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VÝBER A SPÔSOBILOSTI  DODÁVATEĽOV,  ROZVOJ 
PARTNERSTVA S DODÁVATEĽMI – DÔLEŽITÉ OBLASTI  

ZABEZPEČENIA KVALITY A BEZPEČNOSTI 
TECHNOLÓGIÍ PRE BEZPEČNOSTNÉ A OBRANNÉ ÚČELY 

 
Karol BALOG1  - Ivan KOBLEN2 

 
SUPPLIERS SELECTION AND CAPABILITIES, SUPPLIERS PARTNERSHIP 

DEVELOPMENT – IMPORTANT  AREAS OF  QUALITY AND SAFETY  
TECHNOLOGIES ASSURANCE FOR SECURITY AND DEFENCE PURPOSES 

 
 
Abstrakt:V úvodnej časti sú zvýraznené vybrané aspekty týkajúce sa dôležitosti a aktuálnosti danej problematiky 
v kontexte  problematiky bezpečnosti a obrany a vybraných opatrení realizovaných zo strany Európskej únie. 
Následne sú uvedené  vybrané pojmy  z problematiky, ktorej je príspevok venovaný  (dodávateľ,  dodávateľský 
reťazec, manažment dodávateľských reťazcov a i.).  Pozornosť je venovaná kľúčovým požiadavkám a kritériám  
pri tradičnom výbere dodávateľov a výbere  dodávateľov  so zohľadnením udržateľnosti. Autori 
informujúo špecifikách a kritériách výberu   pre druhy produktov vyskytujúcich sa v bezpečnostných a obranných 
technológiách a tiež o úrovniach  zrelosti  dodávateľského reťazca,  znalosť ktorých je dôležitá z hľadiska 
zabezpečenia vysokej  kvality, bezpečnosti a spoľahlivostidodávok technológií pre bezpečnostné a obranné 
účely.Záverečná časť článku je venovaná  vybraným aspektom problematiky  implementácie a rozvoja programov 
partnerstva s dodávateľmi, ktoré sú využiteľné aj pre zainteresované strany v oblasti dodávok bezpečnostných 
a obranných technológií.  
Kľúčové slová: dodávateľ, dodávateľský reťazec, výber dodávateľa, bezpečnostné a obranné technológie, 
partnerstvo s dodávateľmi 
 
Abstract:The paper in the introductory part  underlines selected aspects concerning the importance and topicality 
of given issue in the context of security and defence areas and selected actions provided by the European Union.  
Subsequently the appropriate terms concerning given paper issue (supplier, supply chain, supply chain 
management a.o.) have been introduced.The attention has been paying to the key requirements and criteria used 
in the both conventional supplier selection process  and  sustainable supplier selection processes. The authors 
inform on the particularities and criteria for supplier selection for these kind of products, which have been used in 
the security and defence technologies as well as on the levels of the supply chain maturity. Knowledge of  supply 
chain maturity levels is essential from the assurance of the high quality, safety and dependability of the technology 
deliveries for the security and defence purposes. The last part of paper is focused on the selected aspects of 
suppliers partnership programmes  implementation and   development, which are utilizable also for the 
stakeholders involved in the supply of security and defence technologies areas.  
Keywords: supplier, supply chain, supplier selection, security and defence technologies, suppliers partnership 
 
 

1. ÚVOD 
      Národná bezpečnosť a  obrana je v súčasnej  komplexnej, globalizovanej a asymetrickej bezpečnostnej situácii 
vystavená početným výzvam, ktoré si v rámci zahraničnej a bezpečnostnej politiky a v oblasti akvizícií vyžadujú 
zohľadniť aj nové prístupy v manažmente.  Orgány EÚ venujú predovšetkým v rámci Spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky (CSDP- Common Security and Defence Policy) EÚ,   problematiky bezpečnosti a Európskej 
obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB-European Defence Industrial and Technological Base) 
a Európskeho trhu s obrannou výzbrojou a technikou (EDEM – European Defence Equipment Market) veľkú 
pozornosť koordinácii postupov pri obstarávaní  v oblasti bezpečnosti a obrany  s cieľom splniť bezpečnostné 
požiadavky členských štátov a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv.   Lepšia koordinácia postupov zadávania 
zákaziek, napríklad v prípade zákaziek týkajúcich sa logistických služieb, dopravy a skladovania, tiež potenciálne 

                                                             
1 Prof.Ing. Karol Balog,PhD., Slovenská technická  univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, riaditeľ 
Ústavu bezpečnosti, environmentu a kvality, Botanická 49, 917 24 Trnava, E-mail: karol.balog@stuba.sk 
2 Ing. Ivan Koblen ,CSc., Slovenská technická  univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav 
bezpečnosti, environmentu a kvality, Botanická 49, 917 24 Trnava, E-mail: ivan.koblen@stuba.sk 
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znižuje náklady v sektore obrany a podstatne znižuje vplyv tohto sektora na životné prostredie.  V nadväznosti na 
tieto a ďalšie skutočnosti bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov 
pre zadávanie určitých zákaziek na práce, dodávku tovaru a služieb verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti. Takisto bola  schválená Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva.  
Tieto smernice špecifikujú  aj podmienky pre použitie článku 296 Zmluvy o ES (TEC)  -  súčasného článku 346 
Zmluvy o fungovaní EÚ (TFEU)  v oblasti obranného obstarania, t.j.  týkajú sa aj  problematiky  použitia výnimiek 
na obstaranie zbraní, munície a vojenského materiálu  podľa  vyššie uvedených článkov.     
       Zo strany Európskej obrannej agentúry  (EDA) boli prijaté dobrovoľné Pravidlá (Kódex) žiadúcej praxe 
v dodávateľskom reťazci  (CoBPSC- The Code of Conduct of Best Practice in the Supply Chain), ku ktorým 
pristúpila aj Slovenská republika (schválené boli Riadiacim výborom EDA vo formáte ministrov obrany v máji 
2006). Hlavným cieľom CoBPSC je ovplyvniť chovanie v dodávateľskom reťazci  za účelom posilnenia 
konkurencieschopnosti na národnej úrovni a naprieč zúčastnenými členskými krajinami v oblasti dodávok 
produktov a služieb pre obranné účely. Cieľom v tejto oblasti je  zlepšiť kvalitu, efektivitu, dodržiavanie časových 
termínov a konzistentných vzťahov v rámci dodávateľského reťazca obranných akvizícií.[1] 
        Vyššie uvedené skutočnosti potvrdzujú, že  najvyššie orgány a inštitúcie EÚ a jednotlivé členské štáty EÚ 
a EDA  venujú  veľkú  pozornosť problematike dodávateľských reťazcov  a manažmentu dodávateľských reťazcov, 
ktorý je  vzhľadom na  jeho príspevok k zabezpečeniu obranných spôsobilostí v materiálovej oblasti a rozvoja 
programov/projektov   v oblasti bezpečnostných a obranných technológií významným  a adekvátnym  nástrojom  
z hľadiska splnenia súčasných a budúcich výziev a požiadaviek v oblasti bezpečnosti a výziev/požiadaviek,  
ktorým čelia ozbrojené sily. K týmto výzvam  a požiadavkám patrí aj problematika zabezpečenia kvality 
a bezpečnosti technológií pre bezpečnostné a obranné účely,cena  životného cyklu systémov a včasnosť ich 
dodávok, kde práve  výber  a spôsobilosti dodávateľov a rozvoj partnerstva s dodávateľmi možno považovať 
v rámci dodávateľských reťazcov za kľúčové faktory. 
 
 
 
