklamowany towar, a nie będziesz izolowany/nie będziesz z boku, staniesz się jednym z nas, 
zyskasz poczucie przynależności. Kilkulatkowi trudno jest się oprzeć takim namowom, potrzeba bycia w grupie 
rówieśniczej jest w tym wieku zazwyczaj bardzo silna.14 Do takiego sposobu odwołują się np. twórcy reklamy 
gumy Mamba, w której bohater, początkowo postawiony na zewnątrz grupy (wszyscy żują z zadowoleniem 
Mambę, a on nie), w końcu wykrzykuje tryumfalnie „Mam i Ja”66. 

Dzieci często postrzegają świat na drodze pośredniej: poprzez media oraz prezentowane w nich 
fotografie, rysunki, filmy animowane i fabularne, programy telewizyjne, ale też poprzez same reklamy. 
Interesujące, więc jest, jakie czynniki powodują, że dzieci odbierają tylko niektóre z tych komunikatów, z który-
mi stykają się, na co dzień67. 

Spośród wszystkich nośników reklamy najważniejszą rolę przypisuje się telewizji, którą wielokrotnie 
już określano jako najważniejsze medium w procesie współczesnego komunikowania. Nic więc dziwnego, że 
nośnik ten określany jest jako dominujący również w kontaktach z dzieckiem jako odbiorcą, choć jego roli, 
szczególnie w ostatnim czasie, nie można przeceniać. Wbrew, bowiem potocznym opiniom na temat 
niedostrzegania przez dzieci innych od telewizji nośników reklamy można stwierdzić, że dzieci mają pełną 
świadomość obecności komunikatów reklamowych w różnych mediach68.  

Dzieci najczęściej oglądają reklamy emitowane przez telewizję publiczną, rzadziej natomiast te 
emitowane za pośrednictwem stacji komercyjnych. Najczęstszy moment odbioru reklam ustala się tuż przed 
dobranocką lub przed popularnymi serialami. Badania dowodzą, że dzieci najczęściej oglądają reklamy, które 
emitowane są przed lub też po projekcji popularnych seriali. Chodzi tu o filmy „M jak Miłość” (powtórki seriali 
emitowane w paśmie przedpołudniowym w dni robocze między godziną 10 a 11 oraz około godziny 20.00), 
„Klan” (w dni robocze około godziny 18.00) i „Na dobre i na złe” (emisja w niedziele około godziny 16.00)69. 

Ważnym kryterium oceny reklam przez dzieci jest panująca na ekranie atmosfera. Prezentowany w 
reklamach świat to rzeczywistość, której bohaterom wszystko się udaje, a przedstawiane zdarzenia zawsze 
kończą się szczęśliwie. Ta emanująca z ekranu pozytywna atmosfera reklam urzeka dzieci optymizmem i sprzyja 

                                                             
61 J. Izdebska, Media elektroniczne w życiu człowieka w kontekście wartości..., dz. cyt.,  s. 87.  
62 Tamże, s. 88.  
63 Tamże.   
64 P. Kossowski, Dziecko... dz. cyt., s. 168.  
65 Tamże, s.169. 
66 Tamże. 
67 A. Ryłko – Kurpiewska, Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych, UG, Gdańsk 2008, s. 133.  
68 Tamże.  s. 133 – 134.  
69 Tamże., s. 138 – 139.  
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formułowaniu pozytywnych i wyrażanych bardzo ogólnie ocen („reklamy są takie fajne”, „radosne”, 
„dziecięce”). Poza tym nie można nie dostrzec, że dzieci lubią, kiedy jest wesoło, pociąga je ciepły nastrój 
obrazów i dlatego w swych ocenach tak często mówią o tym, że lubią, gdy reklamy są „zabawne”, „wesołe”, 
„śmieszne”. Ta ocena dzieci pokazuje również, jak odmienne są preferencje dzieci od powszechnych opinii 
marketingowych na temat skuteczności środków stosowanych w reklamie. Amerykańscy teoretycy i praktycy 
reklamy czasami zaliczają żart czy wesoły charakter reklam do cech niepożądanych  
w komunikatach o charakterze perswazyjnym. Dzieci – jak widać – mają zupełnie inne podejście do 
postulowanych cech reklamy i inaczej odbierają ich funkcje.70 

Reklamy telewizyjne są elementem propozycji reklamowej, z którymi „spotykają się” włączając 
odbiornik telewizyjny. To, co spostrzegą najpierw, oglądając reklamę, to obraz i dźwięk. Ta zewnętrzna warstwa 
przekazu uruchamia mechanizmy psychologicznego wpływu, które oddziałują w różny sposób na odbiorcę71,  

W reklamie telewizyjnej skuteczną techniką przyciągającą licznych odbiorców jest tzw. „publiczność 
odziedziczona (nadawanie reklam przed atrakcyjnymi, ważnymi społecznie, politycznie, kulturowo programami, 
transmisjami sportowymi itp. lub w czasie ich trwania, a także oddziaływanie pośrednie na osobę, która ma 
„siłę” wpłynąć na potencjalnego odbiorcę reklamy. Niezwykłość przekazu – zarówno w swej treści, jak i formie 
– jest silnym narzędziem manipulacji stosowanym przez twórców tych komunikatów72.  

Jedną z grup docelowych komunikatów reklamowych jest młodzież. Wiele firm zabiega o jej 
pozytywną opinię, mimo, że młodzież nie stanowi przecież głównej siły nabywczej. Producenci wychodzą, 
bowiem z założenia, że edukowanie konsumentów należy rozpocząć jak najwcześniej, by wygenerować własne 
zyski. Dlatego też nadawcy reklam poświęcają najwięcej zainteresowania tej grupie wiekowej, wiele firm 
adresuje do niej swoje kampanie reklamowe, ponieważ to ona jest potencjalnym klientem przyszłości. Innym 
powodem, dla którego reklamy adresowane są do młodzieży, jest to, że nastolatki interesują się reklamami 
bardziej, niż dorośli i często służą rodzicom „pomocną” radą podczas wspólnych zakupów73.  

Reklamy oddziałują także na życie młodych ludzi. Są one nie tylko wzorem tylu życia, ale wręcz 
narzucają określony sposób bycia i konsumpcji, wyrażający się w nabywaniu i posiadaniu przez młodzież 
pewnych przedmiotów. Spożywanie określonych napojów i słodyczy. Wpływają także na wyobrażenie 
o idealnym stylu życia, rodziny, związanym z używaniem reklamowanych kosmetyków, leków, posiadaniem 
sprzętu audio - video, samochodu itp. Standardy telewizyjne kształtują u młodych odbiorców określone 
wymagania i pragnienia w odniesieniu do przyjaciół, a przede wszystkim własnej rodziny i jej stanu 
posiadania74. 

 
  

Wpływ młodzieży ich postaw wobec reklam telewizyjnych na ich odbiór 
 

Powody negatywnego stosunku do reklam telewizyjnych mogą dotyczyć nie tylko samej czynności 
reklamowania się (jako takiej), ale także funkcji mediów, w których są zamieszczane reklamy, czyli telewizji. 
Istotne staje się wówczas pytanie, dlaczego ludzie oglądają telewizję. Jeżeli bowiem reklamy przeszkadzają 
w realizowaniu podstawowej dla odbiorców funkcji telewizji, to konflikt ten może wywołać negatywną ocenę 
reklam. Ludzie za jej pośrednictwem zaspokajają różne potrzeby: marzeń, fantazji, rozrywki, edukacji, 
informacji, identyfikacji, towarzystwa czy wzorców socjalizacji. Za pomocą analizy czynnikowej w badaniach 
stwierdzono następujące grupy przyczyn oglądania telewizji: nawyk i przyzwyczajenie, chęć poprawienia sobie 
nastroju, korzyści poznawcze (zarówno jako źródło informacji, jak i ucieczki od codzienności), korzyści 
towarzyskie oraz możliwość społecznego uczenia się. Można sądzić, że reklamy telewizyjne pełnią podobne 
funkcje75. 

Osoby lubiące oglądać telewizję mają bardziej pozytywną postawę wobec prezentowanych w niej 
reklam i są na nie „wrażliwsze”; nie lubią reklam ludzie, który rzadko oglądają telewizję (np. ludzie o wysokich 
dochodach, a także ludzie starsi), co może być interesujące dla sponsorów reklam. Ogólnie nie ma jednak 
zależności między częstością oglądania telewizji a danymi demograficznymi (po ich wyłączeniu w regresji 
cząstkowej związek częstości oglądania programów telewizyjnych i reklam występuje nadal), aczkolwiek 
związek zmiennych demograficznych i preferencji programów telewizyjnych czy radiowych jest faktem często 
potwierdzanym w badaniach. Związek obserwuje się jedynie dla interakcji czynników demograficznych i powo-
dów nielubienia reklam, a nie dla pojedynczych zmiennych. Innymi słowy: bardziej istotny jest podział na osoby 
lubiące i nielubiące reklam w telewizji, dopiero potem podział na segmenty definiowane demograficznie76. 
                                                             
70 A. Ryłko – Kurpiewska, Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych, UG, Gdańsk 2008, s. 147.  
71 K. Litwińska., Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci, KUL, Lublin 2008, s. 11.  
72 B. Siemniecki, Manipulacja – Media – Edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 412.  
73 M. Sokołowski, Media wobec kulturowych przemian współczesności, Kastalia, Olsztyn 2003, s. 73. 
74 Z. Brombosz, Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci, „Psychologia Wychowawcza”, Warszawa 2003, nr 1, s. 63.  
75 P. Francuz, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 

129.  
76 Tamże, s. 129 – 130.  
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Istotnym czynnikiem wpływającym na odbiór i skuteczność reklam są świadomie podejmowane przez 
odbiorców działania obronne. W czasie bloku reklamowego ludzie robią różne rzeczy, zamiast oglądać reklamy 
(mogą wyjść z pokoju, zmienić kanał, – czyli stosować tzw. zapping – wyłączyć odbiornik, wyłączyć dźwięk 
telewizora, czytać gazetę czy książkę; tylko niektóre z nich wykrywane są przez tzw. people meter czy 
telemetrię). Na ich deklaracje wpływ ma nie tylko to, co faktycznie robią, ale także spostrzegane przez nich 
społeczne przyzwolenie (opinia na temat tych, którzy oglądają reklamy czy w tym czasie czytają gazety itp.)77. 

Z wielu badań wynika, że przypomnienie bezpośrednio po ekspozycji konkretnej reklamy emitowanej 
w bloku jest m.in. z tego powodu niskie. Jednak okazało się, że ludzie, którzy „ zappują ” reklamy, częściej 
kupowali reklamowany jogurt niż ci, którzy oglądali (lub deklarowali, że oglądają) reklamy jogurtu. Być może 
wynika to z faktu, że osoby świadomie unikające reklam bardziej się na nich koncentrują, co wpływa na 
zwiększenie ich skuteczności. Potwierdzałoby to, że przerywanie oglądania reklam ma większy wpływ na 
faktyczne zakupy niż – sprawdzane telemetrycznie – ciągłe ich oglądanie. Gilmore i Secunda (1993), stwierdzili 
w swoich badaniach, że gdy widzowie oglądają reklamy na wideo na tzw. szybkim przesuwie, czyli „zippują”, 
lepiej zapamiętują te reklamy, które poprzednio oglądali w normalnych warunkach. Wyjaśnia to być może, 
dlaczego aktywne unikanie reklam pozornie zwiększa ich skuteczność. Badania Danahera (1995), pokazują też, 
że pierwsza i ostatnia reklama jest najlepiej zapamiętana. Jednocześnie pierwsza najlepiej przypomniana sobie 
reklama ma także najniższą oglądalność w całym bloku, natomiast ostatnia reklama w bloku ma zarówno 
największą widownię, jak i jest najlepiej zapamiętywana. Typ programu także wpływa na unikanie bloków 
reklamowych; w czasie teleturniejów, oper mydlanych i wiadomości widzowie są bardziej lojalni wobec 
nadawcy (w takiej samej kolejności) niż w czasie filmów czy teatru. Pewien wpływ ma także liczba krótkich (15 
– sekundowych) reklam; im jest ich więcej, tym rzadziej widzowie zmieniają oglądany kanał. Ten efekt wyjaśnia 
się następująco: widzowie zmieniają kanał według pewnego wyuczonego wzorca i kiedy widzą krótkie reklamy 
(nawet przemieszane w małej proporcji z 30 – i 60 – sekundowymi reklamami), obawiają się, że nie zdążą na 
czas (na koniec bloku reklamowego), a ponadto blok złożony z krótkich reklam wydaje im się krótszy niż jest w 
rzeczywistości i pozostają na oglądanym kanale. Ten wyuczony wzorzec powoduje też, że po początkowym 
spadku oglądalności bloku rośnie ona stopniowo i najwyższe wyniki osiąga w jego środku (mniej więcej przy 
siódmej reklamie), by potem znowu spadać. Widzowie, bowiem oczekują, że blok będzie trwał ok. 3 – 4 minuty 
(6 lub mniej reklam) i im bliżej tego momentu, tym częściej wracają na oglądany kanał (by zdążyć na 
wznowienie programu); jednocześnie, gdy blok jest dłuższy, część sfrustrowanych widzów bloku reklamowego 
zmienia kanał. W efekcie tych oczekiwań bloki reklamowe nadspodziewanie krótkie lub długie mają średnio 
większą oglądalność niż te, do których długości widzowie przywykli78. 

 
 

Zakończenie 
 

Z powyższego materiału wynika, że mass media odgrywa bardzo ważną role w życiu dziecka. Związane 
są z nią wielkie szanse i nadzieje wychowawcze jest ona dla dziecka źródłem wiedzy, nowych wiadomości. 
Może być cennym narzędziem wychowawczym. Sposób wykorzystania tego środka zależy wyłącznie od 
dorosłych: w pierwszej kolejności od rodziców. Upowszechnienie wiedzy na temat dobrych i złych stron 
telewizji i Internetu powinno się przyczynić do prawidłowego i rozsądnego korzystania z niej przez dzieci.  

Dom rodzinny był i jest miejscem szczególnym, który jest symbolem uporządkowania i trwałości, ale w 
jego prywatność wkracza nazywana przez badaczy tego zjawiska IV władza „mass media”. 

Niestety nie jesteśmy w stanie tego zmienić, nieustanny rozwój techniczny jak i dynamika 
rozpowszechniania mass mediów, wskazuje, że znaczenie owych wynalazków XXI w naszym życiu będzie 
rosło, przekaz treści jest tym silniejszy im słabszego znajduje konsumenta.  
Problemem z pewnością jest fakt, że wielu młodych ludzi jest uzależnionych od mediów, często nie zdając sobie 
z tego sprawy. Co z kolei prowadzi do zanik więzi rodzinnych i międzyludzkich. Najczęstszym problemem, 
który się pojawia w rodzinie jest brak rozmowy, powszechne stało się stwierdzenie, że w rodzinie żyję się razem 
a jednak osobno, przestajemy rozumieć się nawzajem, stajemy się sobie coraz bardziej obcy. Reasumując można 
powiedzieć, że dynamiczny rozwój staję się problemem w odnalezieniu się w rzeczywistości XXI wieku. 
Jednostki są coraz bardziej zagubione, przez co uciekają w świat fantazji wpadając w machinę mediów. 
 Teoretycznie można założyć, że media nie są ani dobre ani złe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób 
tkwiące w niej wartości, czyli przede wszystkim możliwości wychowawczego oddziaływania będą 
spożytkowane w rodzinie i z jakim efektem dla dziecka. Dlatego to rodzice są odpowiedzialni, za umiejętne 
racjonalne korzystanie przez dzieci z mass mediów. 

                                                             
77 Tamże, s. 131 – 132.  
78 P. Francuz, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 
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Czas na wychowanie dziecka jest bardzo krótki, dlatego bogate będą te dzieci, których rodzice nie 
żałują troski i swojego czasu a nie te, którym rodzice pozwalają na wszystko, lecz nie poświęcają tego, co jest 
najcenniejsze, czyli czasu.  

Mass media stwarzają wiele szans rozwoju, jak i są również zagrożeniem dla każdego człowieka. Od 
nas samych zależy, w którą stronę podążymy. 

 
Summary 
 

From this material shows that the mass media plays an important role in the life of a child. Are 
associated with it a great educational opportunity and hope for the child is a source of knowledge, new messages. 
It can be a valuable educational tool. The way of using this measure depends only on adults: in the first place 
from his parents. Spreading knowledge of good and bad sides of television and the Internet should contribute to 
sound and prudent use of it by children. 

Family home was and is a special place, a symbol of order and stability, but is entering his privacy by 
researchers called this phenomenon the fourth power of "mass media". Unfortunately we are unable to change, 
constant development and dynamics of the dissemination of mass media, indicating that the importance of these 
inventions XXI in our lives is increasing, the message content is the stronger the weaker is the consumer. The 
problem certainly is the fact that many young people are addicted to the media, often without being aware of it. 
What in turn leads to loss of family ties and relationships. The most common problem that arises in the family is 
the lack of conversation, it became commonplace to say that the family live together but separately, we no longer 
understand one another, we become more and more alien. In summary we can say that the dynamic development 
is becoming a problem in finding in fact twenty-first century. Individuals are becoming more insecure, which 
escape into a fantasy world falling into the media machine. 

Theoretically it can be assumed that the media are neither good no bad. It all depends on how the values 
inherent in it, mainly the impact of educational opportunities will be spent in the family, and with what effect the 
baby. That is why parents are responsible for skillfully reasonable use by children from the mass media. Time 
for bringing up children is very short, so rich are those children whose parents do not regret the concern and your 
time and not those whose parents allow you to everything, but do not sacrifice what is most precious, that time. 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZAGROŻENIA LOTNICZE NA PRZYKŁADZIE 
KATASTROFY SAMOLOTU TU-154 M 

 
Antoni OLAK1 

 
Abstrakt : Działania podejmowane w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa to określony i dość 
skomplikowany system z zależnymi od siebie podsystemami. Określając różne rodzaje zagrożeń analogicznie 
powstają różnorodne rodzaje bezpieczeństwa. Można zatem mówić o bezpieczeństwie indywidualnym, jak też 
zbiorowym np. narodu, państwa, regionu itp., lub wewnętrznym i zewnętrznym. W wyniku tego rodzaju 
rozważań należy wskazać, że bezpieczeństwo może dotyczyć odmiennych dziedzin życia i działalności ludzkiej. 
W związku z tym koniecznym wydaje się wyselekcjonowanie wielu  rodzajów  bezpieczeństwa. W każdym 
jednak ujęciu ma to na celu zmniejszenie ludzkich obaw przed zagrożeniami, które niesie przyszłość. 
Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa jest bardzo trudne, a wręcz chyba niemożliwe. Należy, więc skupić 
wysiłki na ograniczeniu, a nie całkowitej likwidacji zagrożeń. Wskazując, że różne rodzaje (systemy) 
bezpieczeństwa są ze sobą ściśle powiązane, możemy przykładowo wskazać że bezpieczeństwo militarne danego 
kraju nie zależy tylko i wyłącznie od jego systemu obronnego, przygotowań militarnych i innych tego typu 
rozwiązań – lecz także od systemów militarnych obcych państw, a także zagrożeń z nimi związanych – sytuacji 
politycznej w krajach sąsiednich, polityki zagranicznej własnego kraju, kondycji gospodarki, potencjału 
naukowo – technicznego. 
Słowa kluczowe: Zapewnienie bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo indywidualne i 
zbiorowe. 
 
 
Wprowadzenie 

 
Niezbędnym elementem ludzkiego funkcjonowania jest zapewnienie każdemu możliwości realizacji 

jego potrzeb. Bezpieczeństwo odgrywa fundamentalną rolę w życiu człowieka, determinując jego myśli oraz 
dążenia. O tym, jak ważne jest ono dla ludzkiej egzystencji świadczy prosta, aczkolwiek wielce wymowna myśl 
K. Neymana: Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. Bezpieczeństwo, 
będące bardzo szerokim zagadnieniem, analizować można na wielu płaszczyznach ludzkiej działalności. 
Lotnictwo jest tą dziedziną ludzkiej działalności, gdzie w szczególnie wysoce zorganizowanym systemie 
odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie zadań rozkłada się na wszystkich, biorących udział w jego 
organizacji, realizacji i zabezpieczeniu. Bezpieczeństwo lotów jest jednym z fundamentów sprawnego 
i efektywnego funkcjonowania lotnictwa. Jest ono uwarunkowane wieloma różnorodnymi czynnikami: 
technicznymi, organizacyjnymi, szkoleniowymi, psychologicznymi, środowiskowymi itp. O warunkach 
bezpiecznego realizowania zadań lotniczych powinni pamiętać wszyscy, którzy są odpowiedzialni za 
funkcjonowanie organizacji lotniczych i uczestniczący w procesie eksploatacji statków powietrznych, zarówno 
w lotnictwie cywilnym jak i państwowym.  

Bezpieczeństwo, podobnie jak wiele innych pojęć takich jak np. sprawiedliwość, szczęście czy miłość, 
jest pojęciem powszechnie znanym i zrozumiałym, aczkolwiek dotąd jednoznacznie nie zdefiniowanym, 
ponieważ zawiera ładunek odniesień subiektywnych. Może być ono postrzegane z różnych punktów widzenia, 
np.: profesjonalnego, sytuacyjnego czy osobistego2. Bezpieczeństwo może być również definiowane nie jako 
określony cel, ale jako swego rodzaju następstwo. Oznacza to, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym ono 
jest, dopóki nie zagraża nam jego utrata. Osobiste dla każdego człowieka pojmowanie bezpieczeństwa zależy od 
wielu czynników i obecnej sytuacji życiowej, a więc od wieku, wiedzy, doświadczenia, wyobraźni, pozycji i 
akceptacji społecznej, poziomu zrealizowania odbioru otoczenia itd.. Każdy chce być bezpieczny w czasie 
pokoju i w okresie wojny, w pracy, w domu, na ulicy, w podróży i w miejscu zamieszkania, w dzień i w nocy, w 
młodości, wieku dojrzałym i na starość, oszczędzając i pożyczając pieniądze oraz w wielu innych sytuacjach3.  
 
 
   Zarys problemu 
  

10 kwietnia 2010 roku doszło do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Wojskowy 
samolot, typu Tu-154M o numerze bocznym 101 na którego pokładzie znajdowała się delegacja z 
najważniejszymi osobami w państwie uległ katastrofie. Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński 

                                                             
1 Doc. dr Antoni Olak, WSZMiJO w Katowicach. Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem. 
2  J. Gołębiewski: Bezpieczeństwo Narodowe RP, PO-OC, Warszawa, 1999 r, nr 4, s.195. 
3  J. Strelau: Psychologia. Podręcznik akademicki Tom 2 Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 

641-643. 
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z małżonką, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, 
przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący 
delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej,  
a także załoga samolotu4. Załogę samolotu Tu-154M stanowili żołnierze oraz pracownicy cywilni 
z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego z Warszawy. Celem ich wizytacji był udział w 
uroczystościach upamiętniających mord na polskich oficerach z czasów II wojny światowej. 
Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i największa pod względem 
liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP. 
 Po katastrofie rządowego samolotu wiele instytucji i urzędów państwowych  
pozostało bez obsady. Zgodnie z prawem powstał wakat na stanowisku Prezydenta Rzeczypospolitej5. Od 10 
kwietnia 2010 roku do 6 sierpnia 2010 roku obowiązki Prezydenta, do czasu wyboru i zaprzysiężenia nowej 
głowy państwa, tymczasowo wykonywali kolejno marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz i marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Zgodnie z Konstytucją w czerwcu i lipcu 2010 roku 
odbyły się wybory prezydenckie. Nowym Prezydentem RP został Bronisław Komorowski6. 
           We wszystkich dowództwach i najważniejszych sztabach Sił Zbrojnych RP zostały powołane zespoły 
kryzysowe; przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej oświadczył, że nie doszło do zagrożenia dla 
funkcjonowania armii i dla bezpieczeństwa państwa7. 
        Jak wynika z analizy lotu samolot oraz ustaleń komisji badających przyczynę wypadku samolot Tu-154M 
odbywał lot na trasie Warszawa – Smoleńsk, według polskich przepisów przelot miał status HEAD (informacja 
dla służb kontroli ruchu lotniczego, że na pokładzie znajduje się jedna z najważniejszych osób w państwie)8. 
Fotografia nr 6 poniżej przedstawia trasę przelotu samolotu Tu-154M. 
 

Fotografia 6. Trasa przelotu samolotu Tu-154M 

 
Źródło: Polska Zbrojna 16/2010, s.39. 

 
 Start z portu lotniczego Warszawa-Okęcie nastąpił o godz. 7:27 z 27- minutowym opóźnieniem. 
Zgodnie z planem lotu (ang. Flight Plan), w którym lot nosił oznaczenie „PLF 101”9, rejs miał trwać 75 minut. 
Lot odbywał się na wysokości 10 tys. m, z prędkością 800 km/h. O godz. 7:45 samolot przekroczył granice 
polskiej przestrzeni powietrznej, a o godz. 8:22 wszedł w rosyjską przestrzeń powietrzną10.  
 Nad lotniskiem Smoleńsk-Siewiernyj, maszyna rozpoczęła manewr zniżania, po czym okrążyła lotnisko 
na wysokości 500 m, by podejść do lądowania od strony wschodniej. Naprowadzaniem samolotu na lotnisku 
Smoleńsk-Siewiernyj kierowało czterech oficerów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Lotnisko Siewiernyj nie 
posiadało systemu precyzyjnego naprowadzania Instrument Landing System (ILS)11, a jedynie dwie radiolatarnie 

                                                             
4  A. Buczek: Sprawność polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego na przykładzie działań podjętych w sprawie wyjaśnienia 

przyczyn katastrofy Smoleńskiej, [w] P. Necas, A. Olak, F. Kozaczuk, A. Krauz: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa, Wydawnictwo 
AMELIA, Rzeszów 2012, s. 95. 

5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 131 pkt 2. 
6  Władza w państwie, [w] Polska Zbrojna 16/2010, s.54. 
7  M. Petrykowski: Smoleńska Katastrofa, [w] Lotnictwo 5/2010, s. 4. 
8  Decyzja Nr 19/ Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej”, poz. 24. 

9  T. Wróbel: Tupolew „101”, [w] Polska Zbrojna 16/2010, s.52-53. 
10  M. Petrykowski: Samolot transportu specjalnego Tu-154M Lux z numerem taktycznym 101, [w] Lotnictwo 5/2010, s. 8. 
11  M. Fiszer, J. Gruszczyński: Smoleńska tragedia, [w] Lotnictwo 5/2010, s. 10. 
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bezkierunkowe (NDB)12. Tuż przed katastrofą nad lotniskiem zalegała warstwa gęstej, szarawej mgły; wyżej 
niebo było bezchmurne i świeciło słońce. Widzialność z minuty na minutę się pogarszała, jednak mimo gęstej 
mgły lotnisko nie zostało zamknięte. Kierownik lotów będący jednocześnie zastępcą dowódcy komendantury 
lotniczej lotniska Siewiernyj, telefonicznie konsultował tę sprawę z dyżurnym operacyjnym Sztabu Kierowania 
Lotnictwem Wojskowo-Transportowym Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej w Moskwie. W wyniku tych 
konsultacji lotniska nie zamknięto13. 
       Załoga wykonała próbne podejście do lądowania jak pokazuje fotografia nr 7 poniżej, do tzw. wysokości 
podjęcia decyzji. Zezwalając załodze na wykonanie trzeciego zakrętu kręgu nadlotniskowego, kontroler 
poinformował, aby na wysokości decyzji być gotowym do odejścia na drugi krąg. Samolot kontynuował manewr 
schodzenia do wysokości decyzyjnej na autopilocie, sterującym wysokością, kursem i ciągiem. W trakcie 
podchodzenia do lądowania kierownik strefy lądowania, kilkakrotnie informował załogę samolotu, że maszyna 
znajduje się na kursie i ścieżce. Załoga samolotu zorientowała się że samolot leci za nisko  
i zwiększyła ciąg silników, by nabrać wysokości, ale przez pewien czas maszyna leciała nisko nad ziemią, 
ścinając na trasie lotu wierzchołki drzew. Pierwszy kontakt z drzewami nastąpił w odległości 1050 m od progu 
pasa startowego i 40–45 metrów na lewo od jego osi14. 
 

Fotografia 7. Podchodzenie do lądowania 

  
Źródło: Polska Zbrojna 16/2010, s.38. 

 
 O godz. 8:41:00 czasu polskiego, ok. 60 m na lewo od osi pasa, samolot stracił część lewego skrzydła o 
długości ok. 6,5 m w wyniku kolizji z brzozą o średnicy pnia 30–40 cm i po następnych 5–6 sekundach zderzył 
się z ziemią w położeniu odwróconym15. 
        W związku z katastrofą samolotu wojskowego śledztwo wszczął prokurator z Wojskowej Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie. Katastrofę zaczęła również badać Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 
Państwowego (KBWLLP), powołana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, badająca katastrofy samolotów 
wojskowych. Postępowanie rozpoczęła także wspólna komisja Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego 
(MAK), organu Wspólnoty Niepodległych Państw, i rosyjskiego Ministerstwa Obrony przy której na podstawie 
Konwencji chicagowskiej z 1944 roku o lotnictwie cywilnym akredytowano jako przedstawiciela Polski płk. rez. 
pil. Edmunda Klicha16. Próby wyjaśnienia przyczyn katastrofy prowadziły trzy niezależne komisje które 
przedstawiły swoje ustalenia w raportach: 
 
 
RAPORT MAK 
 
 W dniach 14–19 kwietnia 2010 roku zebrane szczątki samolotu Tu-154M przetransportowano na płytę 
lotniska Siewiernyj, gdzie ułożono je na wolnym powietrzu w skali rzeczywistej, nad szczątkami samolotu 

                                                             
12  A. Sukiennik: Urządzenia i systemy telekomunikacji lotniczej, Urząd Komunikacji Lotniczej, s. 31. 
13  M. Petrykowski: Smoleńska Katastrofa, [w] Lotnictwo 5/2010, s. 10. 
14  T. Białoszewski, M. Sarjusz-Wolski: Smoleńska droga podejścia, [w] Polska Zbrojna 20/2010, s. 10. 
15  Raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 samolotu Tu-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 r. w 

rejonie lotniska Smoleńsk Północny, Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, 2010, s.58.  
16  K. Kowalczyk: Droga do prawdy, [w] Polska Zbrojna 19/2010, s. 40. 
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podjęła prace Komisja Techniczna MAK. Przewodnicząca Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, Tatiana 
Anodyna i Aleksiej Morozow, szef Komisji Technicznej MAK, oświadczyli na konferencji prasowej w 
Moskwie, że w czasie lotu w kokpicie rozlegały się głosy osób innych niż załoga. 23 maja 2010 roku Edmund 
Klich stwierdził, że był wśród nich Dowódca SP RP gen broni. Andrzej Błasik. Ponadto dochodzenie 
prowadzone przez MAK wykluczyło, że w czasie lotu doszło do awarii sprzętu lotniczego, pożaru, wybuchu czy 
zamachu terrorystycznego. System TAWS, ostrzegający o przeszkodach terenowych, zadziałał na 18 sekund 
przed zderzeniem z przeszkodą, które zapoczątkowało niszczenie konstrukcji maszyny Autopilot został 
wyłączony na 5 sekund przed pierwszą kolizją z drzewem. W trakcie podchodzenia do lądowania załoga nie 
miała aktualnych danych aeronawigacyjnych dla lotniska Siewiernyj, Komisja uznała, że identyczne były środki 
do zabezpieczenia lotniska w Smoleńsku 7 kwietnia, na przyjęcie samolotów z premierami Rosji Władimirem 
Putinem i Polski Donaldem Tuskiem, i 10 kwietnia, gdy miał tam lądować samolot z prezydentem Lechem 
Kaczyńskim. 20 października 2010 roku MAK przekazał stronie polskiej projekt raportu końcowego na temat 
katastrofy, zawierający 72 wnioski dotyczące pośrednich i bezpośrednich przyczyn katastrofy oraz 7 
rekomendacji dla cywilnych służb lotniczych; projekt raportu nie został upubliczniony. 12 stycznia 2011 roku 
MAK podczas konferencji prasowej upublicznił końcową wersję swojego raportu; tego samego dnia raport 
został przekazany stronie polskiej. Według tego raportu bezpośrednią przyczyną katastrofy były: 

 brak decyzji załogi o udaniu się na zapasowe miejsce lądowania, pomimo że wielokrotnie i z różnych 
źródeł była informowana o złych warunkach pogodowych panujących na lotnisku Siewiernyj w 
Smoleńsku. Warunki meteorologiczne były zdecydowanie gorsze niż minimalne pozwalające na 
lądowanie, 

 zejście poniżej minimalnej wysokości nalotu (100 m) mimo braku kontaktu wzrokowego z naziemnymi 
punktami odniesienia, 

 brak reakcji i wymaganych działań na kolejne ostrzeżenia systemu TAWS17, 
 obecność w kokpicie maszyny dowódcy Sił Powietrznych RP, co w opinii psychologów i ekspertów 

lotniczych wywierało presję psychiczną na pilotów i podjęcie przez nich decyzji lądowania „za wszelką 
cenę” w warunkach nieuzasadnionego ryzyka.  

         
 Prawdopodobny przebieg zdarzenia rekonstruuje fotografia nr 8 poniżej. Wraz z raportem końcowym w dniu 12 
stycznia 2011 roku na stronach internetowych MAK opublikowano również uwagi strony polskiej do projektu 
raportu końcowego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego FR. W polskich uwagach wskazano m.in. na 
błędy popełnione przez kontrolerów lotów, zły stan techniczny lotniska, nie zapewniający bezpieczeństwa lotów, 
i na opóźnione rozpoczęcie akcji ratowniczej na miejscu katastrofy18.  
 

Fotografia 8. Prawdopodobny przebieg zdarzenia wg MAK 

 
Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/katastrofa-smolenska-trzy-wersje-tragedii,1,5091098,wiadomosc.html z 

dnia 3.06.2012. 
                                                             
17  Raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 samolotu Tu-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 r. w 

rejonie lotniska Smoleńsk Północny, Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, 2010, s.35. 
18  Międzypaństwowy Komitet Lotniczy Komisja Badań Wypadków Lotniczych, Raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego samolotu 

Tu-154M numer boczny 101 Rzeczpospolitej Polskiej. 
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RAPORT MILLERA 
 
 Zarządzeniem z 11 kwietnia 2010 r. Prezes Rady Ministrów utworzył Międzyresortowy zespół do 
spraw koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem, 
będący jego organem pomocniczym. Jako zadania zespołu wskazano koordynację lub nadzór nad działaniami 
dotyczącymi ustalenia przyczyn katastrofy, udzielania pomocy rodzinom ofiar katastrofy, organizacji 
uroczystości pogrzebowych ofiar oraz funkcjonowania administracji publicznej. W skład zespołu weszli: Prezes 
RM Donald Tusk (przewodniczący), Wiceprezes RM Waldemar Pawlak (wiceprzewodniczący) oraz członkowie 
– minister obrony narodowej Bogdan Klich, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, minister spraw 
wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister – członek 
Rady Ministrów Michał Boni oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski. 
          Wersję prawdopodobnego przebiegu zdarzenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 
Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera rekonstruuje fotografia nr 9  poniżej. Według tej wersji 
piloci wcale nie chcieli lądować, ale podeszli do minimum, czyli 100 metrów, po przekroczeniu tej wysokości 
padła komenda "odchodzimy". Ta wersja również mówi o obecności gen. Błasika w kokpicie tuż przed 
katastrofą. Jednak w tym przypadku nie ma mowy o naciskach z jego strony. Następnie wg. komisji Millera 
wieża kontroli lotów wprowadza w błąd pilotów Tu-154, którzy podejmują próbę lądowania. Jednak w ostatniej 
chwili załoga naciska przycisk "uchod" i chce odejść. Niestety maszyna zahacza skrzydłem o brzozę i dochodzi 
do katastrofy19. 
 

Fotografia 9. Prawdopodobny przebieg zdarzenia wg Komisji Milera 

 
Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/katastrofa-smolenska-trzy-wersje-tragedii,1,5091098,wiadomosc.html z 

dnia 3.06.2012. 
 
 
RAPORT MACIEREWICZA  
  

8 lipca 2010 roku posłowie i senatorzy Prawa i Sprawiedliwości utworzyli Zespół parlamentarny ds. 
zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r., którego przewodniczącym został Antoni 
Macierewicz. Zadaniem tego zespołu jest koordynowanie działań obu izb parlamentu zmierzających do 
wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy. Katastrofa według Zespołu Parlamentarnego Antoniego 
Macierewicza. Ta wersja mówi o tym, że mechanizmy samolotu przestały działać zanim doszło do zderzenia z 
ziemią prawdopodobnie w wyniku wybuchu. Według zespołu Macierewicza w kokpicie samolotu nie było gen. 
Błasika, a kontrolerzy lotu świadomie wprowadzili w błąd pilotów. Załoga podjęła decyzję o lądowaniu. 15 m 
nad ziemią wszystkie mechanizmy samolotu przestały działać. Nie było dźwięku uderzenia w brzozę, a mimo to 

                                                             
19  Raport końcowy z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 samolotu Tu-154M nr 101 zaistniałego dnia 10 kwietnia 2010 r. w 

rejonie lotniska Smoleńsk Północny, Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, 2010. 
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maszyna ulega rozbiciu, ale ktoś mógł przeżyć20. Prawdopodobny przebieg zdarzenia wskazuje fotografia nr 10 
poniżej. 
        Emocje wokół katastrofy w dalszym ciągu nie gasną. Zdarzenie, jakim była katastrofa rządowego Tu-154 
na lotnisku w Smoleńsku, to niewątpliwe jedna z najistotniejszych kart w historii polsko-rosyjskiej, zarówno 
poprzez kontekst katyński, jak i śmierć najważniejszych osób w państwie na terenie Federacji Rosyjskiej w 
wyniku katastrofy. Jednak pomimo tragizmu, zdarzenie to może przyczynić się do długotrwałego zbliżenia oraz 
do budowania na powyższym gruncie nowych relacji między oboma państwami.  
 

Fotografia 10.  Prawdopodobny przebieg zdarzenia wg Komisji Macierewicza 

 
Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/katastrofa-smolenska-trzy-wersje-tragedii,1,5091098,wiadomosc.html z 

dnia 3.06.2012. 
  
Zakończenie 
 
 Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie to zorganizowane podejście do rozwiązywania problemów 
związanych z bezpieczeństwem lotów na poziomie międzynarodowym, krajowym i organizacji lotniczych. 
Potrzeba wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lotów wynika z faktu, że świat się 
integruje, a warunki życia i funkcjonowania w tej sytuacji, wymagają od ludzi szybkiego przemieszczania się z 
jednego kraju do drugiego, z jednego kontynentu, na drugi. Dużą prędkość przemieszczania, jak do tej pory, 
mogą zapewnić tylko samoloty, a podróż nimi musi być wygodna i bezpieczna. W związku z powyższym należy 
oczekiwać stałego wzrostu liczby operacji lotniczych. Życzeniem byłoby utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. Obawa przed lotami ze względu na bezpieczeństwo mogłaby być głównym hamulcem dalszego 
rozwoju lotnictwa. Dalsze utrzymanie na stałym poziomie dotychczasowego wskaźnika wypadkowości i 
dynamiczny rozwój przewozów pasażerskich, wpływa znacząco na rozwój wielu dziedzin działalności, które są 
ściśle związane z szybkim przemieszczaniem się ludzi na duże odległości. Wejście w życie w roku 2002 ustawy 
Prawo Lotnicze w znaczącym stopniu wpłynęło na statystykę zdarzeń lotniczych. 
 Od zarania dziejów lotnictwa zapewnienie bezpieczeństwa stanowiło podstawowe wyzwanie dla 
konstruktorów, lotników i twórców sytemu lotniczego. W początkowej fazie rozwoju działalności lotniczej 
wysiłki i działania prewencyjne były skoncentrowane na zapewnieniu niezawodności i bezpieczeństwa 
technicznego samolotów. Istotne jest zrozumienie, że dobór, przygotowanie i szkolenie załóg lotniczych oraz 
warunki, w jakich jest realizowane zadanie lotnicze, jego zabezpieczenie i ubezpieczenie, wykorzystywany 
sprzęt, jego niezawodność i przystosowanie do możliwości człowieka, procedury lotnicze, jak i wiele innych 
czynników zależy od szeroko pojętego zarządzania lotnictwem. 

                                                             
20  Biała księga smoleńskiej tragedii Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., Warszawa, 

czerwiec 2011 r. 
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA. INTERNET  W DOBIE 
GLOBALIZACJI  

 
Antoni OLAK1 

 
 
Abstract : Internet makes it increasingly likely to choose a community to which we belong, and sometimes 
rejecting those with which we have linked birth or residence. It need not be negative. The question of our 
obligations to those  which binds us to our past lives and those whom we are next to each other. As far as 
choosing your way hurt friends The network gives the possibility of self-creation. It gives the opportunity to 
become someone else. Again, this may be a chance. The output from the environment, in which he is a nobody. 
To overcome the fear of a relationship with another man. The Internet is a vast field for training of interpersonal 
relationships. But if it is to have meaning, at some point you have to overcome the threshold of the real world. 
How to overcome them, when a character real and virtual nothing to do with myself do not fit? The Internet can 
be an opportunity. But it also poses a threat. Even at such a level as human identity. 
Key words: Internet, environment, television, autocracy, the virtual world. 
 
Abstrakt : Internet sprawia, że coraz częściej wybieramy wspólnoty, do których chcemy należeć, czasem 
odrzucając te, z którymi związało nas urodzenie czy miejsce zamieszkania. To nie musi być zjawisko 
negatywne. Pozostaje jednak pytanie o nasze zobowiązania wobec tych, z którymi wiąże nas nasze 
dotychczasowe życie i tych, których mamy obok siebie. Na ile wybierając swoją drogę krzywdzimy bliskich? 
Sieć daje możliwość autokreacji. Daje możliwość stania się kimś innym. Znów: to może być szansa. Na wyjście 
ze środowiska, w którym jest się nikim. Na pokonanie strachu przed relacją z drugim człowiekiem. Internet to 
olbrzymie pole do trenowania relacji interpersonalnych. Ale jeśli ma to mieć sens, w którymś momencie trzeba 
pokonać próg świata realnego. Jak je pokonać, gdy postać realna i wirtualna nijak do siebie nie przystają? 
Internet może być szansą. Ale stwarza też zagrożenia. Nawet na takim poziomie, jak tożsamość człowieka. 
Słowa kluczowe: Internet, środowisko, telewizja, autokracja, świat wirtualny. 
 
 
Człowiek w Internecie 

 
Zdaniem E. Goffmana, człowiek manipuluje publicznością, zestawia określone kody, wprowadza 

rekwizyty i wybiera określone pozycje ciała, aby odpowiednio zaprezentować się na scenie. Ponieważ wszyscy 
jesteśmy aktorami na scenie życia, tak kierujemy naszą grą, aby zaprezentować się w określonym świecie jako 
określony człowiek, który zasługuje na określoną reakcję ze strony otoczenia. Niektórzy są lepszymi aktorami 
od innych, ale wszyscy jesteśmy wykonawcami, zajmującymi się wysyłaniem kodów2.  