2. KĽÚČOVÉ POJMY - DODÁVATEĽ, DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC 

 A  MANAŽMENT DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV 
 
2.1 Dodávateľ   a dodávateľský reťazec 
 
      Dodávateľ je podľa väčšiny odbornej literatúry definovaný ako  osoba, spoločnosť, organizácia (súbor 
organizácií) alebo krajina, ktorá dodáva  produkt alebo službu (ale takisto aj financie a informácie) od zdroja 
zákazníkovi.[2],[3],[4]Produkt alebo služba je dodávaná zákazníkom (spotrebiteľom),ktorí produkty (služby) 
nakupujú a používajú.  Zákazníci môžu byť finálni (koneční), ktorí produkt nakupujú za účelom používania 
/spotreby , ale patria medzi nich  aj takí zákazníci, ktorí  produkty nakupujú  za účelom ich ďalšieho predaja ďalším 
zákazníkom.  
      Zabezpečenie   dodania produktu alebo služby od dodávateľa pre zákazníka  sa uskutočňuje v rámci 
dodávateľského reťazca, ktorý môžeme definovať ako systém organizácií (dodávateľov, výrobcov, distribútorov, 
obchodníkov, poskytovateľov služieb a zákazníkov) , činností,  informácií a zdrojov podieľajúcich sa na dodaní 
produktu  alebo služby  spĺňajúceho (ej) potreby a požiadavky konečného používateľa. [5] Činnosti v rámci 
dodávateľského reťazca  transformujú prírodné zdroje, suroviny, polotovary a komponenty do finálneho produktu, 
ktorý je dodávaný konečnému zákazníkovi. V súčasnosti  možno dodávateľský reťazec považovať za komplexnú 
a dynamickú sieť, základom ktorej je  zabezpečovanie  špecifických požiadaviek  zákazníka. 
      Dodávateľský reťazec je z hľadiska jeho najjednoduchšej formy zložený z dodávateľov a zákazníkov 
spoločnosti/podniku (obr.1) Toto je základná skupina zainteresovaných strán, ktoré tvoria jednoduchý 
dodávateľský reťazec. Zložitejšie dodávateľské reťazce (obr.1) obsahujú tri ďalšie typy zainteresovaných strán  
Ako prvý je zásobovateľ dodávateľa alebo konečný dodávateľ na začiatku zložitejšieho dodávateľského reťazca. 
Potom je tu tiež odberateľ odberateľa alebo aj konečný odberateľ/zákazník  na konci zložitejšieho dodávateľského 
reťazca, ktorý tvorí ešte aj celý rad ďalších spoločností a tieto sú potom poskytovateľmi služieb iným 
spoločnostiam v dodávateľskom reťazci.   
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                              Obr.1  Štruktúra dodávateľského reťazca [6] 
 
 
2.1.1 Úrovne dodávateľského reťazca 
 
     Ako bolo uvedené,  v rámci dodávateľského reťazca  sa   dodáva produkt alebo poskytujú služby. Z hľadiska  
štruktúry priemyslu   môžeme dodávateľský reťazec rozdeliť na nasledujúce úrovne:   
 Výrobca originálnej techniky/vybavenia, priamy dodávateľ (OEM-OriginalEquipmentManufacturer) - 
vyrába finálny produkt  pre zákazníka(vrátane montáže kompletného produktu/systému). Pri používaní pojmu 
OEM  si je dôležité uvedomiť, že tento pojem nemusí mať rovnaký význam v každej oblasti. Jeho špecifický 
význam sa môže v rôznom kontexte odlišovať.  
 Dodávateľ prvej úrovne (Tier 1)  – dodáva priamo pre  OEM. Daný pojem sa používa pre hlavných 
dodávateľov častí pre OEM (v leteckom priemysle napr. výrobcovia hlavných častí a systémov lietadla, ako sú 
motory, avionické systémy a i.) 
 Dodávatelia druhej úrovne (Tier 2) – Spoločnosti zaradené do druhej úrovne dodávateľov  sú kľúčovými 
dodávateľmi pre dodávateľov prvej  úrovne, bez priameho dodávania produktu pre OEM. Jednotlivá spoločnosť  
môže byť  dodávateľom prvej úrovne pre jednu spoločnosť a dodávateľom druhej úrovne pre ďalšiu spoločnosť.  
Ide hlavne o výrobcov/dodávateľov podčastí/podsystémov  pre hlavné  konštrukčné celky a systémy. 
 Dodávatelia tretej úrovne (Tier 3)  –ide o široké spektrum dodávateľov z priemyslu, ktorí sa špecializujú 
najmä na výrobu základných materiálov a jednotlivých  komponentov, ako aj špecifických procesov (napr. 
elektronické  komponenty a i.)  
 
 
2.2Manažment dodávateľských reťazcov (SCM) 

 
V  80-tych rokoch  minulého storočia  bol zavedený do praxe pojem manažment dodávateľských 

reťazcov (SCM - Supply Chain Management ). Dôvodom bolo  vyjadrenie potrebnosti integrovať kľúčové 
podnikateľské procesy od konečných používateľov prostredníctvom originálnych dodávateľov.Originálni 
dodávatelia sú tí, ktorí zabezpečujú produkty, služby a informácie poskytujúce pridanú hodnotu zákazníkom a 
ďalším zainteresovaným stranám. 

Manažment dodávateľských reťazcov je teda založený na integrácii činností spoločností a organizácií, ktoré 
tvoria dodávateľský reťazec a na koordinácii materiálových, informačných a finančných tokov za účelom 
uspokojenia požiadaviek z pohľadu koncového zákazníka v rámci celého dodávateľského reťazca a zvýšenia 
konkurencieschopnosti dodávateľského reťazca. 

SCM predstavuje systematické koordinovanie všetkých aktivít pri realizácií objednávok, vychádzajúcich 
z požiadaviek zákazníkov  a  rieši spôsoby ako efektívne využiť informačné a komunikačné technológie k podpore 
reťazca, čo môže viesť k výhodám všetkých účastníkov dodávateľského reťazca.  Zahŕňa všetky pohyby a 
skladovanie surovín, spracovávaného materiálu, hotových výrobkov a náhradných dielov z miesta pôvodu do 
miesta spotreby. SCM ako navrhovanie, plánovanie, realizácia, kontrola a monitoring činností v rámci  
dodávateľského reťazca má za cieľ budovať konkurencieschopnú infraštruktúru, zabezpečiť synchronizáciu 
ponuky s dopytom a meranie výkonu.  

Najdôležitejšou súčasťou   pre úspešnosť SCM je efektívny proces výberu dodávateľa.  
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3  VÝBER DODÁVATEĽA 
 
Výber dodávateľa je zásadným krokom  z hľadiska uspokojenia požiadaviek zákazníka a zainteresovaných 

strán. Vo všeobecnosti možno proces výberu dodávateľa  považovať za 5 etapový proces (obr.2). Začína 
definovaním potreby nového dodávateľa, pokračuje určením a formuláciou rozhodovacích/výberových kritérií, 
predkvalifikačným výberom  (počiatočné preverovanie  a vytvorenie  užšieho zoznamu potenciálnych dodávateľov 
zo širšieho zoznamu), finálnym výberom dodávateľov a končí monitorovaním vybraných dodávateľov (t.j. 
neustále hodnotenie). 

 
 
                            Obr.2 Etapy procesu výberu dodávateľa 
                                     Zdroj: vlastné spracovanie na základe[7] 
 
Z hľadiska samotného hodnotenia je vhodné postupovať podľa nasledujúcich krokov:   

 Stanovenie  rozhodovacieho atribútu (kritéria) podľa ktorého bude potencionálny dodávateľ hodnotený, 
 Určenie váh kritérií (matíc) pre meranie vhodnosti dodávateľa (sú užitočné a nevyhnutné pre určenie 

najhoršieho a najlepšieho výsledku pre každý atribút), 
 Priradenie  váhy atribútov/kritérií  pre označenie relatívnej dôležitosti a príspevku každého kritéria pre 

celkové hodnotenie dodávateľa, 
 Hodnotenie potenciálnych dodávateľov  stanovenými kritériami. 
 

      Výber a hodnotenia dodávateľov je typickým problémom pre uplatnenie metódy viackriteriálneho rozhodnutia 
(MCDM - Multiple Criteria Decision Making) s použitím ako kvantitatívnych tak aj kvalitatívnych kritérií. 
Z tohoto  dôvodu si  proces výberu dodávateľa  vyžaduje použitie  formálneho, systematického a racionálneho 
modelu. 
 
 
3.1 Vybrané  medzinárodné normy vo väzbe na proces nakupovania, akvizície a dodania 

 
      Procesmi nakupovania, akvizície a nakupovania sa okrem iných zaoberajú dve medzinárodné normy. 
      Norma STN EN ISO 9001:2008 „Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.“ v časti  Proces nakupovania  
v tejto súvislosti zvýrazňuje  potrebnosť hodnotenia  a výberu dodávateľov na základe ich schopnosti dodať 
produkt podľa požiadaviek organizácie a definovania kritérií výberu, hodnotenia a prehodnotenia.  
      Norma STN ISO/IEC 15288: 2009 „Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu systému“ 
obsahuje informácie o etapách a procesoch životného cyklu systému (uvedená normy je základom politiky NATO 
pre manažment životného cyklu systémov). Procesy životného cyklu systému sú rozdelené do štyroch skupín: 
procesy zmluvné, podnikové procesy (procesy v rámci organizácie), projektové procesy a technické procesy.Pre 
každý z vyššie uvedených procesov  je v norme ISO / IEC 15288 uvedený jeho účel, špecifikované sú príslušné 
činnosti  tvoriace jednotlivé procesy a výstupy  procesov. Do kategórie zmluvných procesov, ktoré  sa využívajú 
pre zavedenie väzieb a požiadaviek medzi akvizitérom (akvizičným orgánom, obstarávateľom, objednávateľom)  
a dodávateľom (mi) je zaradený proces akvizície a proces dodania. 
       Proces akvizície je procesom, pomocou ktorého vstupujú organizácie (štátne/vládne, verejné, súkromné, 
medzinárodné, letecké a iné) do zmluvných vzťahov s dodávateľom za účelom nadobudnutia/získania produktu 
alebo služby s cieľom obstarať / získať produkt alebo službu, ktoré budú v zhode s požiadavkami  obstarávateľa 
(akvizičného orgánu).  
       Účelom procesu dodania, ktorý realizuje dodávateľ,  je poskytnúť akvizičnému orgánu (akvizitérovi, 
objednávateľovi)  produkt alebo službu, ktoré spĺňajú odsúhlasené požiadavky. 
 