Większość swego życia spędzamy na przemieszczaniu się tam i z powrotem, pomiędzy sceną a 
kulisami. Jesteśmy za kulisami, kiedy przygotowujemy się na uczelnię, bierzemy prysznic, suszymy włosy. 
Znajdujemy się na scenie, kiedy siedzimy na zajęciach. Granica pomiędzy tymi dwoma światami nie zawsze jest 
ściśle określona i ludzie ciągle adaptują się do ich ruchomych granic. Mogą również pozwolić na całkowite 
zatarcie granicy pomiędzy sceną a kulisami3.  

 
 

Tożsamość osobowa w Internecie  
 

Środowisko Internetu zakłada możliwość kontaktów opierających się na doświadczeniu wykorzystującym zmysł 
wzroku, słuchu oraz kombinacji obu tych form, jednak dominującą formą przekazu jest forma pisemna, dużym 
ograniczeniem zaś jest brak bezpośredniego kontaktu fizycznego. W konsekwencji istnieje w zasadzie 
możliwość ujawniania tylko niektórych elementów swojej tożsamości, można podszywać się pod kogoś innego 
bądź pozostać anonimowym. Często dzieje się tak, że znamy osoby, z którymi się kontaktujemy poprzez maila, 
listę dyskusyjną czy stronę www.  
Coraz częściej jednak pierwsze wrażenie powstaje na podstawie wyłącznie sieciowej tożsamości, gdy ludzie za 
pomocą poczty elektronicznej czy grup dyskusyjnych nawiązują znajomość. Co ma wtedy wpływ na pierwsze 
wrażenie?. Przede wszystkim w Internecie jedną z pierwszych rzeczy, jakich się ludzie o nas dowiadują, są 

                                                             
1 Doc. dr Antoni Olak. WSZMiJO w Katowicach. Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem. 
2 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 192.  
3 A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 193.  
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adresy mailowe; informacja ta w znaczącym stopniu może wpływać na wrażenie, jakie wywrzemy na osobie, z 
którą wchodzimy w interakcje, np., jeżeli znajduje się tam nazwa prestiżowej uczelni4.  
 W Internecie w zasadzie łatwiej jest rozszyfrować płeć niż wiek, ponieważ wiele osób podpisuje się 
swoim imieniem i nazwiskiem bądź też używa pseudonimów zdradzających, czy dana osoba jest kobietą czy też 
mężczyzną. Wiek i płeć mają fundamentalne znaczenie w procesie tworzenia pierwszego wrażenia poprzez 
Internet. Jest to także jedno z pierwszych pytań, jakie zadają uczestnicy list dyskusyjnych nowej osobie5. Taki 
proces tworzenia pierwszego wrażenia jest zawsze wolniejszy i bardziej nieregularny niż w przypadku 
kontaktów twarzą w twarz. Nie można nienagannym wyglądem i luksusowym zegarkiem podkreślić swojej 
wysokiej pozycji społecznej, nikt też nie widzi naszego pięknego uśmiechu, nie słyszy naszego głosu.  
 Tak naprawdę głównym narzędziem wywierania przez nas wpływu jest klawiatura. Wybiera się taktykę 
autoprezentacji, w zależności od tego, co się chce tak naprawdę osiągnąć – czy oczarować innych 
użytkowników, zdominować czy też zdać się na ich litość, zmusić, by się bali lub szanowali. Robi się to jednak 
w taki sposób, abyśmy nie byli postrzegani jako osoby fałszywe, manipulujące otoczeniem, aby osiągnąć 
społeczne korzyści. Poświęca się na to wiele czasu, ale inni nie mogą widzieć, jak ciężko nad tym pracujemy6. 
 Internet stwarza bardzo wiele możliwości angażowania się w zabawę z odgrywaniem ról, które raczej 
nie udałaby się nam w prawdziwym życiu. Jednak linia oddzielająca grę od życia jest często nieostra i w 
związku z tym nie musi być przez wszystkich rozumiana i akceptowana. Nie ma problemu, jeżeli wszyscy grają 
jakieś role i wszyscy o tym wiedzą. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy jedna osoba odgrywa rolę, która jest 
znacząco odmienna od prawdziwego ja, a inni tego nie robią. Wtedy nie jest to już zabawa, lecz świadome 
oszukiwanie kogoś, kto nie ma o tym pojęcia7. Budowanie całkowicie nowej tożsamości w Internecie może 
przynosić oczywiście różnorodne konsekwencje. Nowe ja może być tylko tymczasową tożsamością, 
uformowaną w trakcie rozwoju osobniczego, np. w trakcie dojrzewania. Wcielenie się w inne postacie to bardzo 
ważna część rozwoju człowieka, kryzysy tożsamości przeżywane zwłaszcza w młodości są cennym 
doświadczeniem dla naszego rozwoju psychicznego. Jeżeli nie uda się nam wszystkiego spróbować, to nie 
będziemy wiedzieć, co nam najbardziej odpowiada. Zdarza się, że ludzie wysyłają fikcyjne wiadomości 
zawierające zwierzenia osobiste na temat na przykład rzekomo trudnego dzieciństwa, a nawet wysyłają fałszywe 
listy pożegnalne do grup poświęconych samobójcom8. 

Eksperymentowanie z tożsamością może być fascynujące i atrakcyjne, a jednocześnie mało ryzykowne; 
gdy sprawcy zaczynają przybierać niedobry obrót i wymykają się nam spod kontroli, to zawsze możemy się 
rozłączyć. Większość osób wcielających się w różne postacie całkowicie od nich różne, najczęściej nikomu się 
do tego nie przyznaje. W momencie, gdy gra już zaczyna ich męczyć lub, gdy podejrzewają do tego, że ktoś ich 
namierza – znikają. W każdej chwili mogą dołączyć się do tysięcy innych grup, w których nikt nie wie o ich 
poprzednich eksperymentach. W prawdziwym życiu bardzo trudno jest wycofać się z takich praktyk. Lęk przed 
konsekwencjami w prawdziwym życiu ogranicza takie eksperymenty, w Internecie zaś konsekwencje te są 
znacznie mniej groźne9.  

Internet umożliwia uczenie się, prowadzenia rozmów osobom nieśmiałym, którym trudno przychodzi 
nawiązywanie znajomości w życiu realnym. W ten sposób mogą przezwyciężać swoje słabości. Dzięki swej 
anonimowości przestrzeń wirtualna daje szansę wypowiadania się wszystkim jej użytkownikom, niezależnie od 
płci, statusu, zamożności i rasy10.  Komputer z jednej strony daje poczucie panowania nad rzeczywistością, 
z drugiej zaś znosi presję odpowiedzialności. Wszystko w zasadzie można poprawić, nic nie jest nieodwołalne, 
w każdej chwili możemy się wycofać z interakcji. Oczywiście w Internecie nie jest się tak całkowicie 
niewidocznym, ale widoczność przejawia się w nietypowy sposób. Adres mailowy może zdradzać płeć lub 
dostarczać innych wskazówek związanych z adresem, treść automatycznego podpisu zaś może ujawniać 
zatrudnienie, narodowość, miejsce zamieszkania, lecz informacje te z reguły nie zawierają żadnych danych 
pozwalających domyślić się wieku bądź rasy nadawcy11. Tożsamość człowieka staje się własnością sieci. Ciało 
człowieka – jako jeden z ważniejszych atrybutów naszej tożsamości – staje się hiperrealne i hipermedialne.  

Wkraczając w świat cyperprzestrzeni czy rzeczywistości wirtualnej człowiek ma możliwość „porzucić” 
własne ciało, może stracić poczucie jego obecności czy granic. W zetknięciu z techniką zachwiane zostaje 
poczucie własnej tożsamości, cielesności i kontaktu fizycznego12.  
 
 
 

                                                             
4 Tamże, s. 193 – 194.  
5 P. Wallace, Psychologia internetu, Rebis, Poznań 2001, s. 311. 
6 A. Kozłowska, Oddziaływanie... dz. cyt., s. 194.  
7 Tamże, s. 196.  
8 A. Kozłowska, Oddziaływanie... dz. cyt., s. 194.   
9 Tamże, s. 196 – 197. 
10 Tamże, s. 197.  
11 Tamże. 
12 Tamże, s. 200.  
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Wpływ komunikatorów internetowych na dzieci 
 
Negatywny wpływ komunikatorów internetowych na kulturę języka, kontakty interpersonalne dopełnia 

kwestia zaniedbywania obowiązków szkolnych. Do zespołów objawów i skutków świadczących o uzależnieniu 
od komunikatorów internetowych można zaliczyć13: 

 obsesyjne myślenie o Internecie, a w tym o komunikatorach; 
 wzrost tolerancji – potrzeba spędzania coraz więcej czasu w Internecie, żeby uzyskać ulgę oraz 

spokój; 
 objawy odstawienia przy zaprzestaniu bądź ograniczeniu korzystania z Internetu (niepokój 

psychoruchowy, drażliwość, bóle głowy, bezsenność, sny o Internecie, drżenia mięśniowe, 
mimowolne ruchy palców); 

 korzystanie z Internetu w celu złagodzenia objawów odstawienia bądź ich unikania; 
 utrata lub rozluźnienie znaczących więzi (koleżeńskich, rodzinnych itp.); 
 rezygnacja z wcześniejszych zainteresowań oraz pasji; 
 utrata kontroli nad korzystaniem z Internetu (do Internetu wchodzi częściej albo dłużej niźli było 

planowane, ciągi internetowe). 
 

Do skutków negatywnych uzależnienia od komunikatorów internetowych można zaliczyć:14 
 utrata kontaktu z rodziną, rówieśnikami, otoczeniem; 
 wycofanie i izolowanie się; 
 kłopoty zdrowotne (dolegliwości kręgosłupa, kłopoty ze wzrokiem, spadek koncentracji, kłopoty z 

pamięcią i inne); 
 obniżenie wyników w nauce; 
 niska frekwencja; 
 zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych; 
 zjawisko lunatyzmu; 
 zapominanie o zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizjologicznych: jedzenie, ubieranie się, mycie; 
 okłamywanie otoczenia; 
 posługiwanie się w rozmowie realnej zwrotami i skrótami internetowymi; 
 ciągłe zmęczenie, bladość twarzy; 
 lęk, obawa, niepewność w kontaktach ze szkołą, kolegami; 
 irytacja, rozdrażnienie, kiedy nie jest się w sieci; 
 trudności adaptacyjne; 
 funkcjonowanie w świecie iluzji, fantazji. 

Jak można z powyższego wywnioskować istnieje bardzo dużo negatywnych skutków nadmiernego 
korzystania z komunikatorów internetowych. 
 
 
Komunikatory internetowe – niebezpieczeństwem dla dzieci 
 

Dzieci surfujące po Internecie narażone są na kontakt z nielegalnymi i nieodpowiednimi treściami. 
Mogą one docierać do dzieci podczas: korzystania z poczty elektronicznej, z aplikacji typu Peer – to – peer 
(P2P), poruszania się po Internecie, przez przypadkowe wejście na strony internetowe, mogące zawierać treści 
erotyczne, pornograficzne, pedofilskie i inne, a zwłaszcza poprzez korzystanie z komunikatorów 
internetowych.15 
Do ochrony dzieci przed tymi zagrożeniami służy m.in.16: 

 ograniczenie kontaktów z nieznajomymi; 
 nie odpowiadanie na podejrzane zaczepki; 
 zasada ograniczonego zaufania do osób poznanych w Internecie; 
 ostrożne traktowanie informacji przesyłanych przez inne osoby; 
 nieudostępnianie jakichkolwiek informacji osobistych nieznajomym, zwłaszcza tym, których 

tożsamość trudno jest zweryfikować. 
 
Ponadto warto zapoznać się z serwisami internetowymi, które dokładnie i jasno opisują problematykę 

bezpieczeństwa w sieci, jak również sposoby walki z czyhającymi na dzieci i młodzież zagrożeniami. Te serwisy 

                                                             
13 J. Bednarek, A. Andrzejewska, Cyber Świat i możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 158.  
14 J. Bednarek, A. Andrzejewska, Cyber Świat i możliwości i zagrożenia, ..., dz. cyt. s. 158.  
15 Tamże, s. 159.  
16 Tamże. s. 160.  
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to między innymi17: http://www.kidprotect.pl; http://www.dyzurnet.pl; http://www.dzieckowsieci.pl; 
http://www.interpatrol.pl; http:// www. saferinternet.pl.  
 Dobrym sposobem na ograniczenie dostępu dzieci do niepożądanych stron jest zainstalowanie 
programu do kontroli rodzicielskiej. Nieocenionym zwyczajem jest przestrzeganie kilku żelaznych zasad18. 
 
 
Edukacja moralna młodzieży w przestrzeni Internetu 
Bezpieczeństwo młodzieży i dzieci  Internecie 

 
Poruszany w mediach temat bezpieczeństwa dziecka w Internecie niemal wyłącznie porusza problemy 

treści erotycznych oraz pedofilii. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w opinii rodziców o bezpieczeństwie 
Internetu. „Polityka” zamieściła wyniki badań CBOS-u: „...większość respondentów obawia się zagrożeń, z 
jakimi dzieci mogą się spotkać w Internecie. Tylko, co piąty respondent nie ma żadnych obaw. Co ciekawe 
rzadziej boją się dorośli, których dzieci z Internetu korzystają. Bardziej boją się lepiej wykształceni. Dwie 
trzecie spośród deklarujących obawy wymieniło zagrożenie seksualne, demoralizację, oglądanie pornografii, 
stron erotycznych, „nagabywanie przez zboczeńców”, „nieprzyzwoite propozycje”. Często mówiono o pedofilii i 
pedofilach19. 

Jak można wnioskować z przekazanego przez CBOS obrazu, rodzice nie upatrują niebezpieczeństwa w 
niestosownych treściach fanatyków religijnych, czy osób szerzących agresję, przemoc, nienawiść, rasizm i inne 
idee, które w realnym świecie spotykają się z dezaprobatą; ale przecież równie niewłaściwymi stronami są takie, 
które zawierają nieprawdziwe informacje, zachęcające do stosowania używek, uprawiania hazardu. Istnieją 
strony oferujące w ciągłej sprzedaży używki, trucizny, broń. Operatorzy stron zbierają poufne informacje o 
swoich użytkownikach i przekazują osobom trzecim. Informacje te mogą zostać wykorzystane np. w natrętnym 
marketingu, aby jak najdokładniej dopasować reklamy do użytkownika, w tym przypadku dzieci20. Idąc dale 
trzeba powiedzieć, iż istnieje sześć rodzajów zagrożeń, które dzieci mogą napotkać w Internecie21: 

 mogą znaleźć informacje, które są dla nich nieodpowiednie. Chodzi o pornografię, nienawiść, 
nietolerancję, bigoterie, przemoc, oszustwa, informacje nieprawdziwe i przesadzone; 

 mogą mieć dostęp do informacji, korzystać z usług i kupować przedmioty dla nich niebezpieczne. 
Istnieją strony instruujące, jak zbudować bombę, oferujące broń, alkohol, trucizny, tytoń i narkotyki 
oraz proponujące hazard w sieci; 

 mogą być uwodzone czy niepokojone przez ludzi (często przez inne dzieci) wulgarnych, obrażających, 
rzucających groźby, przesyłających wirusy i włamujących się do komputera; 

 mogą w ten sposób przekazywać ważne informacje, wypełniając formularze, biorąc udział w 
konkursach i w ten sposób stać się celem handlowców stosujących nieuczciwe techniki marketingowe; 

 mogą być oszukane i wykorzystane, gdy coś kupią w sieci i ryzykują ujawnienie innym istotnych 
informacji finansowych, takich jak numery kart kredytowych, numery pinu i hasła; 

 mogą być uwodzone przez cybernapastników, którzy chcą spotkać się z nimi twarzą w twarz. 
 
Są to zagrożenia, jakie dzieci napotkać mogą w Internecie, ale z drugiej strony - dzieci również mogą 

być niebezpieczne. Za sprawą milusińskich mogą ucierpieć inne dzieci, ludzie dorośli (w tym rodzice) przez 
celowe lub pochopne ujawnienie informacji poufnych. Dla zabawy dzieci uzupełniają katalogi i bazy 
teleadresowe nieprawdziwymi informacjami, wypisują darmowe ogłoszenia itp., wprowadzając tym samym 
chaos i dezinformację22. 

Coraz większym problemem, z jakim spotyka się świat, jest nielegalne ściąganie plików. Oprócz 
muzyki i filmów często kopiują dokumenty, które później oddają jako własne prace np. zaliczeniowe. Cała 
machina, jaką jest piractwo rządzi się swoimi prawami. Praktycznie nie istnieją zabezpieczenia mogące chronić 
przed nielegalnym kopiowaniem filmów, gier i muzyki. Na wielu stronach brakuje oznaczenia, że znajdujące się 
na stronie dokumenty podlegają prawom autorskim a ich kopiowanie w całości bądź części bez podania źródła 
jest po prostu zwykłą kradzieżą, przywłaszczeniem czyjejś własności, przestępstwem. Jeśli nie wyrobimy w 
dzieciach i młodzieży poczucia, że sieć rządzi się tymi samymi zasadami etycznymi, co życie poza nią, że 
wszyscy powinniśmy ich przestrzegać - nie możemy oczekiwać poszanowania czyjejś własności. W e – 
etykiecie są również zapisy dotyczące zakazu poniżania innych, wyzywania czy grożenia. Część nastolatków 
robiąc dowcipy, nie zdaje sobie sprawy, że mogą z nich wyniknąć poważne konsekwencje (np. zablokowanie 
konta użytkownika czy dostępu do Internetu)23. 
                                                             
17 J. Bednarek, A. Andrzejewska, Cyber Świat i możliwości i zagrożenia, ..., dz. cyt. s. 158.  
18 Tamże.  
19 M. Różycka, Strony internetowe dla dzieci i młodzieży, Cebid, Warszawa 2006, s. 11.  
20 Tamże.  
21 Tamże, s. 12.  
22 M. Różycka, Strony internetowe dla dzieci i młodzieży, Cebid, Warszawa 2006, s. 11.  
23 Tamże, s. 12 – 13.  



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE 2 / 2012 
 

- 91 - 
 

Niełatwo projektantowi strony jest ochronić odbiorcę przed uzależnieniem od sieci. Można to zrobić 
jedynie przez ostrzeganie i proponowanie pomocy, o ile nastąpi taka sytuacja, niezależnie czy będzie to dziecko, 
czy osoba dorosła. Nie można zapominać, że bezpieczne korzystanie z Internetu zależy również od rodziców, 
nauczycieli a nie tylko od osób, które zamieszczają dokumenty w sieci24. 

Pamiętając o bezpieczeństwie nie można skupić się tylko na dziecku. Niejednokrotnie dzieci nie zdając 
sobie sprawy, co się może stać, wciskają przypadkiem klawisze czy włączają funkcje i czekając na reakcję – 
testują komputer. Świadomość takiego postępowania użytkownika może prowadzić do zastosowania różnych 
zabezpieczeń podczas np. wyjścia ze strefy bezpiecznej, ostrzeżenia i potrzeby potwierdzenia25.  
 
 
Model młodzieżowego odbiorcy 

  
Jednym z nielicznych badań nad polskimi nastolatkami w sieci jest opracowanie dr. L. Kirwil pt.: „Wzorce 
korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 13 – 15 lat.26  
L. Kirwil przedstawia następujące wnioski:27 
 nieograniczony dostęp do Internetu ma ponad 45 % badanej młodzieży w wieku 13 – 15lat. Odsetek ten 

nie jest istotnie różny dla płci i wieku badanych, chociaż w starszych grupach mniej chłopców deklaruje 
nieograniczoność tego dostępu; 

 młodzież w wieku 13 – 15lat przede wszystkim wykorzystuje sieć do „czatowania” tj. 55% badanych 
(w tym 65% dziewcząt i 44% chłopców); głównie dyskutują z rówieśnikami; stosunkowo duży jest 
odsetek nieznajomych dyskutantów (16%); dorośli są niepopularni jako partnerzy dyskusji w Internecie 
(2%); 

 ze stron www korzysta 33% ;  
 pocztę elektroniczną preferuje 11% badanych, a 2% prowadzi dyskusje w klubach i forach 

dyskusyjnych; 
 chłopcy preferują korzystanie ze stron www oraz for i klubów dyskusyjnych, podczas gdy dziewczęta 

korzystanie z czaterii i poczty elektronicznej; 
 z wiekiem te różnice między chłopcami a dziewczętami rosną dla stron www i poczty elektronicznej.  

 
Internet pełni cztery podstawowe funkcje w życiu młodzieży w wieku 13 – 15 lat:28 
 rozrywki – 38% badanych (dla chłopców głównie dzięki oferowanym grom i filmom, dla dziewcząt 

dzięki muzyce; procent ten maleje wraz z wiekiem); 
 narzędzia komunikacji; 
 źródła wiedzy ogólnej, wiadomości i informacji o charakterze encyklopedycznym i hobbystycznym; 
 źródła wiedzy szkolnej i informacji niezbędnych w szkole. 

 
W grupie nastolatków zauważyć można różnice w tematyce interesującej dziewczyny i chłopców. Chłopcy 
bardziej interesują się graniem w gry komputerowe, projektowaniem stron, ściąganiem programów, ściąganiem 
muzyki. Natomiast dziewczęta czytają pisma online, wysyłają kartki, szukają pomocy przy odrabianiu prac 
domowych29. 
Dziewczęta chętniej współdziałają i są bardziej uważne i samodzielne, rzadziej korzystają z pomocy 
nauczyciela, natomiast chłopcy chętniej testują poszukują i mniej czasu przeznaczają na strategię poszukiwań30. 

 
 

Rola mediów i ich wpływ na zachowanie dzieci i młodzieży 
 
Środki masowego przekazu i hipermedia, a zwłaszcza książka, radio, film, telewizja i Internet, 

wywołują silne przeżycia emocjonalne i spełniają dzięki temu jeden z podstawowych warunków oddziaływania 
wychowawczego. Głębokie przeżycie emocjonalne wywołuje określone reakcje, pobudza do działania, zapala do 
czynu. Utwory przyjmowane obojętnie nie wywołują żadnych reakcji ani pozytywnych, ani negatywnych. Ale 
jednocześnie silne przeżycie emocjonalne nie wystarcza, aby spełniły się pozytywne funkcje wychowawcze. 
Nagromadzone emocje muszą zostać odpowiednio ukierunkowane31.  

                                                             
24 M. Różycka, Strony internetowe dla dzieci i młodzieży, Cebid, Warszawa 2006, s. 13.  
25 Tamże,.  
26 Tamże, s. 47.  
27 Tamże, s. 47 – 48.  
28 M. Różycka, Strony internetowe dla dzieci i młodzieży, Cebid, Warszawa 2006, s. 48.  
29 Tamże, 
30 Tamże,  
31 J. Gajda, Media w edukacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa 2002, s. 126.  
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Stosunkowo łatwo ulega sugestiom młodzież w okresie dojrzewania, która wzoruje się na lubianych 
twórcach i utworach. Pod wpływem lektur, filmów i widowisk telewizyjnych uczy się między innymi patrzenia 
na świat, dostrzegania krzywdy ludzkiej, głębszego spojrzenia na człowieka. Zwłaszcza z filmu i telewizji 
przyjmują zwyczaje, obyczaje i wzory zachowania, które dostosowują do norm obowiązujących w grupie 
rówieśniczej. Naśladują ulubionych bohaterów w sposobie ubierania się, bycia w rekreacjach uczuciowych, w 
przyjmowanych postawach społecznych32. 

Nowe media to nie tylko obawy i zagrożenia dla dzieci. Choć to o nich najszerzej się mówi w debatach 
publicznych, entuzjazm związany z użytkowaniem sieci i rosnące zainteresowanie odpowiednim sprzętem w 
szkołach oraz domach wskazują na pozytywny stosunek większości ludzi do zalet Internetu. Umiejętność 
posługiwania się sprzętem komputerowym nie jest już zresztą niczym wyróżniającym jednostkę, ale 
obowiązującym standardem. Większości obaw towarzyszą głosy o pozytywnych aspektach krytykowanych 
mediów. Przede wszystkim są one potężnym narzędziem edukacyjnym, w którym upatruje się możliwości 
wyrównywania szans na skalę światową. Wielość i rozległość informacji w Internecie to nie tylko chaos 
informacyjny i źródło problemów, lecz także olbrzymi zasób wiedzy. Możliwości, jakie daje Internet, zwiększają 
też efektywność działań, jeżeli tylko wie się, jak z nich korzystać. Zdolności w tym zakresie, nawet, jeżeli nie 
determinują późniejszych sukcesów na polach zawodowych, to z pewnością ułatwiają wiele rzeczy33. 
 
 
Rola rodziny i środowiska społecznego w odbiorze mass mediów 

 
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna wyprzedza instytucjonalne wprowadzanie w edukację, a 

towarzysząc wczesnemu działaniu mass mediów określa zasady wyboru programów i ich oceny. Ze względu na 
różnorodność środowisk, Margaret Mead wymienia trzy typy kultur, w których dokonuje się przekaz informacji 
między pokoleniami. Są to kultury34: 
 postfiguratywne, typowe dla kultury chłopskiej i rodzin wielopokoleniowych, w których nowe pokolenie 

kształci się na wzór i podobieństwo rodziców i przez to nie ma rozbieżności między wzorami 
narzuconymi a uznawanymi; 

 konfiguratywne, typowe dla środowisk przemysłowych i rodzin dwupokoleniowych, w których istnieje 
współdziałanie między młodą i starszą generacją oraz duża tolerancja wobec postaw młodych; 

 prefiguratywne dotyczące społeczeństw postindustrialnych, w których następuje rozłam między rodzicami 
i dziećmi, a starsza generacja zostaje zmuszona do uznania niezależności młodych, a nawet zaczyna się 
uczyć od nich nowych postaw i zachowań.  

 
Należy zaznaczyć, że w tym trzecim przypadku nie dzieje się to bez wpływu środków masowego 

przekazu. Nie ma dziś prawie domu, który pozbawiony byłby ich posiadania. Nie ma również zasadniczych 
różnic w odbiorze poszczególnych mediów między środowiskiem społecznym chłopskim i robotniczym a 
inteligenckim. Najczęściej posiadanymi i użytkowanymi są w kolejności: radio, telewizja, gazety i czasopisma, 
książki.  
 Z badań wynika, że istnieje związek pomiędzy częstotliwością odbioru informacji radiowej i 
telewizyjnej a czytelnictwem gazet. Jeszcze wyraźniejsza jest zależność między oglądaniem dziennika 
telewizyjnego a czytelnictwem prasy codziennej. Wśród oglądających dziennik codziennie jest ponad 80% 
czytających gazety. Istotna jest tu potrzeba zaspokojenia głodu informacji, a nie upodobanie do określonego 
środka przekazu. Środki te uzupełniają się wzajemnie, a nie konkurują35.  
 
 
Wpływ telewizji i Internetu na młodego człowieka 
Pozytywny wpływ telewizji i Internetu 

 
Współczesne dzieci żyją w świecie zupełnie innym niż poprzednie pokolenia, Coraz częściej ich 

dzieciństwo określane bywa mianem – dzieciństwa telewizyjnego. Odbiór telewizji przez dziecko rozpoczyna się 
w domu rodzinnym i trwa przez cały okres jego dzieciństwa i młodości. Szybko rozwijająca się w naszym kraju 
telewizja krajowa i satelitarna sprawia, że codzienna przestrzeń dziecka poszerza się gwałtownie o nowe media, 
którym młodzi widzowie poświęcają coraz więcej swojego czasu. 
     Problem wpływu telewizji na kształtowanie się osobowości dziecka nabiera aktualnie coraz większej 
rangi. Telewizja staje się dzisiaj, dla dziecka, podstawowym często niezastąpionym źródłem wiedzy, nowych 
wiadomości, inspiruje do podejmowania nowych działań o charakterze społecznym i opiekuńczym; do nowych 

                                                             
32 Tamże, s. 127.  
33 M. Borowska – Boguni , Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, UJ Kraków, s. 96.  
34 J. Gajda, Edukacja... dz. cyt., s. 33.  
35 Tamże, s. 33. .  
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pozytywnych zachowań. W wielu rodzinach na wsi jak również w mieście telewizja zaspokaja potrzeby dzieci i 
rodziców dotyczących:  

 uczestnictwa w kulturze: chodzenie do kina, teatru, na koncerty muzyki poważnej, do muzeum, na 
wystawy, do galerii, czytania książek, czasopism, gazet, słuchania audycji radiowych;  

 potrzeb poznawczych związanych z uzyskaniem informacji, wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki, 
techniki, kultury;  

 przeżywania różnych wydarzeń sportowych, kulturalnych;  
 odpoczynku, zabawy, rozrywki.  

 
Pozytywne oddziaływanie telewizji na widza przejawia się przez:36 

 kształtowanie zainteresowań; 
 dostarczanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin; 
 kształtowanie postaw społecznych; 
 organizowanie rozrywki; 
 inicjację kulturalną; 
 masowe dokształcanie; 

 
Młodzież i dzieci wykorzystują sieć z podobnych przyczyn, z jakich wykorzystują ją dorośli. Wchodząc 

do Internetu, dzieci chcą miło spędzić czas na zabawie i rozrywce, pragną zaspokoić naturalną potrzebę 
ciekawości – korzystając z zasobów informacyjnych i edukacyjnych, ułatwić sobie życie przy odrabianiu lekcji 
szkolnych oraz nawiązać tą drogą kontakty ze swoimi rówieśnikami37. 

 wymagania stawiane współczesnemu człowiekowi wynikające z tworzenia się społeczeństwa 
informacyjnego, a dotyczące umiejętności korzystania z nowych technologii służących poszukiwaniu, 
przechowywaniu i przetwarzaniu informacji; 

 ułatwienia związane z łatwym i szybkim dostępem do zasobów informacyjnych zgromadzonych w sieci 
(np. encyklopedii, bibliotek i czasopism online); 

 umożliwienie stałego kontaktu z osobami i środowiskami, z którymi z powodu odległości w przestrzeni, 
ten kontakt w normalnych warunkach byłby utrudniony czy wręcz niemożliwy (np. fora i listy 
dyskusyjne); 

 rozbudowa zasobów edukacyjnych dostępnych w sieci (np. kształcenie równoległe stanowiące 
uzupełnienie tradycyjnego stacjonarnego systemu kształcenia tzw. e – edukacja); 

 możliwość autoprezentacji (np. tworzenie własnych stron www); 
 naturalna ciekawość dziecka (trudności z utrzymaniem dzieci z dała od Internetu).  

 
Stajemy wobec faktu, że Internet staje się swoistego rodzaju środowiskiem społecznym – izolacja nie 

jest tu rozwiązaniem. Należy, bowiem raczej uczyć dzieci, aby potrafiły korzystać z sieci w sposób bezpieczny i 
mądry. 

Nowe media to nie tylko obawy i zagrożenia dla dzieci. Choć to o nich najszerzej się mówi w debatach 
publicznych, entuzjazm związany z użytkowaniem sieci i rosnące zainteresowanie odpowiednim sprzętem w 
szkołach oraz domach wskazują na pozytywny stosunek większości ludzi do zalet Internetu. Umiejętność 
posługiwania się sprzętem komputerowym nie jest już zresztą niczym wyróżniającym jednostkę, ale 
obowiązującym standardem. Większości obaw towarzyszą głosy o pozytywnych aspektach krytykowanych 
mediów. Przede wszystkim są one potężnym narzędziem edukacyjnym, w którym upatruje się możliwości 
wyrównywania szans na skalę światową. Wielość i rozległość informacji w Internecie to nie tylko chaos 
informacyjny i źródło problemów, lecz także olbrzymi zasób wiedzy. Możliwości, jakie daje Internet, zwiększają 
też efektywność działań, jeżeli tylko wie się, jak z nich korzystać. Zdolności w tym zakresie, nawet, jeżeli nie 
determinują późniejszych sukcesów na polach zawodowych, to z pewnością ułatwiają wiele rzeczy38. 

Korzystanie z sieci to nie tylko sposób nabywania odpowiednich umiejętności, ale również wizja 
świata. Już sam kontakt z rzeczywistością wirtualną wymaga myślenia w kategoriach zgoła odmiennych od tych, 
którymi kierujemy się w rzeczywistości. Zawiązywanie relacji opartych na skrajnych zasadach dobrowolności i 
dowolności w kreowaniu własnego wizerunku, a także możliwość działania na znanej z gier komputerowych 
zasadzie prób i błędów, poprzez możliwość powracania do nieudanej wcześniej interakcji z „czystym kontem” 
jako inna osoba, daje zupełnie nowe i nieznane wcześniej doświadczenia39. 

Odmienność Internetu od pozostałych mediów ilustruje jego miejsce w nawiązywaniu relacji w 
rzeczywistym świecie. Z jednej strony, kontakty wirtualne prowadzą niekiedy do spotkań w rzeczywistym 

                                                             
36 Wychowawca, miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, Nr 05 (138) 2004, s.12. 
37 S. Juszczyk, I. Polewczyk, Dziecko... dz. cyt., s. 231. 
38 M. Boguni –  Borowska, Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, UJ, Kraków 2006, s. 96.  
39 Tamże.  
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świecie (taki finał znajomości internetowych nie jest jednak dominującym schematem). Z drugiej natomiast 
spędzanie czasu w sieci nie przekłada się zwykle na treść relacji w fizycznym świecie40.  

Wśród ludzi pozostających z sobą w relacjach w rzeczywistym świecie Internet nie jest dobrą podstawą 
do budowania wspólnych doświadczeń. Inna sytuacja może mieć natomiast miejsce w społecznościach 
wirtualnych, gdzie regularne spotykanie się na czatach czy wymienianie opinii na forach dyskusyjnych osadzone 
jest we wspólnym kontekście. Entuzjaści Internetowi powiedzą, że nie ma nic złego w poświęcaniu mu dużej 
ilości czasu kosztem niekiedy relacji rzeczywistych, gdyż jest to budowanie nowej jakości aktywności 
społecznej i interakcji, które na zasadzie wolnej konkurencji wygrywają z fizycznym światem, przynosząc 
więcej korzyści z określonych działań. Ludzie są istotami refleksyjnymi, więc nie można powiedzieć, że na za-
sadzie pędu lgną do Internetu bez względu na bilans zysków i strat wynikłych z takich działań w nim 
podejmowanych41. 

Szczególne cechy Internetu pozwalają wykorzystywać go w kontaktach trudnych do uzyskania, na co 
dzień w fizycznym świecie. Zauważa się, że jest on bardzo dobrym miejscem na otwarcie się ludzi nieśmiałych 
bądź mających problemy z nawiązywaniem kontaktów twarzą w twarz. Według pewnych analiz również kobiety 
za pośrednictwem Internetu wypowiadają się w bardziej zdecydowany i asertywny sposób niż na łamach 
tradycyjnych mediów. To one też najczęściej korzystają z możliwości podszycia się pod płeć przeciwną przy 
nawiązywaniu znajomości. Dla dzieci i młodzieży jest Internet miejscem wymiany poglądów dotyczących 
trudnych tematów związanych z dojrzewaniem i doświadczeniami seksualnymi. Działają tu zarówno luźne fora 
wymiany opinii, jak i prowadzone przez osoby kompetentne do udzielania takich porad, a mianowicie 
psychologów, księży, wychowawców. Gwarantowana w sieci anonimowość pozwala zwrócić się o pomoc – z 
pominięciem barier psychologicznych – a także z krępującymi pytaniami do osób starszych. Młodzi ludzie 
również sami udzielają sobie porad dotyczących takich spraw, jak np. uzależnienie od Internetu i gier 
komputerowych czy bezpieczne zasady surfowania w jego zasobach42. 
 
 
Negatywny wpływ Telewizji i Internetu 

 
Telewizja jest medium, które od dłuższego czasu odgrywa dużą rolę w komunikowaniu. 

Komunikowanie i wychowanie stanowią nierozłączne zakresy jej działalności. W procesie komunikowania 
medium to stanowi swoisty instrument przenoszenia informacji w czasie i w przestrzeni. Komunikowanie 
medialne jest rodzajem ludzkiego komunikowania43. Struktura społeczna przedstawiona w mediach jest 
schematyczna, wybiórcza, większość z prezentowanych osób stanowią osoby nietuzinkowe bądź reprezentujące 
elity, jak również przestępców i dewiantów. Z licznych rozważań teoretyków i praktyków wynika, że telewizja 
traktowana jest jako instrument sprawowania kontroli społecznej oraz „nośnik przemocy symbolicznej44. 

Szczególna rola telewizji w sensie oddziaływań zaznacza się na osobowości dziecka. Oddziaływanie to 
znajduje odzwierciedlenie w trzech zakresach: czasu poświęconego na oglądanie, kosztem innych, niekiedy 
znacznie wartościowszych zajęć, formy przekazu i treści. Forma, w jakiej przekazywane są treści, zabija u 
dziecka aktywność, myślenie, sprzyja bierności, lenistwu umysłowemu, obniżeniu sprawności myślenia 
abstrakcyjnego. Racjonalny odbiór treści może prowadzić do rozwoju osobowości, poznawania, rozumienia 
zmian. Jednak pomimo ogromnych możliwości, jakie otwierają media, w tym telewizja, przed dzieckiem, należy 
dostrzec zagrożenie, szczególnie w odbiorze treści. Nie trudno zauważyć, że oglądanie programów o dużym 
ładunku przemocy utrwala takie formy zachowania, wzrost agresji przejawianej w różnych środowiskach45. 

Telewizja i inne media oddziałują na dziecko, narzucając im określone formy odbioru w ramach 
globalizacji różnych sfer życia społecznego. Telewizja fascynuje dzieci, bo przynosi im przy małym wysiłku 
sporo różnorodnej rozrywki. Kiedy telewizor jest włączony, płyną nieprzerwane obrazy, a na ekranie pojawiają 
się nowe twarze, stale się coś zmienia i dzieje. Ponadto telewizja jest dla dziecka, podobnie, jak dla dorosłych, 
wygodnym, niewymagającym większego wysiłku intelektualnego środkiem przekazu. Wpływa to na poszerzanie 
zainteresowań tym elektronicznym medium – dzieci oglądają praktycznie wszystko to, co wzbudzi w nich 
ciekawość. Dotyczy to zarówno programów adresowanych dla nich, jak i dla dorosłych. 

Wpływ telewizji na dziecko jest z gruntu niszczący. Krytyka tego medium jest bardzo ostra, o czym 
świadczyć może stanowisko M. Vinne, która opierając się na badaniach klinicznych dowodzi, że telewizja 
podkopuje życie rodzinne i niszczy zdolności dziecka do samodzielnego myślenia, upośledza rozwój mózgowia, 
zachęca do myślowego lenistwa, osłabia zdolności językowe i wyobraźnię dziecka. 

                                                             
40 Tamże, s. 96 – 97.  
41Tamże, s. 97.  
42 Tamże, s. 97 – 98.  
43 J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 96.  
44 Tamże. 
45 Tamże, s. 97.  
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Groźne z punktu wychowawczego są sygnały46, że telewizja bardzo wyraźnie ogranicza czas na 
rozmowy rodzinne, kontakty bezpośrednie rodziców i dzieci, wspólne spacery, wyjazdy, itp. Zauważa się, że 
dzieci coraz mniej czasu poświęcają na pracę na rzecz rodziny, domu, gospodarstwa domowego, do minimum 
ograniczają formy aktywnego wypoczynku.  

Niekorzystny wpływ ma telewizja szczególnie na te dzieci, które spędzają przed szklanym ekranem 
zbyt dużo czasu. Naukowcy dowodzą, że obserwując toczącą się w telewizji akcję najmłodsi nie odróżniają 
świata fikcji od rzeczywistości, a także przyjmują wydarzenia z akcji jako prawdziwe. „Nadużywanie” ekranu 
może wywołać u nich bierność i unikanie wysiłku. Ich dziecięca twórcza mowa stopniowo staje się 
nieprawidłową, chaotyczną, co może w efekcie doprowadzić do kłopotów czytania, gdyż telewizja swą bogatą 
ofertą programową dostarcza im aż nadto wrażeń i to bez wysiłku z ich strony47. 

W. Zacher, oceniając wpływ telewizyjnej formy przekazu informacji ości, wymienił następujące 
sytuacje ryzyka i zagrożeń (obejmujących także dzieci i młodzież)48: 
 czas zmarnowany – ludzie, zabijając czas wielogodzinnym siedzeniem przed telewizorem, zaniedbują swoje 

obowiązki, nadwerężają wzrok i kręgosłup; 
 uzależnienie psychologiczne – TV staje się podporą psychiczną a jej oglądanie psychoterapią, niezbędnym 

dodatkiem do osobowości, ważnym elementem świata człowieka, czymś bez czego trudno się obejść, 
standaryzacja wzorców (np. zachowań czy języka) – zwłaszcza dzieci naśladują spikerów, bohaterów 
seriali, showmenów, a podawane wzorce uważają za „obowiązujące”; 

 orientacja na konsumpcję rozrywki – ewidentnie przemożna i nadmierna wywołuje bierność, jest z reguły 
kulturą masową, a często po prostu tandetą; 

 facylitacja dostępu do rozrywki, często wątpliwej jakości i pokroju – dostępów jest łatwy, niemal bez 
wysiłkowy, tani, korcący; szczególnie groźny wydaje się łatwy dostęp do pornografii, scen przemocy, 
„instruktażowego” pokazywania przestępstw itp.;  

 spirala emocji i stres – dostęp do wielu kanałów TV oraz kaset wideo daje możliwość niemal dowolnego 
„podkręcania” emocji (sensacja, horrory, porno, agresja i przemoc), co może prowadzić do stresu 
(nadmiernego przeżywanie losów bohaterów, poczucie niezaspokojenia itd.);  

 stymulacja aspiracji – materialnych, konsumpcyjnych, intelektualnych, seksualnych bez możliwości ich 
praktycznej realizacji przez przeciętnego widza, co może prowadzić do frustracji, buntu przestępstw itp.; 

 nadmiar informacji – może prowadzić do szumu informacyjnego, destrukcji ocen, relatywizmu, dysonansu 
poznawczego, rozbicia kodów kulturowych danego kraju; 

 możliwości manipulacji – TV ma większą siłę perswazyjną w porównaniu z innymi mediami, a to, co 
pokazuje to „prawda naoczna”; manipulacja może mieć charakter polityczny, biznesowy, ideologiczny itp.;  

 w „telewizyjnej globalnej wiosce” trudno o pełną demokrację – TV satelitarna i kablowa zwiększają 
możliwość dostępu i wyboru kanałów i programów, także języków i kultur, ale wygrywa de facto telewizja 
nadawcy silniejszego technicznie, bogatszego, atrakcyjniejszego w formie, kulturalnie agresywniejszego, 
szybszego w informowaniu; telewizja nie działa na zasadach wolnorynkowych (decydują koncesje, a więc 
polityka, kapitały, interesy);  

 telewizyjny sztuczny świat – to charakterystyczna dlań świadomość, która, gdyby się upowszechniła i 
przeważyła nad świadomością prawdziwego świata, to doprowadzić może poprzez kolejne generacje 
„telewizyjnych dzieci” do substandaryzacji społecznej, zidiocenia i skarlenia, podobne w efektach do 
wyniszczenia narkotykowego czy alkoholowego;  

 abstrakcyjne myślenie – może być w długim okresie zagrożone, gdy kolejne generacje będą się 
wychowywać i uczyć, oglądając obrazki. 