 
3.2 Hlavné faktory vplývajúce na proces výberu dodávateľa 

 
Na proces výberu dodávateľa má vplyv viacero faktorov. Ide predovšetkým o nasledujúce hlavné faktory: 
 Spôsobilosti dodávateľa, 

Potreba 
nového 

dodávateľa 

Určenie a 
formulácia 
výberových 

rozhodovacích 
kritérií 

Predkvalifikačný 
výber 

Finálny 
výber 

dodávateľa 

Monitorovanie 
vybraných 

dodávateľov 

      Etapa 1                         Etapa 2                         Etapa 3                         Etapa 4                         Etapa 5 
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 Druhy produktov, 
 Kritériá výberu (rozhodovania) a manažérske subjekty, ktoré o nich rozhodujú 
 Stratégia  zabezpečovania zdrojov a výrobná stratégia, 
 Minimálne objednané množstvá, 
 Potrebný čas dodania (urgencia dodávok), 
 Zohľadnenie bezpečnostných faktorov pri dodávke, 
 Geografické a ďalšie preferencie a i. 

 
Vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku nebudú tieto faktory popisované.  Z hľadiska  zamerania 

príspevku sú však v ďalšej časti uvádzané vybrané informácie o špecifikách a najdôležitejších kritériách výberu 
dodávateľov  pre jednotlivé druhy produktov,  s ktorými sa stretávame aj pri  bezpečnostných a obranných 
technológiách. 
 
 
3.3 Druhy produktov vyskytujúcich sa v bezpečnostných a obranných technológiách –  
      špecifiká a kritériá výberu   
 
      V rámci bezpečnostných a obranných technológií  je vhodné  zohľadniť špecifiká a hlavné kritériá výberu  
v prípade nasledujúcich druhov produktov: [7],[8] 
1. Bežne objednávané produkty:  nie sú žiadne problémy z hľadiska potrebných znalostí pre ich používanie 

a žiadne otázky týkajúce sa ich funkčnej spôsobilosti (najdôležitejšie kritériá pri ich výberu sú bezpečná 
dodávka a cena) 

2. Produkty s procedurálnym problémom: tieto produkty  sú bezproblémové z hľadiska ich spôsobilosti, ale 
pravdepodobne budú problémy so zvládnutím ich použitia (najdôležitejšie kritériá sú zabezpečenie kvality, 
bezpečnej dodávky a potrebných služieb) 

3. Produkty s problémom v splnení niektorého  výkonnostného parametra: ide o produkty  u ktorých je 
určitá nedôvera/pochybnosť, či produkt bude uspokojivo fungovať  v dodávanej aplikácii (najmä problém 
spojený s technickým výstupom použiteľnosti produktu)- (najdôležitejšie kritériá sú zabezpečenie bezpečnej 
dodávky a potrebných služieb) 

4. Politicky problémové produkty: ide o produkty, ktoré si vyžadujú značné finančné náklady na 
obstaranie/akvizíciu; zaangažovanosť viacerých aktérov v rozhodovacom procese spojenom s  ich 
obstaraním; pri ich nákupe/akvizícii by mal byť dosiahnutý politický konsenzus (najdôležitejšie kritériá sú 
celková cena na životný cyklus produktu, reputácia,  bezpečnosť a spoľahlivosť produktu, ale aj možnosti 
priemyslovej spolupráce  domácich firiem s výrobcom/dodávateľom) 

5. Produkty/systémy, u ktorých je potrebné sledovať kritické prvky/položky z hľadiska  vplyvu na 
bezpečnosť celého produktu/systému (CSI-Critical Safety Item). 
     CSI  je  komponent/časť, súprava alebo podporné  zariadenie alebo výbava, ktorého porucha  môže 
spôsobiť stratu života, stálu neschopnosť alebo vážne zranenie, stratu systému alebo vážne poškodenie 
techniky/systému. [8]Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať problematike CSI z hľadiska prevencie 
potenciálnych katastrofických alebo kritických  následkov porúch.  
 Hlavne pri obstarávaní bezpečnostných a obranných technológií je potrebné vyvarovať  sa nákupu 
produktov/systémov obsahujúcich prvky/položky CSI ( napr. letecká technika, vybavenie pre pátraciu 
a záchrannú službu,  výstroj pre potápačov a i.)  od nepreverených dodávateľov a dodávateľov s obmedzenými 
znalosťami  vývoja a skúšok ponúkaného produktu, jeho aplikácií,  následkom vypadnutia produktu,  vplyvom 
a následkom jednotlivých porúch a ďalším faktorom. Pri výbere dodávateľov s takýmito produktami by mala 
byť vykonávaná analýza CSI a orgány zainteresované do výberu dodávateľov by mali mať spracované 
a využívať  politiku, regulácie a postupy  pre výber produktov/systémov obsahujúcich kritické položky, aby 
sa predišlo možným rizikám spojených s ich používaním.  

6. Komerčne dostupné  technológie– COTS (Commercial-Off-The Shelf) 
Uvedené technológie nachádzajú čoraz širšie uplatňovanie v bezpečnostných a obranných systémoch, najmä 
v oblasti komunikačných a informačných technológií, čo umožňuje ich rýchly rozvoj a ponúka používateľom 
v oblasti bezpečnosti a obrany znižovať cenu systémov  a skrátiť čas dodávok/akvizície systému. Na druhej 
strane integrácia a nasadzovanie COTS technológií prináša so sebou celý rad technických komplikácií 
a nedostatkov v kvalite, vyskytujúcich sa hlavne u dodávateľov na nižších úrovniach dodávateľských 
reťazcov.Práve z týchto dôvodov by mali hlavní dodávatelia kontrolovať kvalitu použitých COTS technológií 
najmenej v rámci  dvoch nižších dodávateľských reťazcoch.[8] Súčasne by mali mať k dispozícii schválený 
zoznam ich subdodávateľov a títo subdodávatelia by mali takisto monitorovať svojich o dve úrovne nižšie 
položených subdodávateľov.  
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3.4 Tradičný výber dodávateľa 
 
V rámci tradičného manažmentu dodávateľských reťazcov   je  výber/hodnotenie dodávateľa 

uskutočňované na základe ceny produktu (služby), vysokej kvality produktu , času dodávky a úrovne 
poskytovaných služieb po dodaní produktu/technológie.  Cena je považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov 
pri výbere a hodnotení dodávateľa. V tejto súvislosti je dôležité  venovať pozornosť celkovej cene/nákladom na 
životný systém (LCC- LifeCycleCost)produktu/systému, pretože nákupná cena tvorí len časť z ceny za životný 
cyklus.  Hlavný podiel z ceny na životný cyklus  produktu/systému majú náklady na prevádzku a jej 
zabezpečenie/podporu, ktoré hlavne u bezpečnostných a obranných technológií môžu predstavovať 60-80% 
z celkových nákladov počas životného cyklu. Celý rad odborných publikácií sa venuje problematike úlohy 
manažérstva kvality a posudzujú jeho význam a vzťahy z hľadiska   hodnotenia dodávateľov.  Kvalita je 
považovaná za druhé kľúčové kritérium  pri  hodnotení  a výbere dodávateľa. Ďalším dôležitým kritériom je  
včasné dodanie produktu/služby.  Schopnosť dodávateľov  splniť požiadavky zákazníka v dohodnutom čase  ako 
aj jeho schopnosť  pružne reagovať na zmeny požiadaviek zákazníka (a naviac pri dodržaní pôvodne dohodnutej 
ceny, resp. rozumne navýšenej cene za splnenie zmenených/modifikovaných požiadaviek) sa stáva čoraz 
aktuálnejším kritériom.  Uvedené tri kritériá – cena  dodaného produktu, jeho kvalita a čas dodania – sa spolu 
s úrovňou poskytovaných služieb zo strany dodávateľa, zohrávajú stále dominantnú úlohu pri výbere a hodnotení 
dodávateľa. 