 
Dziecko będące świadkiem tragicznych wydarzeń tworzy treść własnego dzieciństwa, gdzie 

elektroniczne media, głównie telewizja i Internet, zajmują dość znaczące miejsce, skąd coraz częściej możemy 
spotkać się z określeniami: „dzieci medialnych”, komputerowych, dzieci w sieci, dzieci wszechświata czy dzieci 
globalnych. Analizując popularność niektórych programów adresowanych do szerszego grona odbiorców, należy 
zauważyć, iż od pewnego czasu dużym zainteresowaniem cieszą się telenowele oraz programy typu reality 
show49. 

Zasygnalizowane problemy powinny stanowić źródło refleksji pedagogicznych i wychowawczych dla 
rodziców, nauczycieli, samej młodzieży, aby bardziej wyraziście uświadamiać im zagrożenia wynikające z 
niekontrolowanego i bezkrytycznego odbioru nowych ofert medialnych, zwłaszcza w zakresie omawianych 
gatunków i form programów telewizyjnych. Przykłady takich programów mogą wskazywać na wiele pułapek, 
jakie występują w tych gatunkach50. 

                                                             
46 Tamże. 
47J. Biała, Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej, ..., dz. cyt., s. 96.  
48 M. Musioł , Media w procesie wychowania, Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 85 – 86. 
49 J. Biała, Zagrożenia... , dz, cyt.,98. 
50 J. Biała, Zagrożenia... , s. 104. 
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Media mogą wspomagać rozwój i wychowanie ze względu na łatwy dostęp do wielu źródeł. Szybki 
czas dostępu podnosi atrakcyjność takiej komunikacji, głównie ze względu na praktyczne zastosowanie. 
Szczególnego znaczenia nabrał Internet, do którego dostępność jest możliwa niemal w każdym domu. Jest 
szansą szybkiej komunikacji w wielu obszarach nauki, kultury, techniki, nawiązania relacji międzyludzkich. 
Zagrożenia pojawiają się wówczas, gdy odbiorca treści cały swój czas podporządkowuje pracy w sieci, a także 
korzysta z tych stron, które zapewne nie służą kształtowaniu wartości humanistycznych młodego człowieka. Ten 
rodzaj uzależnień nazywany jest netoholizmem51.  

Zagrożenia wynikające z niekontrolowanego korzystania z Internetu można podzielić na:52  
 zagrożenia fizyczne: męczenie wzroku, kręgosłupa, który w tej samej, niedobrej dla sylwetki pozycji 

pozostaje przez długi czas, bóle głowy, nadgarstka, przemęczenie; 
 zagrożenia psychiczne, polegające na uzależnieniu od sieci do tego stopnia, iż młody człowiek tylko przed 

komputerem nabiera poczucia pewności i bezpieczeństwa, a w stosunku do bliskich nabiera coraz 
większej obcości i dystansu; 

 zagrożenia moralne: wynikają z korzystania z tych stron, które są zachętą do wczesnego rozpoczynania 
współżycia płciowego, uprawiania seksu, łatwego dostępu do pornografii;  

 zagrożenia społeczne: anonimowość może być źródłem posługiwania się wulgaryzmami oraz stosowania 
psychotechnik zagrażających prawidłowej komunikacji społecznej;  

 zagrożenia intelektualne: brak dystansu do propagowanych treści obniża krytycyzm  
i twórcze myślenie u dziecka, które uznaje, że nabyte drogą Internetu informacje są prawdziwe. 

 
Niebezpieczeństwo nieumiejętnego korzystania z Internetu wyraża się w tym, że za treścią 

proponowanych ofert często znajdują się inne, ukryte, które są przejawem stosowania przez ich autorów 
socjotechnik, np. zachęcania do udziału w sektach, propagowania antyspołecznych zachowań. Wśród 
zwolenników Internetu, którzy doceniają walory edukacyjne i naukowe, występują dążenia do upowszechniania 
systemów utrudniających dostęp do niektórych niepożądanych stron. Należy podkreślić, że wolność przekazów 
internetowych pozwala oglądać fotografie oddające prawdę o wydarzeniach, zdobywać informacje, które, jeśliby 
podlegały cenzurze, nie miałyby tej wartości poznawczej53. 

Należy także oddzielić faktyczne niebezpieczeństwa wypływające z kontaktów z Internetem od mało 
istotnych faktów, które mają jedynie nieco irytować. Wspomina się o dwóch rodzajach zagrożeń, na które 
narażone są dzieci: pierwszy dotyczy ich wrażliwości, rozwoju intelektualnego, drugi poczucia bezpieczeństwa, 
sfery fizycznej. Do innych, jakie dzieci mogą spotkać w Internecie, należą zagrożenia wynikające54: 

 z dostępu do niepożądanych stron; 
 z dostępu do informacji instruujących je do niewłaściwych działań i zakupu zbędnych przedmiotów; 
 z możliwości nawiązywania nieodpowiednich kontaktów, nabywania umiejętności wysyłania wirusów; 
 z ujawniania danych osobowych, kont, haseł w celach marketingowych; 
 z narażenia na różne oszustwa ze strony maniaków internetowych.  

 Wśród treści przekazywanych przez Internet najbardziej niebezpieczne są te, które odnoszą się do treści 
jawnie seksualnych, propagujących nienawiść, nietolerancję, bigoterie, dezinformujące i naciągające, 
znieważające, o charakterze prześladowczym, tzw. cybernękanie (przez sieć, poza siecią, tylko w realnym 
świecie, ale na podstawie kontaktów w sieci)55. 
   Internauci, u których zdiagnozowano uzależnienie od Internetu, najczęściej korzystają z56: 
 
 czatów – porozumiewanie się z innymi osobami korzystającymi z Internetu. Ten sposób komunikowania 

się szczególnie odpowiada osobom czującym lęk przed wystąpieniami publicznymi, a nawet zwykłymi 
rozmowami ze znajomymi; 

 gier online – w grach tych zwykle naszym przeciwnikiem nie jest komputer, lecz żywy człowiek, który 
gdzieś na świecie także siedzi przed monitorem swojego komputera. Tematyka tych gier jest bardzo 
zróżnicowana, różnią się one też między sobą stopniem skomplikowania akcji, a przede wszystkim treścią 
(gry symulacyjne, strategiczne, przygodowe, akcji oraz odgrywania roli). Świat gier komputerowych 
może być szczególnie atrakcyjny dla osób młodych, często zagubionych, o niskiej samoocenie, mających 
trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Dzięki grom interaktywnym łatwo uciekają 
w złudnie bezpieczny dla nich świat fantazji i iluzji; 

 przeglądania stron www – chcąc się czegokolwiek dowiedzieć, wystarczy przeszukać zasoby sieci. 
Nawet, jeśli szukamy takich informacji, jak uprawiać kaktusy lub skonstruować bombę atomową, to 

                                                             
51 Tamże.   
52 Tamże, s 104 – 105.  
53 Tamże, s. 105.  
54 J. Biała, Zagrożenia... , s. 105 – 106.  
55 Tamże,  s. 106.  
56 A. Augustyniak, Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie,..., dz. cyt., s. 28.  
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zawsze ją znajdziemy. Wśród internautów krąży nawet powiedzenie:, jeśli czegoś nie ma w Internecie, to 
tego nie ma; 

 grup dyskusyjnych – dają one poczucie uczestnictwa w czymś ważnym i możliwość niemal 
nieskrępowanego wypowiedzenia się, a tym samym spełnienia się w tym zakresie; 

 handlu internetowego – osoby zaglądające na takie strony, często czują pobudzenie z tym związane, 
kupują coś tanio, licytują jakiś przedmiot lub właśnie zdobywają cenny okaz do swojej kolekcji. 

Do najbardziej uzależniających funkcji Internetu należą:57 
 internetowa pornografia; 
 kopiowanie filmów i muzyki; 
 gry sieciowe; 
 elektroniczny hazard; 
 przeglądanie i gromadzenie dużych ilości informacji; 
 uzupełnianie i konfigurowanie oprogramowania; 
 hackerstwo;  
 poczta elektroniczna; 
 rozmowy internetowe (grupy dyskusyjne, fora, czaty); 
 handel i aukcje internetowe. 
 
Obserwowany brak kontroli nad czasem należy do najczęściej wymienianych w literaturze czynników 

związanych z nadmiernym korzystaniem z Internetu. Warto jednak zauważyć, że nie jest to jedynie efekt 
fascynacji siecią, a przyczyna poważnych problemów w funkcjonowaniu tych osób, tj. negatywnych skutków 
nadmiernego korzystania  
z Internetu. Nie jest też tak, że korzystanie z sieci pochłania jedynie czas internauty. Poczucie komfortu 
psychicznego zyskiwane dzięki wirtualnym doświadczeniom jest, bowiem pozorne i „kupowane” za bardzo 
wysoką cenę. Konsekwencje nadmiernego używania Internetu mogą dotyczyć różnych obszarów realnego 
funkcjonowania użytkownika58. 

 Do najczęściej spotykanych skutków społecznych wynikających z nadmiernego używania Internetu można 
zaliczyć59:  

 zaburzenia ważnych relacji społecznych (rodzinnych, zawodowych);  
 wzrastające stopniowo wyizolowanie społeczne i postępująca samotność; 
 zaniedbywanie obowiązków (w pracy czy szkole) i znaczne obniżenie efektywności wykonywanych 

zadań; w skrajnych przypadkach utrata pracy lub relegowanie ze szkoły i związane z tym koszty 
społeczne i finansowe; 

 problemy finansowe (spowodowane znacznymi nakładami na nowy sprzęt czy rachunki telefoniczne). 
 
Do najczęściej spotykanych skutków podmiotowych (psychologicznych i fizycznych) wynikających z 
nadmiernego używania Internetu można zaliczyć60:  

 dysregulacja emocjonalna i utrata kontroli nad zachowaniem (wahania nastroju, tj. napięcie związane z 
brakiem dostępu do sieci i poczucie ulgi po zalogowaniu się; niepokój związany z oszukiwaniem 
bliskich co do czasu przeznaczanego na korzystanie z Internetu; obniżenie nastroju aż po depresję);  

 zaburzenia poczucia własnej tożsamości (związane ze zmianami tożsamości w sieci);  
 zmniejszenie potrzeb seksualnych i/lub zaspokajanie potrzeb seksualnych online; 
 zaburzenia poznawcze ( obsesyjne myślenie o Internecie; zniekształcone procesy myślowe, np. 

przekonanie, że tylko w Internecie można zaspokajać ważne potrzeby; przekonanie realności świata 
wirtualnego, np. świata wykreowanego w grach multimedialnych); 

 zawężenie zainteresowań, rezygnacja z dotychczasowych przyjemności i innych, niż w sieci, źródeł 
rozrywki; 

 zmiany w zakresie umiejętności komunikacyjnych (zubożenie słownictwa, posługiwanie się slangiem 
internetowym skrótami);  

 zaniedbywanie zdrowia (nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, nieregularny i krótki sen) i 
pogorszenie się jego stanu (zaburzenia rytmu dobowego, problemy z koncentracją uwagi, problemy z 
kręgosłupem, postępujący zanik mięśni, osłabienie systemu odpornościowego, bóle głowy, zmęczenie 
oczu), zaniedbywanie higieny osobistej.  

 
 
 

                                                             
57 Tamże.  
58 K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2007, s. 38.  
59 Tamże. 
60 Tamże, s. 38 – 39.  
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Zakończenie 
 

Z powyższego materiału wynika, że mass media odgrywa bardzo ważną role w życiu dziecka. Związane 
są z nią wielkie szanse i nadzieje wychowawcze jest ona dla dziecka źródłem wiedzy, nowych wiadomości. 
Może być cennym narzędziem wychowawczym. Sposób wykorzystania tego środka zależy wyłącznie od 
dorosłych: w pierwszej kolejności od rodziców. Upowszechnienie wiedzy na temat dobrych i złych stron 
telewizji i Internetu powinno się przyczynić do prawidłowego i rozsądnego korzystania z niej przez dzieci.  

Dom rodzinny był i jest miejscem szczególnym, który jest symbolem uporządkowania i trwałości, ale w 
jego prywatność wkracza nazywana przez badaczy tego zjawiska IV władza „mass media”. Niestety nie jesteśmy 
w stanie tego zmienić, nieustanny rozwój techniczny jak i dynamika rozpowszechniania mass mediów, 
wskazuje, że znaczenie owych wynalazków XXI w naszym życiu będzie rosło, przekaz treści jest tym silniejszy 
im słabszego znajduje konsumenta. Problemem z pewnością jest fakt, że wielu młodych ludzi jest uzależnionych 
od mediów, często nie zdając sobie z tego sprawy. Co z kolei prowadzi do zanik więzi rodzinnych i 
międzyludzkich.  

Najczęstszym problemem, który się pojawia w rodzinie jest brak rozmowy, powszechne stało się 
stwierdzenie, że w rodzinie żyję się razem a jednak osobno, przestajemy rozumieć się nawzajem, stajemy się 
sobie coraz bardziej obcy. Reasumując można powiedzieć, że dynamiczny rozwój staję się problemem 
w odnalezieniu się w rzeczywistości XXI wieku. Jednostki są coraz bardziej zagubione, przez co uciekają  
w świat fantazji wpadając w machinę mediów. 
 Teoretycznie można założyć, że media nie są ani dobre ani złe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób 
tkwiące w niej wartości, czyli przede wszystkim możliwości wychowawczego oddziaływania będą 
spożytkowane w rodzinie i z jakim efektem dla dziecka. Dlatego to rodzice są odpowiedzialni, za umiejętne 
racjonalne korzystanie przez dzieci z mass mediów. Czas na wychowanie dziecka jest bardzo krótki, dlatego 
bogate będą te dzieci, których rodzice nie żałują troski i swojego czasu a nie te, którym rodzice pozwalają na 
wszystko, lecz nie poświęcają tego, co jest najcenniejsze, czyli czasu.  

Mass media stwarzają wiele szans rozwoju, jak i są również zagrożeniem dla każdego człowieka. Od 
nas samych zależy, w którą stronę podążymy. 

 
 
Summary 
 

From this material shows that the mass media plays an important role in the life of a child. Are 
associated with it a great educational opportunity and hope for the child is a source of knowledge, new messages. 
It can be a valuable educational tool. The way of using this measure depends only on adults: in the first place 
from his parents. Spreading knowledge of good and bad sides of television and the Internet should contribute to 
sound and prudent use of it by children. 

Family home was and is a special place, a symbol of order and stability, but is entering his privacy by 
researchers called this phenomenon the fourth power of "mass media". Unfortunately we are unable to change, 
constant development and dynamics of the dissemination of mass media, indicating that the importance of these 
inventions XXI in our lives is increasing, the message content is the stronger the weaker is the consumer. The 
problem certainly is the fact that many young people are addicted to the media, often without being aware of it. 
What in turn leads to loss of family ties and relationships. The most common problem that arises in the family is 
the lack of conversation, it became commonplace to say that the family live together but separately, we no longer 
understand one another, we become more and more alien. In summary we can say that the dynamic development 
is becoming a problem in finding in fact twenty-first century. Individuals are becoming more insecure, which 
escape into a fantasy world falling into the media machine. 

Theoretically it can be assumed that the media are neither good no bad. It all depends on how the values 
inherent in it, mainly the impact of educational opportunities will be spent in the family, and with what effect the 
baby. That is why parents are responsible for skillfully reasonable use by children from the mass media. Time 
for bringing up children is very short, so rich are those children whose parents do not regret the concern and your 
time and not those whose parents allow you to everything, but do not sacrifice what is most precious, that time. 
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SAFETY ABD CONTEMPORARY DANGERS IN THE ASPECT OF 
GLOBALIZATION AS THE CHALLENGE FOR CONTEMPORAY 

EDUCATIONAL SYSTEMS 
 

Antoni OLAK1 
 

 
Introduction  

 
In the second half of the XX century  there was a rapid development of science and technology and 

consequently telecommunication and communication, as well. The pace of using the newest scientific 
achievements in everyday life achieved unprecedented level. The easiness and quickness in the communication 
among the people all over the world caused “shrinkage” of the previous world. It caused many processes in the 
sphere of science, culture and economy, covering the whole world  and  all societies, called, globalization.  
Previous problems and phenomena, covering a limited area and involving a limited number of people , have 
spread all over the world and have become international issues.  They have changed into  worldwide and global 
ones. A man as a citizen of a particular country has become a citizen of the world.  Globalization has many 
positive aspects, but it also poses many dangers.  A proper preparation of the societies to use benefits of 
globalization and to counteract disadvantageous phenomena is a great challenge for contemporary educational 
systems.    
 
 
Globalization and contemporary educational systems. The condition of contemporary educational 
systems.  
 

The global reports of The Roman Club of Edgar Faure and Jacqes  Delors, show that   regardless of many 
efforts that are put in the  development of XX-century education and the achieved goals, they still do not go 
along with the contemporary needs.   They seem to be  out of date2 both in the sphere of  contents and aims of 
teaching, and also in the methods and organization.  In The Roman Report we can read that conservative 
teaching, which is hostile to innovations, limits taking up global issues3. Jacqes Delors’s report points to the 
crisis of social ties. All the reports show the crisis of contemporary educational systems and the need to re-
construct them4. Polish reports also indicate the strong need to reform the Polish educational system. The reports 
ODCE and UN also show  the retardation of education in Poland  and indicate especially:,,- relatively low 
number of people with full secondary education (30%)  and with higher education (less than 10%), with clearly 
bad situation of population living in the countryside; - on average low level of qualifications, low payments, and 
negative selection to teaching profession; - maladjustment of teaching programmes to contemporary needs, and  
significant disproportion between knowledge that pupils acquire and their skills, to the disadvantage of the last 
one; - narrow-specialist education in vocational schools; - after the year of  1989 limitation of  45% children and 
teenager attending after-school classes; - segregational education system of disabled students; - significant 
decrease of expenditures on education, comparing with the year of 1989; - drastic limitation of kindergartens  
and children attending them, especially in the countryside; - partial commercialization  of universities – further 
limitations in secondary teaching; - and finally more difficult access to education for people from different social 
groups on various levels of education starting from kindergartens to  universities and postgraduate studies"5.  
 
The aims of education connected with the globalization of life  
 

The necessary need is to adjust contemporary educational systems to new economic, social and cultural 
conditions. The adjustment should involve popularizing and individualization of education, making it more 
effective, and "subordinating it to educational society, which is the main goal to build nowadays "6. The full 
usage of the possibilities of contemporary civilization is possible only with the proper preparation, proper 
knowledge which should be acquired during the whole life and not only at specific period of time.  Hence, there 
is a deep meaning in the words “Learn in order to be ".  Knowledge acquiring tens to change, it has become 
whole-life, continuous process with constantly changing life situations. Faster and faster pace of changes, newer 

                                                             
1 Assoc. Prof. dr Antoni Olak. WSZMiJO w Katowicach. Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem. 
2 Cz. Kupisiewicz,  About education. Selection of  dissertations and articles, The Institution of Exploitation Technology Radom, p. 82. 
3 Ibidem, p.83. 
4 Ibidem, p. 84-85. 
5 Cz. Kupisiewicz,  About education. Selection of  dissertations and articles, The Institution of Exploitation Technology Radom,, p. 185. 
6 Ibidem. 
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and newer situations demand innovative teaching which will enable to find solutions in new, unusual situations 
and not only in the known, typical situations like in traditional, conservative teaching. Jacques Delors writes that 
contemporary education should be based on four  rules: learn in order to know; learn in order to take action; 
learn in order to live with others; learn in order to be. 

The main goal of education is the comprehensive development of students, which results from Universal 
Declaration of Human (article 26, point 4). It is necessary in the content of teaching to drop didactic 
encyclopaedism  and go into formalism which prefers efficient  knowledge, not the passive (mental) one.  The 
whole teaching process should go in the direction of holistic knowledge.  .  

Applied methods of teaching  "ought to prepare students to notice, form and solve specified theoretical 
and/or practical problems, to use  their knowledge to gain new information and skills, to think alternatively and 
innovatively, to anticipate processes that are included in the teaching programmes, and even to  - in justified 
circumstances – processes that are beyond the teaching programmes"7. The changing situation on the job market 
and the changes in jobs as well pose problems in the content  of teaching. Should the content of teaching be of 
general education or vocational education? Should the general teaching be unitary or diverse? A proper  
preparation to function on the contemporary  job market, the ability to adjust to constantly changing job 
situations and having the ability to retrain and change the profession depend on it. 

  Another problem - "posses the knowledge " or "be educated ", seems to complete these two elements. It 
means that "in order to be educated, one should posses the knowledge "8. Another issue is a dilemma whether 
education should be objective or integrated. Carried research indicates the objective-integrated idea as the one 
that respects the rules of colerration and  concentration with a proper selection and a proper layout of the 
teaching material and emphasizing  a self-reliant thinking and acting of students.   

Finally,  we should pay special attention to the issues of methods, resources and the  organizing forms of 
education. The previous transmitting and reproductive model seems to anachronistic and out-dated in 
informative society. The generative model seems to replace it. Its main goals is problematic teaching , group 
work of students, problematic teaching in groups, programmatic teaching in different versions, versatile 
teaching-learning and mastery teaching (since 1960s)9. 

The basic factors in this model are cognitive activity of students, self-reliance in thinking and acting, 
developing the skills to formulate and solve theoretical and practical problems, individualisation of the pace, the 
content and the time of  work in  lessons  and developing the skills of co-working and group working.   

 
 
Cultural education   
 
Culture in the aspect of globalisation is everything that is connected with historic and contemporary  

human creations. It is the whole history and current lives of humanity.  The culture creates human personalities, 
assures integration, enables information transfer, makes it easier for people to adjust to their lives and it 
conditions development.  National culture is understood as common language, area, tradition, religion, common 
values, positive models of behaviour. It has to be mentioned that national culture is created  
from specified social, economic, political, intellectual and educational actions.  

          Each common form is richer when it is culturally varied, authentic and when it is not prone to 
thoughtless imitation and snobbish assimilation. Any common form makes  moral sense and plays significant 
economic and political role, when it results from voluntary and free decisions of partners and when it does not 
lead to forced  uniformisation, marginalisation of other nations or depreciation of their cultural achievements, in 
which autonomy and national sovereignty are difficult to achieve.10  In contemporary world we can observe the 
occurrence  of ethnic and national culture manifestation with emphasising their autonomy. On the other hand, 
their pursuance  to integrate in global and international aspects, might be observed as well. 

Current age is characterised is by huge advancing of civilisation. People are not satisfied with traditional 
ability to adapt to constantly changing social situations any more.  The new age sets new requirements 
connected with development of humanistic work culture, political culture, humanistic culture of human relation, 
quick development of ecological culture, modern culture of forming international relations,  valuable and 
objective global education, integrated education, development of human life culture  which is worthy and 
valuable in the aspect of full human identity. 

       In the global culture we can distinguish  a couple of common universal categories such as work, 
family, morality, religion, philosophy, art, education, economy, wars, peace, science, humanism, freedom, 
justice, democracy, ecology.  However, there is no universal declaration of only one religion, morality, only one 
pattern of behaviour  or a specified style of art. People believe in religious meaning, they declare moral 

                                                             
7 Cz Cz. Kupisiewicz,  About education. Selection of  dissertations and articles, The Institution of Exploitation Technology Radom,  p. 86. 
8  Ibidem, p. 185.  
9  Ibidem, p. 188. 
10 Z. Łomny, A Man and education in the global changes, The Institution of Exploitation Technology Radom 1999.. 
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principles, they educate others, they create art but they do it in different ways. They live according  
to different rules and laws, they produce various products in various ways, they are politically active but in 
distinct parties.  There is a huge distinctness of detailed moral regulations in the world. Nevertheless, there is a 
common partnership of ideas connected with defence of human life, helping the weaker people, respect for  
love and friendship, justice, freedom, feeling of community, acceptance of work 

To conclude the above statements for contemporary ways of education  - for  inter-cultural pedagogy  - 
without resigning from individual and national character – the knowledge should be enriched by universal 
aspect – universal vision of the future of the world and a new man. The III Report of Roman Club (Building 
International Order) presents general vision of the new society in the connection with the perspective of 
humanistic civilisation development. 

       The report considers „assuring all citizens to live in dignity ….,and also in well-being” as the main 
goal. And to achieve this aim, it is necessary to take particular actions such as leading to equality in relations 
among individuals and countries,  building freedom as the maximum of good and open coexistence without 
restricting it for others; development of democracy and partnership in all branches of national and international 
relations ; strengthening the solidarity of people as the guaranty of development of freedom and equality on the 
basis of social and human laws; respecting the variety of cultures with simultaneous striving to integration; 
protection of natural environment as the basis of living in dignity and well-being of all people. To achieve all 
the aims above it is necessary to get the whole educational system involved – intercultural pedagogy to pro-
peaceful actions involving continuation of initiatives to bring closer all churches and religions; using all 
peaceful means to solve problems and conflicts on the basis of  negotiations, research, consultations, 
conciliatory proceedings; increasing the knowledge of historical heritage of trust, emphasizing its moral aspect 
and the presence in different cultures, protection of its universal aspect as the virtue that is well-known and 
desired; learning about and presenting the dangers towards trust, resulting from technology revolution and 
constantly increasing intellectualisation of society; increasing the knowledge about foreign cultures, learning 
about the structure of thinking of people from different cultures; developing the skills of co-existing with 
representatives of other cultures in harmony with their orientational system; - developing the skills of acquiring 
general rules and laws which enable an individual to get familiar with very varied cultural conditions and taking 
proper actions according to a particular culture.   

All these aims are the huge challenge for intercultural pedagogy and their realisation can be carried 
differently in various countries, taking into consideration the issues of co-existing people of different nations or 
nationalities of a particular country.   It also should be mentioned that not every sign of international education 
had a desired results.  Communist and Fascist ideologies can be good examples. The Communist ideology 
divided the society into classes of exploiters and the exploited. The two groups were opposing each other- they 
were fighting each other, the bad one – capitalistic and the good one – socialistic. This division was clearly 
presented by the statement "Proletarians of all countries unite yourself". Intercultural education limited these 
contacts to socialist countries, and towards other countries it was supposed to be valid in communist parties, 
labour groups and those groups that were fighting there for peace, progress and socialism.  

In Poland, devaluation of such internationalist education resulted in emmigration of young generations, 
highly educated people and outstanding specialists. The other one divided nations into worse and better ones, 
basing the world building programme on selected, racially better nations. In both cases there was a drastic 
limitation of democracy and laws of citizens. New periods of time brought another challenges for intercultural 
pedagogy, for example, connected with the afflux of foreigners to hihly-developed countries.  There were 
learning processes through contacts with people of different cultures, of different ways of thinking and behaving. 
The experience of other and own cultures became a process of intercultural experiencing the world. However, 
passing from own culture to other one  does not always bring desired results. Improper or insufficient 
preparation of an idividual or society might lead to xenophobia involving feeling fears to foreignness; 
domination involving subordination of own orientational system to different culture one, forcing to accept our 
norms, values and rules.  

No conception is able to bring closer the whole culture nor its features. However, we can assume the 
picture of intercultural education – including the school education – of each individual to be as broad as possible. 
Teaching programmes ought to be varied to be able to present the most significant values and facts connected 
with getting to know one’s own culture or a foreign culture. The crucial statement for intercultural pedagogy of 
current times should be TOLERANCE and once again TOLERANCE written in capital letters.   
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Conclusion 
 
Education and upbriging of societies, that will be able to accept the challenges of contemporary world, 

demands deep reconstruction of current educational systems. Many dilemmas connected with education does not 
have straightforward solutions. An old Chinese aphorism, quated by  Kupisiewicz, "If you think a year ahead – 
sow grain. If you think five years ahead – start an orchard. But if you think twenty years ahead – employ 
yourself with educating children and youth "11 seems to show a proper direction of actions  - only educating 
children and young people can prepare them to live in global reality, to use its benefits and cosequently it will be 
able lead to form the new society.  
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DOKAZOVÁNÍ OBSAHU ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ 
 

Viktor PORADA1 
 

How the evidence of electronic records 
 
 
Abstrakt: Příspěvek pojednává o problematice forenzní analýzy elektronických dokumentů z hlediska 
dokazování jejich obsahu. Nejčastější formou forenzního zkoumání elektronických dokumentů nacházejících se 
v prostředcích ICT jsou digitální dokumenty ve statické formě, které byly opatřeny nebo zajištěny orgány 
činnými v trestním řízení. Pokud nebyly již při svém vytvoření doplněny nástroji pro zajištění věrohodnosti 
původu dokumentu, neporušitelnosti jeho obsahu a zakotvení existence dokumentu v čase, je obtížné až 
nemožné prokázat nebo vyvrátit tvrzení, které se k takovým dokumentům vztahují.  
Klíčová slova:  forenzní analýza; forenzní zkoumání elektronických dokumentů; dokazování  

 
Abstract:  This paper deals with the issue of forensic analysis of electronic documents in terms of evidence of 
their contents. The most common form of the forensic examination of electronic documents located in the ICT 
resources are digital documents in a static form, which were provided or guaranteed by the criminal justice 
proceedings. If you were not already in their creation added tools to ensure authenticity of origin of the 
document, its contents intact and anchoring existence of the document in time, it is difficult if not impossible to 
prove or disprove the claim to refer to such documents.  
Key words:forensic analysis; forensic examination of electronic documents; evidence  
 
 
 
Význam digitálních stop 
 
Stále častěji se součástí důkazního materiálu, a to nejen v oblasti počítačové kriminality nebo kriminality 
informační,2 ale v podstatě většiny dalších trestných činů, zejména z oblasti hospodářské (Část druhá, HLAVA 
VI trestního zákoníku3), trestných činů proti majetku (HLAVA V) a trestných činů proti pořádku ve věcech 
veřejných (HLAVA X) jsou digitální stopy. 
Tyto stopy se nacházejí v počítačových systémech a na nosičích dat,4 případně kdekoliv v kyberprostoru. Jejich 
vlastnosti jsou ovšem takové, že příliš neusnadňují práci orgánů činných v trestním řízení, resp. jimi 
ustanovených znalců. Patří sem zejména:5 
a) nehmotnost digitálních stop, 
b) latentnost digitálních stop, 
c) časová trasovatelnost digitálních stop, resp. manipulovatelnost s časem v počítačových systémech, 
d) informační hodnota digitálních stop,  
e) velmi nízká životnost digitálních stop, 
f) uchování a kvalita archivních záznamů, 
g) velké objemy digitálních dat, 
h) vysoká datová hustota digitálních záznamů, 
i) dynamika vývoje digitálních technologií, 
j) dynamika činnosti informačních systémů,  
k) komplexnost prostředí, 
l) velký geografický rozsah prostoru s digitálními stopami,  
m) dostupnost kvalitní ochrany digitálních dat,  
n) možnosti automatizace při identifikaci digitálních stop,  
o) možnosti změny identity pachatele v kyberprostoru,  
p) obnovitelnost digitálních stop,  
q) problém originality digitálních stop,  
r) nedůvěra v důkazní sílu digitálních stop. 
 
 
 
                                                             
1 Prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc. dr. h. c. mult. Vysoká škola Karlovy Vary, e-mail: viktorporada@vskv.cz. 
2 Viz Smejkal, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha: C.H.Beck 2004, ISBN 80-7179-765-0. 
3 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Porada, V., Straus, J. Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 2012. ISBN 978-80-7380-396-4, s. 282.  
5 Porada, V., Straus, J. op. cit., s. 306 a násl. 
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Tyto vlastnosti jsou podrobně rozebrány v cit. díle, nicméně vyplývají z nich tyto základní předpoklady pro 
úspěšné nalezení stop směřujících k vypátrání pachatele a zadokumentování jeho trestné činnosti: 
1. co možná největší zkrácení časových prodlev mezi zjištěním, že došlo ke spáchání trestného činu a 
oznámením na policii, resp. mezi přijetím oznámení a zahájením prověřování, 
2. od samého počátku spolupráce s vysoce kvalifikovanými odborníky – od základních útvarů, jako jsou OKTE, 
přes Kriminalistický ústav až po externí specialisty – soudní znalce, 
3. zachování originality, integrity a obnovitelnosti digitálních stop zjištěných ve zkoumaném prostředí. 
 
 
Každé technologické zařízení, které získává, zpracovává, předává nebo uchovává data, zanechává záznamy 
(odrazy) o své činnosti. Tyto záznamy z kriminalistického hlediska jsou stopami. V oblasti IS/IT jsou tedy 
především digitální stopy, které lze definovat podle SWGDE (Scientific Working Group on Digital Evidence) 
jako jakékoliv informace s vypovídající hodnotou, uložené nebo přenášené v digitální podobě.6 Z hlediska 
trestního či správního řízení je ale pro nás možná užitečnější užší definice International Organization of 
Computer Evidence (IOCE), která definovala původně digitální stopu jako jakoukoliv informaci, uloženou nebo 
přenášenou v binární formě, která může být předložena soudu jako věcný důkaz. V této definici je kladen důraz 
na předkládání důkazů soudu a právě předložitelnost důkazu soudu je hlavním kritériem úspěšnosti 
kriminalistické počítačové analýzy (na rozdíl od tzv. znalecké analýzy prováděné za účelem soukromoprávním).  
Fyzické a datové objekty se stávají důkazy teprve tehdy, jsou-li akceptovatelné orgány činnými v trestním řízení. 
Klíčovou je právě otázka prokazatelnosti, že se stopa nacházela na určitém místě a že v procesu od jejího 
zajištění do ukončení znaleckého zkoumání nebyla žádným způsobem modifikována. Proto se pracuje s 
duplikátem digitální stopy, což je přesná digitální reprodukce všech datových objektů obsažených na originálním 
fyzickém objektu na fyzicky stejný typ datového média. Duplikát digitální stopy vzniká vždy kopírováním všech 
datových objektů daného fyzického objektu na jiné fyzické médium stejného typu.  Problém ovšem nastává v 
situaci dálkového přístupu, pokud se nedostaneme k fyzickému nosiči dat a zhotovení duplikátu všech bitů 
nacházejících se na vzdáleném nosiči dat v poměru 1:1 není možná. Pak pracujeme s tzv. kopií dat, tedy kopií 
digitální stopy, kdy vytváříme datové objekty se stejným informačním obsahem, ale na fyzické médium, které 
může být odlišného typu. Musíme ovšem počítat s tím, že takto nemusíme získat všechny informace, které 
mohou být skryté nebo nekopírovatelné.  Jejich průkazní hodnota je proto slabší.7 
Z hlediska kriminalistické počítačové analýzy je pro nás klíčové, abychom mohli konformně správným a přísně 
legálním způsobem najít, zadokumentovat a provést důkazy, zjištěné z digitálních stop. 
 
 

Forenzní zkoumání elektronických dokumentů 
 
Jak již bylo naznačeno výše, existuje řada aspektů, které nám dokazování v souvislosti s elektronickými 
dokumenty mimořádně znesnadňuje:  
• čas,  
• čitelnost dat,  
• identifikace a autentizace,  
• průkaznost důkazů. 
 
 

Čas 
 
Je známo, že nastavení času na počítači lze kdykoli změnit. Pouze takový počítač, který by byl připojen na 
časový normál či jiný zdroj jednotného času a toto nastavení by nebylo možno modifikovat či vypnout, je 
nezpochybnitelným zdrojem o době určitého úkonu. U obyčejných počítačů musíme mít štěstí, abychom z více 
provázaných údajů mohli spolehlivě prokázat, kdy se v počítači co odehrálo, a to jak v případě, kdy pachatel s 
faktorem času počítal a nastavil jej určitým způsobem, tak v situaci, kdy podezřelý či obviněný zpochybňuje 
časové údaje zjištěné v průběhu vyšetřování.8  
Další vlastní, související s časem, je extrémní dynamičnost prostředí digitálních stop. Organizace, provozující 
složité IS s mnoha uživateli, běžícími programy a procesy a rozprostírající se v lokálních i vzdálených 
umístěních (LAN, WAN) nikdy samy nedopustí „klasické ohledání místa trestného činu“ s vyloučením všech 
                                                             
6 Rak, R.,  Porada, V. Charakteristiky a specifika digitálních stop. Bezpečnostní teorie a praxe, 2005, č. 1, s. 71 – 84, resp. Porada, V., Rak, 
R. Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách. Soudní inženýrství, XVII., 2006, č. 1, s. 3 – 21. 
7 Smejkal, V. Současné možnosti boje proti počítačové kriminalitě. Data Security Management, XV., 2011, č. 4, s. 18 – 23. 
8 Smejkal, V. op. cit. 
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osob a činností po dobu ohledání a zajištění věcných důkazů, tedy včetně digitálních stop. Vyšetřování, expertiza 
musí být vedena v živém, produkčním prostředí, v krajním případě ze záložních nebo archivních médií. 
Produkční prostředí je ale extrémně dynamické, generuje obrovské množství transakcí, které mohou přepisovat, 
zneplatňovat či mazat skutečné, relevantní digitální stopy (důkazy). Pokud s aplikací pracuje větší množství 
uživatelů, pravděpodobnost zajištění relevantních důkazů s rostoucím časem prudce klesá. Naopak pachatel má 
dostatek času a prostoru aby stopy smazal nebo pozměnil. Situace je komplikována tím víc, má-li tato osoba 
dostatečné znalosti a oprávnění (administrátorské). Kritické aplikace musí být proto navrženy podle přísných 
bezpečnostních pravidel (oddělení pracovních rolí zaměstnanců, logování transakcí, archivace dat, průběžný 
monitoring apod.). Pokud tyto pravidla při vývoji nebo v provozu nejsou dodržována, hledání pachatele je velmi 
komplikovanou záležitostí s vysokou mírou nejistoty výsledku a velkou investicí do zdrojů vyšetřování.9  
 
 
Čitelnost dat 
 
Zde budeme řešit dva základní problémy: 
a) čitelnost formátu, v němž jsou dokumenty vytvořeny a uloženy; může se jednat o natolik zastaralý nebo 
ojedinělý datový formát, že nebudeme mít k dispozici nástroj pro jeho analýzu a zjištění obsahu, 
b) čitelnost nosiče dat v důsledku stáří, poškození, fyzikálních vlivů atd., 
c) úmyslné znečitelnění obsahu pro nepovolané osoby. 
Druhý případ je možný, ale nejproblematičtější a zřejmě nejpravděpodobnější u pachatelů z řad „bílých límečků“ 
je třetí, neboť je snadno realizovatelný prostřednictvím hesel, šifer, ukrytím (zneviditelněním) souboru apod. 
Pokud podezřelý neprozradí heslo či klíč a ochranu se nepodaří prolomit, neexistuje zákonný nástroj, jak si tento 
přístup vynutit. Při použití dostatečně sofistikovaného postupu či nástroje mohou být data znepřístupněna 
navždy.10 
 
 
Identifikace a autentizace 
 
Klíčovým problémem dokazování prostřednictvím elektronických dokumentů je přiřazení dokumentu, resp. jeho 
obsahu konkrétní osobě. Pokud není dokument opatřen elektronickým podpisem, pokud možno tzv. zaručeným 
elektronickým podpisem,11  prakticky není možné prokázat, kdo je skutečným autorem dokumentu nebo kdo jej 
nějak modifikoval. Vyplývá to z možnosti jakýchkoliv změn digitálně zaznamenaných dat, přičemž použití 
nějakého logu, znamenávající činnosti v počítačovém systému se obvykle omezuje pouze na 
přihlášení/odhlášení, v lepším případě na to, že určitá osoba v jistý okamžik nějak s dokumentem nakládala. 
Ale ani to nemusí být dostatečné – viz výše uvedená zmínka o možnosti ovlivňování času počítačového systému. 
Opět pouze existence časového razítka12 představuje důkaz jednoznačný, který může být nahrazen pouze 
soustavou dalších důkazů, vztahujících se k procesům, probíhajícím v počítačovém systému. 
Značným omylem současnosti je dokazování prostřednictvím tzv. metadat dokumentu, obsahující údaje, kdo 
dokument vytvořil, kdy se tak stalo, kolik času bylo spotřebováno na práci s ním, kdy byl naposledy vytištěn atd. 
Při běžné práci, kdy se nikdo nesnaží „škodit“ a s daty záměrně manipulovat, jsou metadata užitečná, protože 
běžné programy je při správném nastavení vyplňují podle skutečnosti. Nicméně stále je nutné mít na paměti, že 
je v případě nutnosti lze snadno změnit. Pokud je zveřejněn formát dokumentu, nebo v případě, že jej podrobíme 
vlastnímu zkoumání, můžeme snadno dostupnými nástroji změnit obsah těchto metadat podle potřeby. Například 
dokumenty vytvořené ve většinových formátech MS Office lze otevřít v libovolném textovém editoru či jiném 
nástroji, pomocí vyhledávání najít text, který chceme změnit a upravit jej dle vlastního uvážení. Jakékoliv 
znalecké zkoumání tohoto dokumentu nedokáže původní informace získat, ba dokonce ani odhalit, že byly 
změněny a musí se spokojit s podvrženými údaji. 
Jistou naději pro OČTŘ, resp. znalce může přestavovat jedna z vlastností digitálních dokumentů, kterou si ne 
mnoho lidí uvědomuje: kopie digitálního dokumentu se může nacházet nejen kdekoliv na počítačovém systému 
či informačním systému, ale v podstatě kdekoliv v kyberprostoru. Nikdy nemůžeme vědět a nikdy to nezjistíme, 
zda někdo někam určitý dokument neuložil, neposlal, vědomě či nevědomě. Nevíme, zda nezůstal uložen 
v nějaké mezipaměti, v mailové či datové schránce. Toto je nové riziko a nová naděje pro vyšetřovatele.   

                                                             
9 Porada, Rak., op. cit. 
10 Smejkal, V. Problémy při stíhání počítačové kriminality. Data Security Management, XIV., 2010, č. 1, s. 14 – 18. 
11 Viz např. Smejkal, V. Elektronický podpis. Právní rádce, XII., 2004, č. 12, s. 9 – 14 a Smejkal, V. Elektronický podpis v Slovenské 
republice. Data Security Management, XI., 2007, č. 2, s. 16 – 20. 
12 Podrobně viz zejm. Mates, V., Smejkal, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. podstatně přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Leges 2012, 456 str., ISBN: 978-80-87576-36-6 
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Průkaznost důkazů 
 
Existuje několik zásad, jež jsou nezávislé na použitých technologiích, ale které jsou důležitým předpokladem pro 
to, aby znalecký posudek mohl být použit v rámci soudního nebo správního řízení: 13  

 Integrita – vše, co bylo prováděno, veškeré způsoby práce se vstupními informacemi musí být 
prováděno způsobem, ze kterého je jednoznačně jasné, že nemohlo dojít k úmyslné nebo neúmyslné 
manipulaci nebo změně dat, včetně zadokumentování kdo, kdy, kde, jak a proč s nimi co dělal apod.  