 
 

3.5 Výber dodávateľa so zohľadnením  udržateľnosti 
 
Svetová komisia pre prostredie  a rozvoj WCED (WorldCommission on Environment and Development) 

definovala v roku 1987 udržateľný rozvoj  ako uspokojenie súčasných potrieb bez  ohrozenia   schopnosti budúcich 
generácií  splniť ich vlastné požiadavky a potreby. V súčasnej literatúre je  udržateľnosť opísaná  prostredníctvom 
troch hlavných dimenzií/sfér, ktoré sú prostredie/environment, spoločnosť a ekonomika. Tieto tri dimenzie/sféry  
vytvárajú tri základné piliere udržateľnosti, ktoré sú znázornené na obr.3. Tento obrázok  sa nazýva  tiež ako 
zásada trojitej zodpovednosti firiem (zásada TBL- Triple-Bottom-Line) ato v oblastiach ekonomickej, 
environmentálnej a sociálnej. Jeho podstata spočíva v kreovaní vzájomných súvislostí medzi spomínanými sférami 
a v dosiahnutí optimálneho, rovnovážneho vzťahu medzi nimi, čím sa zabezpečí udržateľnýrast organizácie. [9] 

 

 
 

Obr.3  Tri základné piliere udržateľnosti ( zásada trojitej zodpovednosti firiem -zásada TBL)[5] 
 
Sociálna línia udržateľnosti  znamená zohľadnenie  potrieb ľudí (zamestnancov) bez porušenia ich 

morálnych a právnych práv. Ekonomická línia udržateľnosti   znamená,   aby dosiahnuté dobré ekonomické 
výsledky (zisk)  prispeli k uspokojovaniu potrieb všetkých zainteresovaných strán a vo väzbe na dodávateľský 
reťazec k minimalizácii zásob.Z environmentálneho hľadiska  by činnosti spoločností nemali  znečisťovať 
a ohrozovať životné prostredie, prírodný systém a život na zemi. 

Na obr.4 je znázornený   celkový pohľad  na problematiku, ako jednotliví účastníci alebo zainteresované 
strany v dodávateľskom reťazci vplývajú  na seba v kontexte udržateľnosti dodávateľského reťazca a v čom 
spočíva proces výberu dodávateľa  so zohľadnením udržateľnosti.  V časti a) obrázku je znázornený  obecný prípad 
a v časti b)  obrázku je znázornený pohľad na túto problematiku v prípade, že vládna organizácia vystupuje ako 
zákazník. Vládna organizácia, ktorá zabezpečuje nákup produktov a služieb (vrátane  bezpečnostných a obranných 
technológií) by mala klásť dôraz najmä na transparentné kritériá verejného obstarávania/akvizície (pokiaľ nie sú 
splnené legislatívne podmienky na dodanie produktu/služby  priamym zadaním)  a môže nakupovať produkty 

ENVIRONMENTÁLNY EKONOMICKÝ 

SOCIÁLNY 

Znesiteľnosť 
Udržateľnosť 

Schopnosť vývoja 

Spravodlivosť 
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a služby buď priamo od finálneho výrobcu alebo od obchodnej organizácie/autorizovaného zastúpenia, ktorá (é) 
zastupuje finálneho  výrobcu. 

 
 

 
 

a) Obecný prípad 
 
 

 
 
 

b) Vládna organizácia ako zákazník 
 

Obr. 4  Účastníci / zainteresované strany a  proces  výberu  dodávateľa  so zohľadnením   
            udržateľnosti(spúšťače pre  manažment dodávateľských reťazcov so zohľadnením  
            udržateľnosti) 
            Zdroj: vlastné spracovanie na základe [5] 
 
 
 
V tab.1 sú uvedené  hlavné kritériá pre hodnotenie a výber dodávateľov  zo strany zainteresovaných strán 

so zohľadnením udržateľnosti, ktoré  môžeme kategorizovať do štyroch skupín: podnikateľské kritériá, 
ekonomické kritériá, sociálne kritériá a environmentálne kritériá. Veľmi dôležité je, aby zákazníci mali spracovanú 
a uplatňovali v praxi stratégiu zodpovedného riadenia dodávateľov, aplikovali osvedčené postupy vo výbere 
dodávateľov, výber dodávateľov sa uskutočňoval  transparentným spôsobom (verejné obstarávanie, elektronické 
aukcie – rovnosť príležitostí) a boli uprednostňované  environmentálne priaznivejšie produkty.  

 
 

Zákazník Dodávatelia  Podnik 

Vládna organizácia 

         Vlastníci   

„Tlaky“ a stimuly  

    SCM  pre 
„udržateľné“ 
     produkty 

Hodnotenie dodá-
vateľa z hľadiska 
rizík, bezpečnosti  
     a výkonnosti 

Normy,  postupy, stratégie 

Obchodná 
organizácia 
(obchodné 
zastúpenie) 

Dodávatelia 

Finálny          
výrobca 
 ( OEM ) 

„Tlaky“ a stimuly  

    SCM  pre 
„udržateľné“ 
     produkty 

Hodnotenie dodá-
vateľa z hľadiska 
rizík, bezpečnosti  
     a výkonnosti 

Normy,  postupy, stratégie 

     Vládna 
organizácia ako 
     zákazník 

      Vlastníci 

- Transparentné pravidlá pre 
obstarávanie/akvizíciu 

- Kritériá výberu a hodnotenia 
ponúk 
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Tab.1 Hlavné kritériá pre hodnotenie a výber dodávateľov  so zohľadnením udržateľnosti 
[5], [10], [9] 
 

Druhy (oblasti) 
kritérií 

Hlavné kritériá pre hodnotenie a výber dodávateľov 

Podnikateľské kritériá Kvalita  produktov a služieb, schopnosť včasného dodania,  priemyselné znalosti a 
technické expertízy, čestná a častá komunikácia,záväzok pre neustále zlepšovanie, 
zdieľanie informácií, schopnosť  ďalšieho rozvoja produktu 
(upgrading,modernizácia), pružnosť v termínoch a podmienkach zmluvy (vrátane 
reakcie na zmenu počtu dodaných kusov), spôsobilosti procesov dodávateľa, 
schopnosť uvedenia nových technológií,  úroveň bezpečnosti dodaných 
strojov/zariadení a vybavenia, skúšobné kapacity, zabezpečenie ochrany 
klasifikovaných informácií, pripravenosť na priemyselnú spoluprácu, záruky 
a poistenie, geografická poloha 

Ekonomické  kritériá Cena produktu a služieb ( v rámci životného cyklu), disponovanie cenovo 
konkurenčnou kultúrou ( okrem iného spôsobilosť pružne reagovať na požiadavky 
týkajúce sa zmeny ceny za produkt - znižovať cenu produktu, zohľadňovať väzby 
medzi  pridanou hodnotou a cenou, pružné platobné podmienky a i.),finančná 
stabilita, schopnosť získať úvery/finančné zdroje na financovanie výroby, dodanie 
a inštaláciu produktu 

Sociálne kritériá Vylúčenie diskriminácie v zamestnaní (vek, rodová rovnosť, náboženstvo a ďalšie 
faktory), nevyužívanie detskej práce, uspokojivé pracovné prostredie, zdravie 
a bezpečnosť pri práci,  zohľadnenie kultúrnych špecifík 

Environmentálne 
kritériá 

Výber z dodávateľov, splňujúcich legislatívne podmienky v oblasti ochrany 
životného prostredia; implementácia  environmentálnych manažérskych systémov 
pre prevenciu a sústavnú kontrolu dodržiavania právnych predpisov v oblasti 
ochrany životného prostredia (emisie, priemyselné odpadové vody, odpad a i.), 
ekologické technológie výroby, recyklovanie, práva zvierat 

 
 
 
4. ZRELOSŤ DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA 
 
      Zrelosť dodávateľského reťazca možno chápať  ako reálne dosiahnutú úroveň rozvoja systémov manažmentu 
dodávateľskej organizácie. [11] V tejto súvislosti je potrebné za jednu z najdôležitejších podmienok považovať 
záruku trvalej schopnosti poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú všetky požiadavky zainteresovaných strán. 
Bez moderného a skutočne zrelého systému riadenia u dodávateľov nemožno očakávať vysokú kvalitu, bezpečnosť 
a spoľahlivosť  samotných dodávok. 
     Z tohto dôvodu svetové spoločnosti a/alebo profesijné organizácie v oblasti kvality a kvality dodávateľských 
reťazcov  vyvíjajú aktivity a  používajú  popis /charakteristiku stavu zrelosti systému  manažmentu dodávateľských 
reťazcov. Jedným z používaných nástrojov v tejto oblasti je  definovanie úrovní zrelosti dodávateľského reťazca, 
ktoré  charakterizujú  úroveň, dosiahnutý pokrok činností  a efektívnosť riadenia dodávateľského reťazca. Každá 
úroveň  obsahuje  charakteristiky, ktoré sú spojené s takými faktormi ako sú príslušná úroveň procesu riadenia, 
spolupráce, integrácie z hľadiska využitia informačných technológií (IT) a i. (viď tab.2). 
 
Tab.2 Úrovne zrelosti dodávateľského reťazca [12] 

Úroveň 
zrelosti 

Kľúčové charakteristiky Typická spoločnosť 

Kontrolovaná 
(4.úroveň) 

 Funkcie v rámci SCM ú  kontrolované, 
predpovedateľné a manažované 

 Procesne orientované funkcie  v rámci 
SCM 

 Dodávateľský reťazec sa stáva sieťou 
spoluprác (v protiklade s konkurentami) 

 Plná IT integrácia v rámci  organizácie 
 Vysoká úroveň dôvery a  závislosti 

 Niektorí globálni  
výrobcovia originálnej 
techniky (OEMs) 
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Riadená 
(3. úroveň) 

 SCM je súčasťou podnikovej stratégie 
 Nástroje a procesy existujú  v rámci 

firemnej a funkčnej spolupráce 
 Veľmi silná vnútropodniková integrácia  v 

oblasti IT 
 Silná viditeľnosť  dodávateľského reťazca 
 Výborná komunikácia medzi kupujúcimi a 

dodávateľmi 

 Dodávatelia  na 
1.úrovni (Tier 1) 

 Progresívni dodávatelia 
na 2. úrovni  (Tier 2) 

 Multi-národné 
organizácie (vrátane v 
oblasti údržby a opráv) 

 
Definovaná 
(2. úroveň) 

 Stredná úroveň spolupráce v rámci 
sortimentu výrobkov 

 Mierna štruktúra procesov 
 Primeraný výkonový manažment 
 Určitá IT integrácia 
 SCM je funkčný na taktickej úrovni 

 Väčšina dodávateľov 
na 2. úrovni (Tier 2) 

 Male organizácie 
(vrátane v oblasti 
údržby a opráv) 

Na ad hoc 
úrovni 
(1.úroveň) 
 

 Limitované  vnútorné procesy 
 Medzinárodná spolupráca na ad hoc báze 
 Obmedzené plánovanie a automatizácia 
 Neúplné/nedôsledné  splnenie požiadaviek 

zákazníka 

 3. úroveň 
dodávateľského reťazca 
(Tier 3),určité malé  a 
stredné podniky 

 

      Osobitne náročné požiadavky  sú  kladené  na výber dodávateľov v rámci leteckého  priemyslu.  
Medzinárodná skupina pre leteckú kvalitu – IAQG1/  (International Aerospace Quality Group) spracovala 
Model zrelosti pre hodnotenie výberu a spôsobilostí dodávateľov (Maturity Model Supplier Selection and 
Capabilities Assessment) , ktorý slúži ako dôležitá pomôcka pre túto oblasť a je celosvetovo uznávaný 
a aplikovateľný (nie len v oblasti leteckého priemyslu).  
      Poznámka:1/ IAQG je globálnou organizáciou pre spoluprácu  spoločností v oblasti leteckého, kozmického a 
obranného priemyslu.  Jej kľúčovou úlohou je dosiahnuť podstatné výkonové zdokonalenie kvality, dodávok a 
následne ceny všetkých produktov a služieb  v rámci dodávateľských reťazcov prostredníctvom zavedenia účinných 
preventívne orientovaných postupov, štandardizovaných požiadaviek, rozširovaním osvedčených postupov (Best 
Practices) a zavádzaním kultúry kvality. Európsky sektor IAQG predstavuje Európska skupina pre leteckú kvalitu 
- EAQG (European Aerospace Quality Group). 
     Tento model delí dodávateľov do 5 úrovní zrelosti (poradie od najnižšej  úrovne /1/ po najvyššiu úroveň /5/): 
1. Nedefinovaná a nespôsobilostná úroveň 
2. Definovaná a aplikovaná úroveň, ale nie 100% efektívna  alebo nie vždy aplikovateľná kdekoľvek v 

spoločnosti 
3. Definovaná, aplikovaná a efektívna úroveň: uspokojivá opakovateľnosť výkonovej spôsobilosti 
4. Predpovedateľná úroveň: uskutočňovanie proaktívneho zdokonaľovania  v oblasti plánovania cieľov, ale nie 

systematicky  vo všetkých procesoch/oblastiach/produktoch 
5. Optimalizovaná úroveň:  najlepšia v triede, plne rozvinuté kontinuálne zdokonaľovanie,  angažovanosť 

všetkých zainteresovaných strán ako súčasti kultúry spoločnosti 
 

     Jednotlivé úrovne sú hodnotené v nasledujúcich štyroch kritériách:proces,ľudia a organizácia,nástroje a 
dáta,výkonová metrika. 
     Príslušné úrovne zrelosti a hodnotiace kritériá vytvárajú maticu hodnotenia (hodnotiace kritériá tvoria riadky 
matice a úrovne zrelosti stĺpce matice), pričom sa hodnotí /posudzuje celkom 11 nasledujúcich oblastí: 

 Predaj, hlavné plánovanie a sekvenčné spracovanie, 
 Tok zmluvných požiadaviek  (proces orientovaný na zákazníka), 
 Navrhovanie (prototypovanie) a vývoj, 
 Výber zdroja dodávateľa a jeho schválenie (procesy nakupovania), 
 Plánovanie realizácie produktu (továreň/závod, materiál, schopnosti, plánovanie kapacít a časové 

termíny), 
 Manažment objednávok a logistika (vnútorná a vonkajšia), 
 Výroba a kontroly/dohľad (výroba  a obstaranie servisu), 
 Operačný manažment dodávateľa  a validácia produktu (proces nakupovania), 
 Riadenie nezhôd, nápravné a preventívne činnosti (v čase, v kvalite), 
 Podpora konečného používateľa (riadenie prevádzkového servisu), 
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 Manažment vykonávania podnikových procesov a monitorovanie spokojnosti zákazníka. 
      Z prehľadu jednotlivých oblastí výberu aspôsobilostí dodávateľov je zrejmé, že dôraz sa kladie na hodnotenie 
v  rámci  všetkých etáp životného cyklu produktu a kľúčových procesov.  Vzhľadom na obmedzený rozsah 
príspevku  nie sú informácie o  modeloch  zrelosti pre príslušné oblasti hodnotenia/posudzovania uvádzané. 
 
 
5.PARTNERSTVO S DODÁVATEĽMI 

 
5.1  Definícia, procesy a činnosti  
 

Partnerstvo s dodávateľmi je taký pracovný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom, ktorý je budovaný 
na základe vzájomnej dôvery  a prináša hodnotu obom partnerom.[11]Tento vzťah by mal byť budovaný 
a rozvíjaný na báze určitých zásad/princípov. Základné princípy partnerstva s dodávateľmi formuloval v r.1985 
Kaoru Ishikawa v svojej svetoznámej publikácii TotalQuality Management (Komplexný manažment kvality). 
Napriek časovému odstupu  a novým výzvam v danej oblasti sú tieto princípy  aj v súčasnosti aktuálne.Partnerstvo 
s  dodávateľmi presahuje svojím charakterom tradičné procesy nákupu a je štandardnou súčasťou celkového 
systému manažmentu odberateľskej organizácie. 

 Program partnerstva s dodávateľmi je potrebné vidieť ako množinu vzájomne previazaných procesov a 
činností, ktoré zahrňujú:[11] 

 tvorbu politiky a stratégie vzťahov s dodávateľmi, 
 definovanie požiadaviek na dodávky, 
 hodnotenie a výber dodávateľov, 
 spoločné plánovanie s dodávateľmi, 
 posudzovanie stavu zrelosti systému manažmentu u dodávateľa, 
 overovanie zhody dodávok, 
 priebežné hodnotenie výkonnosti dodávateľov, 
 motivovanie dodávateľov, 
 neustále zlepšovanie u dodávateľov, 
 komunikáciu s dodávateľmi, 
 administratívu procesov partnerstva s dodávateľmi, 
 neustále zlepšovanie a rozvoj programu partnerstva s dodávateľmi. 
 
 

5.2 Možné využitie partnerstva s dodávateľmi v oblasti bezpečnostných a obranných 
 technológií  -  vybrané  kritériá  a faktory  
 

 Využitie partnerstva s dodávateľmi má svoje miesto aj v oblasti vytvárania vzťahov medzi 
odberateľmi/zákazníkmi a dodávateľmi v oblasti bezpečnostných a obranných technológií. V tejto špecifickej  
oblasti  by okrem posúdenia ekonomickej efektívnosti nákupu/akvizície  produktov a systémov (tu je potrebné 
zvýrazniť, že trvale stúpa podiel hodnoty dodávok na celkovej hodnote finálnych produktov a systémov)  mali byť 
zohľadnené predovšetkým nasledujúce kritéria a faktory:[11] 

 bezpečnosť dodávok a riziko  zabezpečenia dodávok (resp. určitých dodávok) v prípade krízových 
situácií, politických turbulencií a pri vyčerpaní zásob určitých strategických surovín a materiálov, 

 vplyv dodávok na hodnotu finálnych produktov dodávaných pre bezpečnostné a obranné účely 
predovšetkým z hľadiska takých aspektov ako je  vysoká bezpečnosť a prevádzková spoľahlivosť 
dodávaných produktov a systémov a zabezpečenie ich udržateľnosti, 

 potrebnosť spolupráce s osvedčenými a excelentnými dodávateľmi  v prípadoch, že sú objednávané malé 
množstvá určitých bezpečnostných a obranných technológií (prípad menších krajín ako je Slovensko) , 
pretože výskyt problému/nezhody  u takejto techniky môže u zákazníka viesť k značným a závažným 
problémom a dokonca k bezpečnostným rizikám a  prerušeniu potrebných procesov, 

 kritická úloha znalosti a rozvoja spolupráce s  partnerskými organizáciami z hľadiska softvérovej podpory 
systémov, ich budúceho upgradingu a modernizácie a riešenia špecifických potrieb a požiadaviek 
zákazníka, 

 možnosti využitia transferu znalostí pomocou spoločného pôsobenia tímov pre krízové situácie, 
 posúdenie celkovej úrovne riadenia dodávateľského reťazca a prístupov k hodnoteniu a výberu  súčasných 

a potenciálnych dodávateľov, 
 využitie partnerstva s dodávateľmi pre zvyšovanie spôsobilostí dodávateľov, 
 používané technológie pri zhotovovaní dodávok a materiálové toky spojené s dodávkami. 
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5.3 Kroky k implementácii programu partnerstva s dodávateľmi 
 