 Opakovatelnost/přezkoumatelnost – použití takových způsobů práce a jejich dokumentace tak, aby 
metody mohly být opakovaně provedeny stejným způsobem, čímž by se ověřilo, zda se dospěje ke 
stejným závěrům, nebo aby mohla být správnost závěrů ověřena pomocí jiných metod (pokud existují).  
Nepřezkoumatelnost je často způsobena snahou, neuvádět do posudku všechny detaily, nezatěžovat 
příslušný orgán stovkami až tisíci stran příloh apod.; toto lze zcela jistě vyřešit přílohou na CD/DVD.  

 Objektivnost – znalec by měl přistupovat ke zkoumání objektivně, bez předchozího ovlivnění 
(zadavatelem posudku nebo tzv. veřejným míněním, sdělovacími prostředky apod.) nebo vytváření 
hypotéz, pro které se bude pouze snažit najít potvrzující důkazy (a současně přehlížet nebo vědomě či 
nevědomě potlačovat důkazy proti původní hypotéze).  

 
 
Závěry 
 
Z výše uvedených poznatků a argumentů lze vyvodit dva následující klíčové závěry, které významným 
způsobem ovlivňují nejenom kriminalistické úspěchy při vyšetřování a odhalování počítačové nebo kybernetické 
trestné činnosti, ale potenciálně i při odhalování většiny nebo alespoň značné části ostatní trestné činnosti, 
nezávisle na jejím druhu: 
I. Spolupráce orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) se specialisty v oboru informačních a komunikačních 
technologií je již nedostatečná na té úrovni, na jaké je využívána v současné době, tj. zadáváním zpracování 
znaleckých posudků nebo v lepším případě ad-hoc dílčími konzultacemi. Digitální technologie pronikly do 
běžného života společnosti takovým způsobem, že pro OČTŘ se tyto musí stát z jedné strany nedílným a 
zásadním nástrojem práce, z druhé strany kladou tyto technologie, díky jejich složitosti a dynamice vývoje, 
vysoké nároky na odpovídající vědomosti a speciální postupy identifikace, vyhledávání, zajišťování, dále pak na 
analýzu, interpretaci a prezentaci digitálních stop. Bez špičkových specialistů nebude odvedená práce na 
odpovídající nebo alespoň akceptovatelné úrovni. Současná úroveň rozvoje a existence informačních a 
komunikačních technologií jednoznačně vyžaduje po OČTŘ vytvoření co největšího počtu specializovaných a 
kvalifikovaných týmů a pro specializované činnosti kontinuální a těsnou spolupráci s experty v oboru digitálních 
technologií. 
II. Uplatnění informačních a komunikačních digitálních technologií ve všech oblastech lidské činnosti a jejich 
přímé či nepřímé využití prakticky celou populací přináší požadavek, který vyžaduje v určitých případech trestné 
činnosti nutnost rozšířit vyšetřovací týmy nejenom o specialisty na tuto digitální techniku, ale i na odborníky v 
oblastech lidské činnosti, která digitální technologie specificky využívá. Jedná se tedy o reálnou potřebu vzniku 
multioborových vyšetřovacích týmů. Konkrétním příkladem může být potenciální snaha pachatele nebo 
pachatelů zaútočit pomocí informačních a komunikačních technologií na některý z prvků klíčové infrastruktury 
státu nebo na řídicí a informační systém některé z předních nemocnic nebo významného průmyslového podniku. 
V takto závažných nebo složitých případech nebude postačovat v praxi používaná metoda určité „off-line“ 
spolupráce. I když se zdají být použité příklady zatím na první pohled nereálné, světová zkušenost potvrzuje 
opak a není nic lepšího, než být připraven jak organizačně, procesně, odborně ale i právně. Lze se důvodně 
domnívat, že takové situace, kdy by bylo potřebné sestavit specializovaný multioborový vyšetřovací tým již v 
minulosti nastaly, jen se o nich neví, nebo nebyly jako takové klasifikovány. Je potřeba se připravit na 
nepříznivé situace, které mohou nastat už v blízké době.14 
Významným pomocníkem se může stát rozhodovací praxe soudů, která ukáže, jak je možné se vypořádat se 
zdánlivě obtížně uchopitelnými, nehmotnými důkazy s využitím znaleckých posudků. Hodnocení důkazu 
znaleckým posudkem spočívá v posouzení, zda závěry posudku jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy 
obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, zda závěry 
posudku nejsou v rozporu s výsledky ostatních důkazů a zda odůvodnění znaleckého posudku odpovídá 
pravidlům logického myšlení. Důkaz znaleckým posudkem tedy soud hodnotí jako každý jiný důkaz, nemůže 
však přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů. Závěry znaleckého posudku nelze bez dalšího přebírat, 
ale je třeba v případě potřeby je ověřovat i jinými důkazy, a to zejména tehdy, jestliže mohou být pochybnosti o 
                                                             
13 Viz např. Svetlík, M. Digitální forenzní analýza a bezpečnost informací. Data Security Management, XIV., 2010, č. 1, s. 20 – 23. 
14 Porada, V. Šedivý, P. Praktická využitelnost kriminalistických a forenzních aplikací v oblasti počítačové/kybernetické kriminality. 
Karlovarská právní revue, 2012, č. 3, s. 94 – 114. 
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správnosti závěrů znaleckého posudku. Tak tomu je např., připouští-li znalecký posudek možnost zpřesnění jím 
uváděných údajů, avšak k tomuto zpřesnění znalec nepřikročí, nebo postupuje-li znalec ve znaleckém posudku 
podle určitého předpisu, ale v dílčím závěru se od něho bez bližšího zdůvodnění odchýlí.15 
Nutnost interpretace digitálních stop do vnímatelné podoby a enormní složitost digitálních technologií obecně 
jednoznačně vede k novému modelu integrované kriminalisticko-expertizní práce, k vytvoření (reálnému nebo 
virtuálnímu) integrovaných vyšetřovacích týmů, ve kterých je nezbytné odborně, procesně, právně i organizačně 
zajistit těsnou spolupráci kriminalistů a digitálních expertů. Taková potřeba se stává realitou, se kterou je potřeba 
se vypořádat. 
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15 Rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. dubna 2002, sp. zn. 25 Cdo 583/2001 a ze dne 16. února 1995, sp. zn. Cdon 24/94. Cit. dle 
Smejkal, V.  Limity a možnosti kriminalistické počítačové analýzy. In: Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj 
kriminalistických a právních specializací. Sborník vědeckých prací. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2011, s. 102 – 114. ISBN 
9788087236093. 
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SYSTÉM PREVENCE KRIMINALITY V ČESKÉ REPUBLICE A 
VE SLOVENSKÉ REPUBLICE 

 
Roman SVATOŠ1 

 
The crime prevention system in the Czech Republic and in the Slovak Republic 

 
 
Abstrakt : Prevence kriminality je jednou z nejdůležitějších součástí kontroly kriminality. Příspěvek je zaměřen 
na systém organizace prevence kriminality v České republice a ve Slovenské republice. Cílem je porovnat 
přístupy k prevenci kriminality obou zemí s mezinárodní úpravou, porovnat je navzájem a vyzdvihnout klady a 
případně poukázat na zápory jednotlivých přístupů. 
Klíčová slova: kriminalita, prevence kriminality, přenesená a samostatná působnost, zákonná a interní úprava. 
 
Abstract : The crime prevention is one of the most important parts of crime control. This paper is focused on the 
system of crime prevention organization in the Czech Republic and in the Slovak Republic. The aim is to 
compare approaches to crime prevention both countries with international regulations, to compare them to each 
other and highlight the pros and or refer to negatives of each approach. 
Keywords: crime, crime prevention, delegated and separate activity, legal and internal adjustment. 
 
 
Úvod 
 
  Kriminalita a s ní související jevy v nemalé míře zatěžující společnost. Z mnoha průzkumů veřejného 
mínění2 vyplývá, že občané pokládají bezpečnost za jednu z nejdůležitějších hodnot současné doby, pocit 
bezpečí staví na druhé místo v pomyslném žebříčku hodnot. Po společenských změnách, ke kterým došlo ve 
státech bývalého „východního bloku“, došlo k prudkému nárůstu kriminality. Jednotlivé státy se s tímto 
nárůstem více či méně úspěšně vypořádávají. K potlačování tohoto fenoménu jsou k dispozici dvě strategie, 
represe a prevence. A jak organizují Česká republika a Slovenská republika prevenci na svých územích, jak je 
tato činnost úspěšná či neúspěšná se má pokusit zhodnotit tento příspěvek.  
 
 
Vymezení základních pojmů 
 
Kriminalita 
 
  Pojem kriminalita není jednotný ani v laické veřejnosti, ani mezi odborníky. Pro potřeby tohoto článku 
jsou uvedeny na tento pojem názory významných kriminologů. 

Při vymezení pojmu kriminalita Holcr3 tuto dělí do dvou skupin. Za prvé kriminalitou rozumí trestnou 
činnost (tzv. legální chápání kriminality) a za druhé kriminalitou rozumí takové chování a jednání, které sice 
není trestněprávně sankcionované, ale je společensky patologické (tzv. sociologizující chápání kriminality). 

Kuchta a Válková4 při vymezení pojmu kriminalita taktéž upozorňují na nutnost rozlišovat mezi 
legálním (právnickým) pojetím kriminality, kdy zločinem myslí pouze to, co upravuje trestní právo a 
sociologickým pojetím, kdy do kriminality zahrnují takové sociálně patologické jevy, jejichž výskyt sice ještě 
nemusí být regulován trestním právem, ale přesto již s trestnou činností úzce souvisí, předcházejí ji nebo ji 
podmiňují (konzumace drog, alkoholismus, prostituce, extremismus, domácí násilí, apod.). 

Kaiser5 kriminalitou míní zločinnost jako sociální jev. Je úhrnem činů neschválených trestním právem. 
Jedná se tedy o porušení práva spojeného se zvláštním difamujícím odsudkem. 

Lubelcová6 zdůrazňuje dva důležité aspekty, které se v ponětí kriminality zvýznamňují a reprodukují: 
1. jde o nežádoucí až nepřípustné sociální jednání, zvlášť nebezpečné pro ostatní 

                                                             
1 JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., Katedra právních oborů a bezpečnostních studií, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České 
Budějovice, e-mail: svatos@vsers.cz 
2 Např. Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni [online]. [cit.16.8.2012].Dostupné z: 
http://m.bezpecnemesto.eu/Files/bezpecnaplzen/prevence/pocit_bezpeci/CAAT_strach_z_krminality_plzen_2009_2.pdf nebo Výzkum 
veřejného mínění k problematice kriminality, její prevence a vlastní bezpečnosti občanů v Ústeckém kraji 2009 [online]. [cit.16.8.2012]. 
Dostupné z: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1651316&p1=140063 nebo Pocit bezpečí a spokojenost 
s činností policie-únor 2012 [online]. [cit.16.8.2012]. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101249s_ob120312.pdf 
3 HOLCR, K. a kol. Kriminológia. 1. vyd. Praha: Leges, 2008. s. 17 
4 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 1 
5 KAISER, G. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. s. 144  
6 LUBELCOVÁ, G. Kriminalita jako společenský fenomén. Bratislava: VEDA, Vydavatěĺstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. s. 11 
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2. trestuhodnost, sankcionování takovéhoto jednání. 
Na tom, že kriminalita je sociálně patologický jev se shoduje většina odborníků. Jinak však existuje 

mezi nimi značná pluralita názorů.7 
 Můžeme shrnout, že kriminalitou neboli zločinností rozumíme 
 sociálně patologický jev (nejobecnější pojetí) 
 jednání posuzované jako trestné činy (legální neboli juristické pojetí)8 – výhodou legálního chápání 

kriminality je jeho určitost, terminologická přesnost a jednoznačnost. Nevýhodou je, že nezahrnuje 
nežádoucí společenské jevy, které nejsou považovány za trestné činy, ale může se jednat o faktory, které 
vedou k trestné činnosti 

 jednání odchylné, deviantní (sociologické pojetí) – výhodou je jeho komplexnost, zahrnuje i faktory, které 
předcházejí trestné činnosti nebo ji doprovázejí. Jeho nevýhodou je určitá neurčitost, nepřesnost a 
nejednoznačnost. 

 
 
Prevence kriminality 
 

Holcr9 prevenci kriminality definuje jako speciální oblast uplatnění prevence, jejímž předmětem je 
ochrana před kriminalitou jejím předcházením. Ze společensko-praktického hlediska prevence kriminality 
představuje vědecky zdůvodněné, zaměřené, cílevědomé, plánovité a koordinované působení na příčiny a 
podmínky kriminality s cílem odstranit je anebo je vhodným výběrem forem a metod působení alespoň zčásti 
(podle možnosti však v co nejvyšší míře) eliminovat, případně jejich negativní projevy omezit a současně 
podporovat vytváření antikriminogenních podmínek. 

Novotný a Zapletal10 rozumí prevencí kriminality (v užším smyslu) soubor nejrůznějších aktivit 
mimotrestního charakteru orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů s cílem 
zastavit růst kriminality nebo docílit jejího zmenšení. Půjde tedy o působení na faktory kriminality, na 
příležitosti a podněty k páchání trestných činů, o působení na potencionální pachatele a potencionální oběti a o 
vytváření zábran proti páchání trestných činů. 

Podle Kaisera11 rozumíme prevencí zločinnosti všechna opatření, která mají za účel snížit míru a váhu 
kriminality, ať už omezením příležitostí podněcujících zločin, podle potřeby přítomnosti schopného ochránce 
(„capable guardian“) nebo sousedskou kontrolou, či působením na (potencionální) pachatele a veřejnost. 

Kuchta a Válková12 uvádí, že kontrola kriminality je realizována na základě strategií represivních a 
preventivních. Preventivní se soustřeďují na předcházení vzniku trestné činnosti. Preventivní strategie se opírá o 
opatření ekonomická, kulturní, sociální, vzdělávací, výchovná, poradenská, léčebná, aj., integrující se do 
systému prevence kriminality a prevence jiného závažného deviantního chování člověka. 

Ve Slovenské republice existuje zákon č. 583/2008 Z.z., o prevenci kriminality a jiné protispolečenské 
činnosti, který prevencí kriminality rozumí cílevědomé, plánovité, koordinované a komplexní působení na 
příčiny a podmínky, které vyvolávají nebo umožňují kriminalitu a jinou protispolečenskou činnost, s cílem 
jejímu předcházení, potlačování a zamezování; to se vztahuje i na prevenci jiné protispolečenské činnosti.13 

Nejpropracovanější pojem prevence kriminality uvádí Zapletal14. Prevence kriminality, neboli také 
kriminální profilaxe, představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím nebo před jejím 
pokračováním. Do prevence kriminality tak náležejí – v našem pojetí – veškeré aktivity směřující k předcházení 
páchání trestných činů, ke snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání neboli neutralizaci příčin a 
podmínek vzniku trestných činů (kriminogenních faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování 
rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na 
potenciální pachatele a oběti trestných činů. 
 Turayová15 definuje prevenci kriminality jako zvláštní oblast uplatnění teorie a praxe všeobecné 
prevence na kriminalitu jako projev sociální patologie. Její podstatou je předcházení kriminalitě a ochrana před 
ní. 

Pojem prevence kriminality můžeme shrnout tak, že 
 je vedle trestní represe druhou formou kontroly kriminality, 
 je soubor nejrůznějších aktivit mimotrestního charakteru, 

                                                             
7 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3., přepracované vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008. s. 20 
8 Juristický pojem bude použit pro potřeby tohoto článku. 
9 HOLCR, K. a kol. Kriminológia. 1. vyd. Praha: Leges, 2008. s. 200-201 
10 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3., přepracované vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008. s. 183 
11 KAISER, G. Kriminologie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1994. s. 92  
12 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 184 
13 STRÉMY, T. Obete kriminality a ich prevencia. In: OBETE KRIMINALITY – VICTIMS OF CRIME: Zborník príspevkov z medzinárodnej 
konferencie konané 25. novembra 2010 na Paneuropskej vysokoj škole v Bratislave, Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2010, s. 273-280 
14 ZAPLETAL, J. a kol. Prevence kriminality. Druhé přepracované vyd. Praha:  Policejní akademie České republiky, 2005. s. 8 
15 TURAYOVÁ, Y. Kriminologické aspekty zločinu. Bratislava: IURA EDITOR, 2001. s. 95 
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- orientovaných na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů, 
- s cílem zastavit růst kriminality nebo docílit jeho zmenšení, 

 jde o působení 
- na faktory kriminality, 
- na příležitosti k páchání kriminality, 
- na podněty k páchání kriminality, 
- na potenciální pachatele,  
- na potenciální oběti, 

 jde o vytváření zábran proti páchání trestných činů. 
 

 
Mezinárodní aktivity v oblasti prevence kriminality 
 

 Prevence kriminality se věnují mnohé mezinárodní organizace. Mimořádně aktivní  v této oblasti je 
Organizace spojených národů. Součástí OSN je například Komise pro prevenci kriminality a trestní justici 
(CCPCJ). V roce 2002 vydala OSN Směrnici pro prevenci kriminality (rezoluce č. 2002/13), která se podrobně 
zabývá otázkou prevence kriminality. Směrnice obsahuje principy, které by měly jednotlivé státy akceptovat při 
organizaci prevence kriminality na svých územích. Tyto principy jsou v průběhu času aktualizovány a 
precizovány na základě závěrů z kongresů OSN o prevenci kriminality, které jsou pořádány každých pět let. 
Poslední kongres k prevenci kriminality a trestní justici, a to již dvanáctý, proběhl v Salvadoru v Brazílii ve 
dnech 12. – 19. dubna 2010. Z kongresu vyplynula doporučení pro jednotlivé státy. Aby byla účinně realizována 
směrnice OSN o prevenci kriminality, je nutno dodržovat následujících osm principů: 

1. Vedoucí role státu na všech úrovních za účelem vytvoření a udržení institucionálního rámce prevence 
kriminality; 

2. Integrace prevence kriminality mezi strategie socio-ekonomického rozvoje; 
3. Spolupráce mezi vládními institucemi, občanskou společností a obchodním sektorem; 
4. Udržitelnost a odpovědnost, tj. odpovídající dlouhodobé financování tvorby, udržování a evaluace 

programů, a naprostá průhlednost využívání finančních prostředků; 
5. Postupy založeny na znalostech, tj. jako základ pro každou strategii prevence kriminality slouží 

multidisciplinární soubor poznatků o problémech v oblasti kriminality, jejich příčinách a osvědčené 
praxi; 

6. Úcta k lidským právům a vládě práva, a podpora kultury zákonnosti; 
7. Pozornost věnovat vazbám mezi kriminalitou na místní úrovni a nadnárodním organizovaným 

zločinem; 
8. Diferenciace strategií pro zvláštní skupiny, zejména pro chlapce a dívky, muže a ženy, a zranitelné 

členy společnosti. 
 

V rámci Rady Evropy byla vydána celá řada dokumentů týkajících se prevence kriminality. Například  
Rezoluce Výborů ministrů R/83/7 – k účasti na kriminální politice, R/87/19 – k organizaci prevence kriminality, 
R/96/8 – ke kriminální politice v Evropě v dobách změn, R/2000/20 – o úloze včasné psychosociální intervence 
v prevenci kriminality, R/2003/21 – k partnerství k prevenci kriminality a další. Dalšími akty jsou Rezoluce z 
kongresů místních a regionálních samospráv (CLRAF) R/80/2000 – ke kriminalitě a bezpečnosti v městech v 
Evropě: úloha místních úřadů, R/152/2004 – úloze policie na místní úrovni a další. 

Významným partnerem pro jednotlivé evropské země v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti 
prevence kriminality na úrovni nestátních subjektů je Evropské fórum pro bezpečnost ve městech (EFUS). Jde o 
evropskou nevládní neziskovou organizaci, která vznikla v roce 1987 jako platforma starostů evropských měst. 
Zaměřuje se na vybudování sítě evropských místních samospráv, na výměnu informací a praktických zkušeností 
z oblasti snižování kriminality a podpoření rolí místních samospráv v národní i evropské politice. V současnosti 
sdružuje přibližně 300 místních samospráv a jeho hlavní náplní je problematika bezpečnosti ve městech. 
 Dalším důležitým subjektem na evropské úrovni je Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), která 
byla zřízena rozhodnutím Rady EU v květnu 2001 jako mezinárodní fórum pro posílení aktivit členských zemí 
EU na poli prevence kriminality a pro sdílení  osvědčených postupů při uplatňování prevence, zejména u 
„tradičních“ forem kriminality. Toto rozhodnutí o zřízení EUCPN bylo zrušeno a nahrazeno novým 
Rozhodnutím Rady ze dne 30. l1. 2009. Hlavním cílem EUCPN je identifikovat dobrou praxi v rámci prevence 
kriminality a sdílet znalosti a zkušenosti získané mezi členskými zeměmi, shromažďovat a vyhodnocovat 
informace o aktivitách prevence kriminality, posilovat výměnu informací a idejí v rámci sítě, rozvíjet kontakty a 
umožnit tak spolupráci mezi členskými zeměmi, přispívat k rozvoji regionálních a národních strategií prevence 
kriminality a propagovat aktivity prevence kriminality organizováním setkání, seminářů a konferencí. Tyto cíle 
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jsou realizovány prostřednictvím schváleného Ročního programu, který tvoří projekty nebo aktivity vztahující se 
ke specifickým oblastem prevence kriminality. 
 Evropská unie v rámci evropské spolupráce týkající se prevence kriminality vytváří a finančně zajišťuje 
celou řadu programů. Cílem těchto programů je finančně podpořit spolupráci v oblasti předcházení kriminality. 
Mezi nejdůležitější patří: 

- Rozhodnutí rady ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví rámcový „Program pro policejní a 
soudní spolupráci v trestních věcech“ (AGIS) (2002/630/SVV), 

- Rozhodnutí rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program 
„Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a 
ochrana svobod (2007/125/SVV), tento nahradil „Program pro policejní a soudní spolupráci v 
trestních věcech“ (viz výše), 

- Rozhodnutí rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program 
„Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s 
bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod (2007/124/ES, 
Euratom).  