      Zásadným krokom  pre implementáciu partnerstva s vybranými dodávateľmi je prijatie rozhodnutia 
vrcholového manažmentu odberateľa/zákazníka, či je aktuálne a účelné doterajšie dodávateľské vzťahy povýšiť 
na kvalitatívne inú úroveň, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou vzájomnej dôvery. Po prijatí tohto rozhodnutia 
a stanovení toho, ktorých dodávateľov sa bude dané rozhodnutie týkať, je potrebné uvedené rozhodnutie oficiálne 
oznámiť všetkým rozhodujúcim partnerom, od ktorých  sa realizujú alebo budú realizovať všetky strategicky 
významné dodávky. [11]Následne je odporúčané  menovať pracovný tím  v súlade so zásadami projektového 
riadenia. Dôvodom je skutočnosť, že programy partnerstva s dodávateľmi sú typickými prierezovými programami. 
V  tíme by mali byť zastúpení zástupcovia všetkých organizačných zložiek, ktoré sú nositeľmi  potrebných 
procesov,  ktoré sa týchto programov  týkajú. Ide o zástupcov  orgánov obstarávania/akvizície, rozvoja technológií, 
nákupu, manažérstva kvality (štátneho overovania produktov a služieb pre obranné účely),informačných systémov 
a ďalších. Nasledovať by malo plánovanie zavedenia programu,  školenie a výcvik zamestnancov všetkých 
zainteresovaných orgánov a organizácií, spracovanie návrhu programu a jeho preskúmanie (s identifikáciou 
možných rizík). Po preskúmaní návrhu programu/projektu partnerstvas dodávateľmi  je možné pristúpiť k jeho 
realizácii a následne k posúdeniu jeho efektívnosti a účinnosti. Až po týchto krokoch je vhodné rozšíriť program 
na ďalších dodávateľov. 

 
 

6 ZÁVER 
 
       Problematika výberu dodávateľov a ich spôsobilosti  patrí k dôležitým oblastiam zabezpečenia kvality 
a bezpečnosti technológií  pre bezpečnostné a obranné účely. Výber dodávateľa  je v rámci manažmentu 
dodávateľských reťazcov a procesu akvizície bezpečnostných a obranných technológií zásadným krokom 
z hľadiska uspokojenia požiadaviek zákazníka a zainteresovaných strán. Na proces výberu dodávateľa vplýva celý 
rad faktorov. Z hľadiska špecifík bezpečnostných a obranných technológií je v tejto súvislosti  v článku venovaná 
pozornosť  špecifikám a kritériám výberu  v prípade šiestich druhov produktov, ktoré sa v týchto technológiách 
môžu vyskytovať. V súčasnosti je potrebné pri  stanovovaní kritérií pre hodnotenie a výber dodávateľov 
pristupovať k  výberu dodávateľov nielen z hľadiska tradičného  výberu dodávateľa, ale výber dodávateľa (ov) zo 
strany zainteresovaných strán   by mal  byť realizovaný so zohľadnením udržateľnosti ( kritérií a aspektov 
v jednotlivých oblastiach udržateľnosti).  
      Pri výbere dodávateľov  techniky, vybavenia a systémov  pre bezpečnostné a obranné účely  by mala byť 
uplatňovaná čo najvyššia úroveň  zrelosti dodávateľského reťazca, pretože bez moderného a skutočne zrelého 
systému riadenia  u dodávateľov nemožno očakávať vysokú  kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť samotných 
dodávok. V oblasti vytvárania vzťahov medzi odberateľmi/zákazníkmi a dodávateľmi v oblasti bezpečnostných 
a obranných technológií  je vhodné využiť  a vybudovať –  v prípade vybraných technológií a dodávateľov – 
partnerstvo s dodávateľmi,budované na základe vzájomnej dôvery, ktoré môže priniesť hodnotu ako 
zákazníkovi/odberateľovi tak aj dodávateľovi.    
     Osobitnú pozornosť je potrebné venovať  vzdelávaniu, príprave a výcviku  v oblasti manažmentu 
dodávateľských reťazcov a personálu pre nákupy/akvizície, pretože vysokokvalifikovaný a vycvičený personál  v 
tejto oblasti je najmenej takisto dôležitý ako stratégie a nástroje. Úroveň spôsobilostí pracovného tímu v oblasti 
manažmentu dodávateľských reťazcov je kľúčová pre splnenie  náročných požiadaviek zákazníka. 
     Téma,  ktorej  sa predkladaný článok venuje, je veľmi široká a hlboká. Snahou autorov bolo v tejto súvislosti 
poskytnúť vybrané informácie, ktoré môžu byť využiteľné pre zainteresované strany  v rámci procesov a činností, 
týkajúcich sa problematiky výberu a spôsobilostí   dodávateľov a vzťahov s dodávateľmi poskytujúcimi produkty, 
technológie a služby pre bezpečnostné a obranné účely. 
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TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 
SKÚMANIA A OBJASŇOVANIA TRANSFERU VEDECKÝCH 

POZNATKOV KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU DO 
BEZPEČNOSTNEJ PRAXE1 

 
Ján BUZALKA2 

 
Abstrakt: Cieľ transferu;  Úrovne chápania transferu; Základné črty transferu; Charakteristiky transferu; Miera 
intencionality transferu; Modelovanie problémov bezpečnostnej praxe ,Dimenzie transferu;  Perspektívy procesu 
transferu; 
Kľúčové slová: transfer, bezpečnostná prax, obsah, proces, intencionalita, 

 
Transfer vedeckých poznatkov krízového manažmentu do  praktickej činnosti rôznych subjektov 

bezpečnostnej praxe je vzťahom zložitým, protirečivým, multifaktoriálne podmieneným a predovšetkým vzťahom 
obojstranným a odráža všeobecno-filozofické rešpektovanie vzťahu teórie a praxe v konkrétnom bezpečnostnom 
prostredí. 
 Transfer vedeckých poznatkov je vo všeobecnosti chápaný ako ich prenos, ako  spojnica medzi teóriou 
a praxou. „Prenos a následné využitie dát, informácií, znalostí, poznatkov a získaných skúseností“ „Nie je to len 
technická záležitosť premiestnenia informácií, ale i prenos skúseností, získaných v iných bezpečnostných 
útvaroch, v iných krajinách, odboroch, praxi, ktorá priamo nesúvisí s bezpečnostnou problematikou.“3 

Cieľom transferu  je dosiahnutia určitého stavu bezpečnostnej praxe, pričom tento  chceme dosiahnuť jej 
zámernou zmenou.. Z tohto dôvodu je potrebné primárne stanoviť: 

 čo chceme transferom dosiahnuť; 
 ako to chceme dosiahnuť. 
Cieľ nie je univerzálny pre všetky zaangažované subjekty, že má rôzne úrovne, ktoré tvoria určitú 

hierarchiu cieľov, pričom táto hierarchia je objektívne aj subjektívne determinovaná. Objektívne najmä intenzitou 
a charakterom bezpečnostnej praxe, subjektívne predovšetkým stupňom pripravenosti jednotlivých subjektov 
transferu (aj koordinovanosti ich pôsobenia) vrátane profesionálnej pripravenosti  jednotlivcov a skupín. Úspešné 
naplnenie cieľov transferu si vyžaduje  riešenie nasledujúcich rôznych okruhov problémov, spomedzi ktorých je 
možné uviesť napr.: 
 