 Jedná se pouze o určitý výčet týkající se mezinárodních aktivit v oblasti prevence kriminality. Bližším 
studiem jednotlivých mezinárodních dokumentů lze dojít k závěru, že nejdůležitější úlohu v této oblasti musí 
vždy plnit stát. Zejména OSN doporučuje jednotlivým státům, aby hrály v oblasti prevence kriminality vedoucí 
roli a vytvořily, případně udržely institucionální rámec v této oblasti. A jak se s tímto doporučením vypořádala 
Česká a jak Slovenská republika? 
 
 
Slovenská republika 
 
 Již po rozdělení Československa se na Slovensku ozývají hlasy k právní regulaci prevence kriminality. 
Politici na Slovensku si velmi rychle uvědomili, že prevence kriminality je tak významná problematika, že ji 
nelze nechat na jakési bázi dobrovolnosti, ale je nutno ji regulovat právem. S touto myšlenkou začali vyvíjet 
aktivity, vedoucí k budoucí právní regulaci této oblasti společenských vztahů. Již v devadesátých letech byla 
zpracována první celospolečenská koncepce prevence kriminality, která se měla stát základem pro budoucí 
přijetí zákona o prevenci kriminality. V roce 1997 byla Radou vlády Slovenské republiky pro prevenci 
kriminality vytvořena expertní skupina, z jejíž dílny vyšly dvě verze návrhu zákona o prevenci kriminality, 
stručná a obsáhlejší. Obě verze návrhu však byly nepřijatelné pro Ministerstvo financí SR, neboť to nesouhlasilo 
se zřízením fondu prevence kriminality, jako státního fondu. Přesto, že Strategie prevence kriminality na léta 
2003 až 2006 zdůrazňovala potřebu právní regulace této oblasti, nedošlo v tomto období k žádným pozitivním 
změnám. Až na základě Strategie prevence kriminality SR na roky 2007 až 2010 (usnesení Vlády SR č. 
681/2007), se legislativní proces podařilo dokončit a dnem 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 583/2008 Z.z., 
Zákon o prevenci kriminality a jiné protispolečenské činnosti.16 
 Zákon ve svých úvodních ustanoveních upravuje organizaci a působnost orgánů veřejné moci v oblasti 
prevence kriminality a jiné protispolečenské činnosti a dále upravuje poskytování dotací ze státního rozpočtu a 
financování projektů v této oblasti. 
 Vrcholným orgánem v oblasti prevence kriminality je Vláda SR. Poradním, iniciačním, koordinačním a  
odborným orgánem vlády je Rada vlády SR, v jejímž čele stojí ministr vnitra SR. Rada vlády SR například 
předkládá vládě návrh strategie prevence kriminality, koordinuje činnost krajských koordinátorů, zveřejňuje na 
internetu výzvy na předkládání projektů a spolupracuje s evropskými institucemi zabývajícími se prevencí 
kriminality – zastupuje SR v Evropské síti pro prevenci kriminality. V oblasti prevence kriminality vyvíjí 
rozsáhlou činnost Ministerstvo vnitra SR, obvodní úřady v sídlech krajů, jiné místní orgány státní správy a 
ostatní orgány veřejné moci.  

Velice důležité je blíže zmínit ustanovení § 2 citovaného zákona. Zde je stanoveno, že každý je povinen 
podle svých možností a schopností jednat tak, aby předcházel nebo zamezil vzniku a šíření kriminality a jiné 
protispolečenské činnosti. Toto ustanovení lze považovat za velmi důležité, neboť zavazuje každého, tedy i 
nestátní orgány, k povinnostem v oblasti prevence kriminality. Zákon dále stanoví základní definice co se 
považuje za prevenci kriminality, co za kriminální jednání a co za jinou protispolečenskou činnost. Za tuto je 
totiž považováno jednání, které je přestupkem nebo jiným správním deliktem nebo jiné jednání působící 
negativně na společnost. Z uvedeného vyplývá, že zákon se vztahuje i na jiná protispolečenská jednání než 
pouze na trestné činy. Tato činnost totiž vzhledem ke svému značnému rozsahu může znehodnocovat kvalitu 
života ještě více, než samotná trestná činnost, a proto rozšíření preventivních aktivit i na tuto oblast považuji ze 
velice důležitou. 
                                                             
16 Blíže viz. MADLIAK, J., JAMNICKÁ, L. Zákonná úprava prevencie kriminality v Slovenskej republike. Košická bezpečnostná revue. 
2011, roč. 1, č. 3, s. 58-61. ISSN 1338-4880. 
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 Slovenské pojetí prevence kriminality lze jedině kvitovat. Totiž příslušné odpovědné orgány ve 
Slovenské republice pochopily, že tak důležitou oblast, jakou je prevence kriminality, nelze nechat pouze na bázi 
jakési dobrovolnosti či doporučení, ale je nutno ji regulovat nejúčinnějším nástrojem. Tímto nástrojem může být 
pouze právo, a to zejména pro jeho vymahatelnost. Tímto počinem Slovenská republika plně vyhověla 
doporučením mezinárodních institucí v oblasti prevence kriminality.  
 
 
Česká republika 

 
Prevence kriminality v České republice je institucionálně zakotvena od roku 1993. Od roku 1996 byly 

vytvářeny čtyřleté strategické dokumenty, tzv. „Strategie prevence kriminality“. Strategie plní cíle stanovené v 
Programových prohlášeních vlád České republiky a respektuje mezinárodní doporučení. Jako poslední byla 
schválena strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. Tato strategie prevence 
kriminality obsahuje vize cílového stavu pro prevenci kriminality, principy, priority a cíle, metody a nástroje 
k dosažení cílů strategie, ale zejména systém prevence kriminality – resorty a subjekty zapojené do realizace 
strategie prevence kriminality. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 byla 
schválena Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 925 ke Strategii prevence kriminality 
v České republice na léta 2012 až 2015.  
 Nejdůležitější roli v oblasti prevence kriminality hraje Vláda ČR. V roce 1993 byl zřízen Republikový 
výbor jako meziresortní orgán, který Ministerstvu vnitra odpovídá za vytváření preventivní politiky vlády ČR. 
Předsedou je ministr vnitra a výkonným místopředsedou jeho první náměstek, do jehož gesce spadá oblast 
veřejného pořádku a bezpečnosti. Úkoly související s činností sekretariátu Republikového výboru plní odbor 
prevence kriminality Ministerstva vnitra. Členy výboru jsou zástupci jednotlivých ministerstev, Rada vlády ČR 
pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Policejní prezidium ČR, 
Probační a mediační služba ČR, Nejvyšší státní zastupitelství, Generální ředitelství vězeňské služby, Institut pro 
kriminologii a sociální prevenci, Soudcovská unie ČR. Úloha Republikového výboru je iniciační a informační, 
plní koordinační roli vůči aktivitám na všech úrovních státní i veřejné správy a schvaluje dotace na preventivní 
projekty realizované na republikové, krajské a místní úrovni. Nese gesci za zpracovávání materiálů pro jednání 
vlády a Parlamentu České republiky z oblasti prevence kriminality a uskutečňování mezinárodních kontaktů 
včetně kontaktu České republiky s Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní soudnictví a členství České 
republiky v komisích a orgánech Evropské unie.17 
 Pokud jde o regulaci systému prevence kriminality v České republice, je tato realizována formou 
usnesení Vlády ČR. A právě zakotvení systému a organizace prevence kriminality v České republice pouze 
usnesením vlády, tedy interním aktem řízení, tedy ne obecně závazným právním předpisem jako je např. zákon, 
může činit a také činí v praxi značné problémy.  

Pokud jde o přenos úkolů směrem od vlády na jednotlivá ministerstva a další státní orgány, nečiní 
skutečnost, že strategie prevence kriminality je schválena usnesením vlády, žádné problémy, neboť usnesení 
vlády je interní akt, který zavazuje podřízené subjekty. Pokud však jde o postavení nestátních subjektů, je velmi 
problematické, vlastně nemožné, touto formou regulace účinně ovlivňovat například kraje, obce a další 
právnické a fyzické osoby.  

Pokud jde o organizování preventivní politiky ze strany obcí, mohou tyto postupovat pouze v rámci tzv. 
samostatné působnosti, což vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“). Dle tohoto do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce 
a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce 
nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále 
záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Z uvedeného vyplývá, že do samostatné působnosti 
obce mohou spadat záležitosti, které nejsou upraveny zákonem. Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje zákon o 
prevenci kriminality, mohou tuto oblast obce řešit pouze v rámci této samostatné působnosti. K regulaci dané 
problematiky mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými mohou ukládat dotčeným subjektům 
povinnosti.  
 Pokud jde o postavení krajů při organizování preventivní politiky, je při absenci zákona o prevenci 
kriminality jejich postavení ještě problematičtější než postavení obcí. Kraje také mohou uvedené aktivity 
vykonávat v samostatné působnosti jako obce, konkrétně dle ustanovení § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o krajích“). Oproti obcím však nemají žádný právní 
nástroj, kterým by mohly potřebné právní vztahy regulovat. Totiž dle ustanovení § 6 zákona o krajích, obecně 
závaznou vyhláškou kraje, vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti, lze ukládat povinnosti 
fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon. Z této skutečnosti vyplývá, že vzhledem k absenci 
zákona o prevenci kriminality nemohou kraje v této oblasti obecně závazné vyhlášky vydávat. 

                                                             
17 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. [online]. [cit. 17.8.2012]. Dostupné z: http//:www.mvcr.cz 
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 Dalším problémem, který se často ukazuje, je ta skutečnost, jak přimět obce a kraje, v případě jejich 
nečinnosti, při absenci zákonné úpravy v oblasti prevence kriminality, k aktivitě. Z usnesení vlády krajům a 
obcím sice vyplývá celá řada povinností, ale vzhledem k tomu, že tyto povinnosti jsou stanoveny pouze 
usnesením vlády, tedy interním aktem řízení, nelze plnění těchto povinností od obcí a krajů právně vymáhat. 
Totiž závěry usnesení vlády pro obce a kraje v oblasti samostatné působnosti, kde obce a kraje v oblasti prevence 
kriminality mohou být činné, nejsou závazné a tedy právně vymahatelné. 
 
 
Závěr 
 
 Cílem článku bylo poukázat na regulaci systému prevence kriminality v České republice a ve Slovenské 
republice, tuto porovnat s mezinárodní situací navzájem a vyzdvihnout klady a poukázat na zápory jednotlivých 
koncepcí.  Dá se shrnout, že Slovenská republika tím, že oblast prevence kriminality reguluje pomocí zákona, 
tedy práva, vytvořila stav, který plně odpovídá významu prevence kriminality. V České republice se toto 
doposud nepodařilo. Regulace zmiňované problematiky pouze usnesením Vlády  ČR, tedy pouze interním aktem 
řízení, je naprosto nedostačující. Z důvodu absence práva dochází v praxi při organizaci prevence kriminality 
velmi často až k nepřekonatelným problémům, které vyplývají, mimo jiné, z toho, že obce a kraje nemají 
dostatečně účinné nástroje na prosazování preventivní politiky a ani sám stát nemá dostatečně účinné nástroje, 
aby obce a kraje přiměl k plnění povinností. Dalším problémem v ČR je příliš úzké pojetí objektu na který má 
preventivní politika působit. Ve zmiňovaném usnesení vlády se totiž hovoří pouze o kriminalitě, tedy trestných 
činech. Kdežto ve slovenském zákoně, jak vyplývá již z jeho názvu, jsou preventivní aktivity směřovány 
nejenom na trestné činy, ale i jinou protispolečenskou činnost. Závěrem je navíc nutno podotknout, že Česká 
republika za současného stavu věcí ne zcela plní příslušné mezinárodní dokumenty. Jde například o plnění 
principů vzešlých z Kongresu OSN v roce 2010, když konkrétně první princip požaduje na státech, aby tyto 
hrály vedoucí roli na všech úrovních za účelem vytvoření a udržení institucionálního rámce prevence 
kriminality. 
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Dizertačná prednáška pre udelenie vedeckej 
hodnosti "Doktor vied" (DrSc.) 

 
 

Dňa 12.12.2012 sa v priestoroch VŠBM v Košiciach uskutočnila dizertačná prednáška pre udelenie 
vedeckej hodnosti "Doctor Scientiarium" (DrSc.) rektora VŠBM v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Mariána 
Mesároša, CSc. vo vednom odbore 050500 Právne vedy na tému "Ochrana osôb a majetku v kontexte 
ochrany ľudských práv a chránených záujmov".  

 Komisii pre posúdenie spôsobilosti predsedal prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (Paneurópska 
vysoká škola, Bratislava) a členmi komisie boli :  

 prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava), prof. JUDr. Ján Svák, 
DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava), prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, 
Bratislava), prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Litovskom 
Mikuláši), prof. Nataliia G. Kalashnyk, DSc. (Špeciálna pedagogika - Ukrajina), prof. Ing. Josef Reitšpís, 
PhD. (Žilinská univerzita v Žiline, FŠI), prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (Technická univerzita v Košiciach, 
Strojnícka fakulta), prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave) . 

 

     
 

      
 
Verejného charakteru obhajoby využilo množstvo odborníkov z praxe, pedagógov a študentov 

našej školy. Po úvodnom privítaní zúčastnených sa predseda komisie prof. Klimko venoval formálnym 
náležitostiam procesu, do ktorého spadalo aj predstavenie dizertanta. Následne predniesol prof. Mesároš 
svoju prednášku k téme dizertácie, v ktorej poukázal na širokospektrálnosť a previazanosť témy 
bezpečnosti v užšom aj širšom meradle. Podľa protokolu boli následne prednesené oponentské posudky 
samotnými oponentmi a to Prof. PhDr. Květonom  Holcrom, DrSc., Prof. Ing. Miroslavom Žákom, DrSc. a 
Prof. Ing. Vladimírom Čopom, DrSc. Za prvého oponenta, zosnulého Akademika EU a SAV, Dr.h.c. prof. 
JUDr. Milana Čiča, DrSc. predniesol posudok predseda komisie. Zároveň si zhromaždenie pripomenulo 
jeho pamiatku minutou ticha. Záver verejnej obhajoby bol venovaný rozprave, do ktorej sa zapojili členovia 
komisie ako aj samotní hostia. Dizertant zodpovedal položené otázky a vyjadril sa k predloženým 
pripomienkam. Ďalšou časťou obhajoby bolo už neverejné rokovanie komisie, jej hlasovanie a finalizácia 
protokolárnej dokumentácie konania. Záverom bol dizertant oboznámený s výsledkami hlasovania komisie, 
ktoré bolo kladné. 

 Cela udalosť sa niesla v protokolárnom duchu, avšak vzhľadom na jej verejný charakter bola 
obohatená o odbornú diskusiu zúčastnených k téme dizertácie.  
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E-learningová forma vzdelávania na Vysokej škole 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

Marián Mesároš a Vladimír Sedlák 1  

                                       
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach dňom 16. januára 2012 začala riešiť 

projekt zo štrukturálnych fondov Európskej únie pod názvom Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem 
vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov. Projekt je podporený nenávratným 
finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu vo výške 629 714,70 € a je riešený v rámci 
operačného programu Vzdelávanie s prioritnou osou 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
a Opatrením: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Návrh 
projektu bol vypracovaný kolektívom pracovníkov školy pod vedením Oddelenia vedy a výskumu pri 
Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach ešte v roku 2011.  

Prioritným cieľom riešenia projektu je zavedenie e-learningovej platformy vysokoškolského 
vzdelávania do procesu výučby. V rámci študijného programu Riadenie bezpečnostných systémov v jeho 
prvom (bakalárskom) stupni vzdelávania boli do projektu začlenené vybrané študijné predmety, ktoré 
profilujú bezpečnostného manažéra. Autori študijných predmetov: Informatika a počítačové siete, Zbrane 
a výbušniny, Environmentálne manažérstvo a inžinierstvo, Riadenie bezpečnostných systémov, 
Makroekonómia, Matematika II, Finančníctvo a účtovníctvo, Bezpečnostné informačné systémy sa úlohy 
transformácie študijnej látky a problematiky v daných študijných predmetoch do e-learningovej podoby 
zhostili na vysokej odbornej a pedagogickej úrovni.  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riešením predmetného projektu v rámci 
štrukturálnych fondov Európskej únie s určitosťou prispieva k vyššiemu stupňu moderného 
vysokoškolského  vzdelávania a k odbornej praktickej i teoretickej príprave pre takmer všetky nastupujúce 
profesie, bezpečnostné nevynímajúc. V súčasnej dobe globálneho ohrozenia bezpečnosti spoločnosti, 
človeka a ohrozenia majetku sa riziká takéhoto ohrozenia dostávajú do povedomia každého jedinca.  
S cieľom získať a prehĺbiť bezpečnostné povedomie spoločnosti a každého človeka v nej je potrebné 
nastaviť optimálny systém vzdelávania, dbať na kontinuálne zvyšovanie jeho kvality a prinášať riešenia a 
podávania informácií a poznatkov týkajúcich sa bezpečnosti v čo najefektívnejšej forme. Tieto požiadavky 
optimálneho systému vzdelávania by mali podporiť aj výstupy riešeného projektu.  

Dištančná forma vysokoškolského vzdelávania, ktorú projekt podporuje vo forme e-learningových 
foriem, sa javí ako jedna z možností skvalitnenia procesu vzdelávania, jeho individualizácie a ekonomizácie 
a širšieho sprístupnenia vzdelávania pre širokú verejnosť.  

V súčasnosti, t.j. zimnom semestri akademického roka 2012/2013 sa v rámci riešenia uvedeného 
projektu a výučbového procesu na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach realizuje e-
learningová forma výučby a vzdelávania v dvoch z vyššie uvedených študijných predmetoch, ktorými sú 
Environmentálne manažérstvo a inžinierstvo a Zbrane a výbušniny. Ostatné študijné predmety začlenené 
do riešeného projektu sú v štádiu svojich príprav do e-learningovej platformy vzdelávania. 

Prajeme riešiteľom projektu zdarný a úspešný priebeh jeho riešenia a spokojnú širokú študentskú 
klientelu. 

 
     Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš , CSc.                    prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD. 

    manažér publicity projektu                                               projektový manažér 
                                                             
1 Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc., prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 
Kukučínova 17, 040 01 Košice, tel./fax: +421 55 7201071, e-mail: vsbm@vsbm.sk 
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6. medzinárodná vedecká  konferencia  
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA  2012 

 
Dňa 15. - 16. novembra 2012 – sa konala na pôde VŠBM v Košiciach v poradí už 6. 

medzinárodná vedecká konferencia – BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA 2012. 
Konferencia si kládla za cieľ zvýrazniť význam prevencie kriminality v Slovenskej republike v kontexte 
vysokoškolského vzdelávania v bezpečnostných študijných programoch pri prelínaní sa do podmienok 
zjednotenej Európy a zabezpečenia Schengenského priestoru. Ochrana osôb a majetku sa stáva 
prioritnou záležitosťou za podmienok voľného pohybu osôb ako členov Európskej únie a migračnej 
vlny ostatných krajín do jej štruktúr.  Konferencia sa tématicky členila na :  
 
Sekcia č.1 – Riadenie bezpečnostných 
systémov: Bezpečnostný manažment, 
bezpečnostné myslenie a konanie, 
bezpečnostné riziká a ich riešenie, 
problematika bezpečnostného 
vzdelávania, krízový manažment, 
právne aspekty ochrany osôb a 
majetku, občianska bezpečnosť, 
extrémizmus a kriminalita, prevencia 
kriminality,  zabezpečenie 
Schengenského priestoru. 
 

Sekcia č.2 – Bezpečnosť a ochrana 
ekonomických záujmov a informácií: Finančné 
a ľudské zdroje, hospodárstvo SR a jeho 
globalizačné procesy, riziká poisťovníctva a 
voľného trhu, kvalita podnikania a nástroje 
riadenia podnikateľských rizík, manažment 
kvality.Informačné a  komunikačné 
technológie (IKT) a  ich bezpečnosť, 
bezpečnosť informácií, ochrana osobných 
údajov, 
hardvérové 
ochrany, 

technická bezpečnosť IKT, počítačová kriminalita, tvorba 
bezpečnostných politík a plánov zabezpečenia bezpečnosti 
informácií, riešenie vybraných modelových situácií narušenia 
bezpečnosti informácií. 
 
Sekcia č.3 – Bezpečnosť v doprave a logistike a environmentálna 
bezpečnosť: Bezpečnosť v doprave a dopravnom stavebníctve, 
bezpečnosť v logistike, dopravná infraštruktúra na riešenie 
krízových situácií, riadenie a technológie dopravných procesov v 
krízových situáciách.Environmentálne dôsledky nárastu 
industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a prevencia, 
globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany 
lokálnych environmentálnych poškodení, legislatíva v 
environmentálnej bezpečnosti. 