 
Vzťah medzi účastníkmi transferu, ako medzi  riadiacimi a riadenými subjektami 

 
Takto všeobecne vymedzený vzťah sa prejavuje v celej jeho komplexnej a dynamickej polohe 

v jednotlivých rovinách bezpečnostnej praxe. To znamená, že zahrňuje roviny, v ktorých  prevláda istá 
autonómnosť transferu jednotlivých sumárov vedeckých poznatkov do činnosti subjektov bezpečnostnej praxe 
a ich súčastí, resp. zložiek nad centrálnym riadením a uskutočňovaním transferu (napr. zo strany štátu, aliancie, 
únie a pod.) až po opačnú hranicu, ktorá je spravidla charakteristická tým, že  prevláda direktívne riadenie transferu 
zo strany vrcholových orgánov bezpečnostného systému (štátu a pod.). Miera autonómnosti transferu  závisí 
napríklad od : 

 intenzity, charakteru, závažnosti a dôležitosti bezpečnostnej  problematiky; 
 doby, ktorá je na samotný transfer k dispozícii; 
 profesionálnej erudovanosti účastníkov transferu; 
 ďalších faktorov; 

 
 
 

                                                             
1 Štúdia je jedným z výstupov vedeckovýskumnej úlohy APZ v Bratislave „Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe  
ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“ 
2 Prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc. Katedra verejnej správy a krízového manažmentu,  Akadémia PZ Bratislava, Sklabinská 1, 835 17 
Bratislava e-mail: jan.buzalka@minv.sk 
3 ERNEKER, J., PORADA, V. Problémy transferu vědeckých poznatků v prostředí policejní organizace. Praha: PA ČR, 2004 
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Vzťah proklamovaného cieľa (cieľov) transferu  ako požadovaného stavu a možností subjektov, ktoré ho 
realizujú 

 
Riešenie tohto vzťahu je možné vo všeobecnosti zjednodušene chápať ako účinnosť transferu (prínos 

vedy pre prax) vo všeobecnosti, prípadne v špecifickej rovine ako účinnosť transferu jednotlivých sumárov 
vedeckých poznatkov rôznych bezpečnostných teórií pre riešenie čiastkových, resp. špecifických otázok 
bezpečnostnej praxe. 

 
 

Adekvátnosť uplatňovaných spôsobov transferu 
 
Subjekty, zúčastňujúce sa transferu sú tvorené ľuďmi s konkrétnymi vedomosťami, návykmi 

a zručnosťami ako aj s ďalšími osobnostnými kvalitami, pričom títo jednotlivci tvoria viac alebo menej kohézne 
profesionálne skupiny. Vzhľadom na špecifiká teórie krízového manažmentu a bezpečnostnej praxe sú na nich 
kladené špecifické požiadavky. Spomedzi nich vystupuje do popredia napr. dosiahnutie požadovaných: 

 profesionálnych znalostí  kombinovaných so všeobecným rozhľadom a  inteligenciou; 
 profesionálnych návykov, zručností, spôsobilostí a schopností; 
 motivácie pre uskutočňovanie transferu; 
 hodnotovej orientácie a pozitívneho  vzťahu ku svojmu poslaniu; 
 charakterových a vôľových kvalít. 

 
 
Základné teoretické a metodologické východiská 

 
Skúmanie a objasňovanie problematiky transferu vedeckých poznatkov do praxe si vyžaduje  

rešpektovať základné teoretické a metodologické východiská skúmania takýchto zložitých,  špecifických 
spoločenských javov a procesov, predovšetkým sú to:  

 systémový prístup – ktorý v sebe koncentruje nevyhnutnosť  postihovať javy a procesy bezpečnostnej 
praxe vo vzájomných väzbách a súvislostiach; 

  vývinový prístup – vyjadrujúci nevyhnutnosť  postihovať ich v dynamicky sa vyvíjajúcich časových 
a priestorových dimenziách; 

  činnostný prístup – vyjadrujúci nevyhnutnosť realizovať vedecké poznanie  bezpečnostnej reality 
priamo v činnosti skúmaných subjektov; 

Rešpektovanie základných metodologických prístupov v procese transferu vedeckých poznatkov si 
vyžaduje takto  postihovať okruhy zložitých problémov, medzi ktoré je možné pracovne zaradiť  najmä: 

 Úrovne chápania transferu; 
 Charakteristiky transferu  
 Základné črty transferu; 
 Základné stránky transferu; 
 Roviny transferu.  
 
Zohľadňovanie miery všeobecnosti transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe je 

východiskom pre jeho chápanie  v niekoľkých úrovniach: 
 

1. Všeobecná  úroveň vzťahu teórie a praxe – odraz relatívne ucelených súborov vedeckých poznatkov 
odrážajúcich objektívnu realitu: 

 Transfer má všeobecne filozofický rozmer (otázka filozofická) a praxeologický charakter; 
 Transfer má rozmer informačný (otázka informatiky). 

2. Špecifická úroveň vzťahu teórie a praxe – vzťah špecifickej teórie (jednotlivé vedné disciplíny) 
a špecifickej praxe (napr. odborový či rezortný pohľad), správnosť a adekvátnosť záverov konkrétnej 
vednej disciplíny - od relatívne ucelených súborov vedeckých poznatkov odrážajúcich objektívnu realitu, 
cez jednotlivých konštituované vedné odbory, vytvorené databázy vedeckých poznatkov alebo vedecké 
práce, monografie a učebnice, po ich všeobecné rešpektovanie a využívanie v bezpečnostnej, policajnej 
praxi; 

3. Konkrétna úroveň vzťahu teórie a praxe – vzťah konkrétnych vedeckých poznatkov (napr. v podobe 
vedeckých metód, metodických postupov, odporúčaní – legislatívne aj odborne v podobe noriem) 
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a konkrétnej praktickej činnosti, osobitne je tento vzťah možné chápať ako  výslednosť (niekedy tiež 
efektívnosť) využitia metodických postupov v praktickej činnosti. Od získaných analyzovaných a 
aktualizovaných informácií a informačných podkladov  po ich bezprostredné a konkrétne využitie 
v každodennej činnosti. 
 
 
Úrovne transferu 

 
 
Základné črty transferu 
  
 Medzi základné charakteristické črty transferu vedeckých poznatkov teórie krízového manažmentu do 
bezpečnostnej praxe patria najmä tie, ktoré v symbióze vyjadrujú všeobecné prístupy ku skúmaniu a 
vymedzovaniu vzťahu určitej oblasti spoločenskej praxe a vedeckej teórie, ktorá ju viac či menej adekvátne odráža 
na jednej strane,  ale tiež špecifické stránky vzťahu bezpečnostnej reality a teórie krízového manažmentu  na strane 
druhej. 
 Pri rešpektovaní uvedeného je možné medzi charakteristické črty tohoto transferu pracovne začleniť 
najmä: 

 obojstrannosť; 
 zložitosť; 
 protirečivosť; 
 multifaktoriálna objektívna a subjektívna determinovanosť; 
 časová dimenzia; 
 sprostredkovanosť;,  
 utilitárnosť;  
 výberovosť  a ďalšie; 

 

Všeobecná úroveň zaistenia bezpečnosti  
jednotlivca, regiónu, krajiny, spoločenstva 

Súdna 
prax 

Záchranárska 
prax 

Policajná prax 

Prax ozbrojených 
síl 

Prax humanit. 
org. 

Zdravotnícka 
prax 

Iná bezp. 
prax 

Činnosť služieb PZ: 
- poriadková 
- dopravná 
- kriminálna  
- iná 

Činnosť systémov: 
- HaZZ 
- CO 
- Ban.záchr.sl. 
- Let.záchr.sl.  

Ozbrojený boj, obrana,  
použitie v iných 

krízových situáciách 
Činnosť, organizácií 
s humanit. poslaním 

(SČK a i) 

Rýchla zdrav. 
pomoc, zdrav. 

jednotky, 
nemocnice  
1. kontaktu 

Špecifická úroveň 

Konkrétna úroveň 
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Obojstrannosť  ako charakteristická črta transferu značí, že praktická činnosť týchto subjektov 
bezpečnostnej praxe je zdrojom poznatkov pre vytváranie vedeckých reflexií v podobe bezpečnostných vied a 
popritom je kritériom ich hodnovernosti a použiteľnosti. Zároveň však vedecké poznatky umožňujú riešiť terajšie 
aj perspektívne otázky účinnosti praxe týchto subjektov (a ďalších subjektov bezpečnostného systému štátu.). 

Zložitosť uvádzaného transferu je jeho imanentnou charakteristickou črtou. Je na jednej strane výrazom 
zložitosti bezpečnostnej problematiky spoločenskej praxe, je však tiež vyjadrením zložitých podmienok 
konštituovania krízového manažmentu, ako bezpečnostnej vedy.  

Pokiaľ ide o posudzovanie transferu z hľadiska jeho protirečivosti, táto jeho charakteristická črta odráža 
na jednej strane vnútornú protirečivosť bezpečnostnej reality (napr. protirečenia medzi požiadavkami na ochranu 
a možnosťami systémov ochrany, protirečenia medzi pozitívnym prínosom moderných technológií pre život 
človeka a s tým súvisiacim narastaním rizika a ohrozenia  života) a zároveň je prejavom nepresnosti a niekedy aj 
“nedokonalosti” teoretickej reflexie praxe z hľadiska vedeckej teórie. 

Multifaktoriálna determinovanosť transferu, či už z hľadiska objektívnych potrieb vývinu a 
zdokonaľovania systémov ochrany životov, zdravia a majetku v modernej spoločnosti, alebo z hľadiska zložitých 
vzťahov rôznych subjektov (napr. štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb) je ďalšou jeho 
charakteristickou črtou. 

Ďalší znak transferu, uvedený ako jeho časová dimenzia, je možné chápať z rôznych hľadísk. 
Predovšetkým je to skutočnosť, že transfer prebieha najčastejšie takpovediac “ex post”,  čiže vývin vedeckej teórie 
sa prirodzene oneskoruje za vývinom objektívnej reality (až na základe nazbierania a zovšeobecnenia skúseností, 
algoritmov konania a správania sa v rôznorodých krízových situáciách), pričom sa môžu vyskytovať obdobia, keď 
s využitím prognostickej funkcie vedeckého poznania vedecká teória rozpracováva otázky budúcich potrieb 
objektívnej reality. Časovú dimenziu transferu je možné vzťahovať tiež na  plnšie pochopenie potreby určitého 
časového úseku, nevyhnutného na uskutočnenie vedeckej (ale napr. aj legislatívnej) reflexie vývinu praxe zo strany 
pracovníkov bezpečnostnej praxe (vrátane pracovníkov decíznej sféry). 

Sprostredkovanosť transferu je podmienená tou skutočnosťou, že vedecké poznatky sa nepresadzujú 
v bezpečnostnej praxi priamo, bezprostredne, ale, ako bude uvedené neskôr, prostredníctvom zovšeobecňovania a 
výmeny nahromadených skúseností činnosti rôznych subjektov, bezpečnostných ozbrojených zborov, 
záchranných systémov, využívania výsledkov vedeckovýskumnej práce, profesionálnou pripravenosťou  všetkých, 
ktorí na plnení týchto úloh participujú a ktorí  vytvárané odborné (ale tiež legislatívne) normy presadzujú do svojej 
praktickej činnosti. 

 Skúsenosti z uskutočňovania transferu ukazujú, že jeho charakteristickými  črtami sú  utilitárnosť a 
výberovosť, ktoré sú vyjadrením výraznej špecifickosti takých činností, ako sú ochrana životov, zdravia a 
majetku. Je zrejmé, že do praxe sa najrýchlejšie a najúčinnejšie zavádzajú také poznatky vedeckých teórií, ktoré 
prispievajú ku riešeniu najpálčivejších problémov praxe. V  súčasnom období ide najmä opatrenia proti hrozbe 
medzinárodného terorizmu, (s použitím chemických  a biologických prostriedkov), zavádzania integrovaného 
záchranného systému, odborné, organizačné a legislatívne riešenie otázok humanitárnej pomoci postihnutým 
apod.. Tieto, a ďalšie črty transferu významným spôsobom podmieňujú aj voľbu  spôsobov a ciest, ktorými sa 
transfer uskutočňuje. 

 
 
Charakteristiky transferu 
 
Posudzovanie  transferu je možné uskutočňovať z hľadiska rôznych prístupov a s použitím rôznych 
kritérií. Vždy ale ide o posudzovanie, kvantifikáciu jednotlivých parametrov transferu. Skúsenosti 
ukazujú, že medzi tieto parametre sú začleňované najmä tie charakteristiky, ktoré transfer čo 
najpresnejšie vyjadrujú:  

 Obsah, rozsah - množstvo, informačná bohatosť  transferu; 
 Procesuálna stránka, technológia transferu – spôsob realizácie a použitie metód a prostriedkov 

transferu; 
 Prínos- užitočnosť transferu pre riešenie aktuálnych i perspektívnych úloh bezpečnostnej praxe; 
 Pripravenosť bezpečnostnej praxe - pohotovosť  a  akcieschopnosť  ohrozeného systému využiť  

vedecké poznatky,  pripravenosť  pracovníkov; 
 Časový faktor – časová tieseň, alebo naopak dostatok času na realizáciu transferu, konkrétny 

časový úsek, v ktorom transfer prebieha; 
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 Priestorový, územný faktor – konkrétna geografická, sociálna, resp. iná lokalizácia transferu, 
prihliadanie na priestorový rozsah a územné špecifiká; 

Vzhľadom na zameranie tohto príspevku, bude pozornosť venovaná najmä prvým dvom charakteristikám. 
 
 
Obsahová stránka transferu vedeckých poznatkov 
 

Pri odpovedi na otázku, aké sú štrukturálne komponenty obsahu transferu, (t.j. „čo je pri transfere 
prenášané?“) je možné pracovne uviesť, že sú to  najmä:  

 Informácie, fakty, vedecké poznatky jednotlivo aj v podobe databáz, koncepcií, metodík prípadne až 
teórií; 

 Hodnotenia, hodnotiace súdy, postoje a iné kvality;  
 Algoritmy postupov, mechanizmy posudzovania, teoretické konštrukcie, praktické skúsenosti;  
 Tradície, zvyklosti, normy, prijímaný „kánon“ činnosti. 
 

Bezpečnostná prax sa vyznačuje značnou neistotou a neurčitosťou. Pokiaľ neistoty je možné 
kvantifikovať pomocou nástrojov matematickej štatistiky, neurčitosti je možné len odhadovať na základe pokiaľ  
možno čo najdôkladnejšieho poznania minulosti a súčasnosti bezpečnostného javu a pomocou špecifických (napr. 
expertných) metód. 

Pre samotný transfer vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe je potrebné rešpektovať skutočnosť, 
že v podmienkach neurčitosti nemajú javy a procesy konštantný tvar a priebeh, a to ani pri kauzálnej súvislosti 
týchto javov a procesov. Z toho vyplýva, že nie je možné takéto javy a procesy presne identifikovať. Tieto 
podmienky sú zdrojom protirečivosti medzi tým čo očakávame a skutočnosťou. Tieto protirečenia sa v určitej fáze, 
ak nie sú riešené, stávajú zdrojom bezpečnostných hrozieb. Disharmónia medzi očakávaným výsledkom činnosti 
a skutočným výsledkom je vyjadrením nestability  a neurčitosti prostredia. 

Z vecného a časového hľadiska je možné, pri určitej dávke zovšeobecnenia, členiť spektrum 
bezpečnostných činností, tvoriacich bezpečnostnú prax, na dve skupiny. Prvú skupinu tvorí riešenie dlhodobých, 
chronických problémov (často sa vyskytujúcich v štádiu latencie) celkovej stratégie odolnosti systému, obrany 
a ochrany prostredníctvom prognózovania, prevencie, plánovania, dlhodobej orientácie na koncepčnú prípravu 
bezpečnostných opatrení. Druhú skupinu tvoria konkrétne operatívne a výkonné aktivity, zamerané na riešenie 
náhlej akútnej situácie (napr. po vzniku NNJ – neočakávaného negatívneho javu). 

Z hľadiska jednotlivých, navzájom sa prelínajúcich sfér, resp. oblastí vedeckého poznania, odrážajúcich 
jednotlivé oblasti bezpečnostnej reality je možné vymedziť nasledujúce tematické okruhy obsahu transferu 
vedeckých poznatkov : 

 Obrana – poznatky o aktivitách štátnych orgánov v príprave na situáciu alebo v situácii, keď prevažuje 
násilné (ozbrojené) vonkajšie ohrozenie s tendenciou deštrukcie štátu ako celku alebo výrazného 
narušenia jeho zvrchovanosti a celistvosti. Tieto poznatky sa využívajú vo všetkých oblastiach existencie 
spoločnosti s dôrazom na oblasť obrany, najmä činnosti ozbrojených síl.; 

 Vnútorná bezpečnosť – poznatky o aktivitách štátnych orgánov v oblasti prevencie a eliminácie, resp. 
minimalizácie vnútorného ohrozenia, preventívne a represívne aktivity na zaistenie zákonnosti na území 
štátu. Tieto poznatky sa využívajú v činnosti  polície, prokuratúry a súdov (s prípadnou asistenciou 
ozbrojených síl za vopred taxatívne vymedzených podmienok); 

 Záchrana životov, zdravia a majetku – poznatky o aktivitách štátnych, samosprávnych inštitúcií aj 
samotných občanov na záchranu životov, zdravia a majetku, životného prostredia pri mimoriadnych 
udalostiach v dobe mieru a v dobe vojny. Tieto poznatky sa využívajú prevažne v rámci civilného 
núdzového plánovania, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi 
a pod. (aj v medzinárodnom meradle); 

 Ekonomická bezpečnosť – poznatky o aktivitách štátu, právnických a fyzických osôb pri ohrození 
disponibility surovinových, energetických a iných materiálnych zdrojov alebo pri iných ohrozeniach 
funkcie ekonomiky pre potreby života občanov, štátu a pre zaistenie obranných, ochranných 
a záchranných aktivít jednotlivých subjektov; 

 Ekologická bezpečnosť – poznatky o aktivitách  štátu na zaistenie odolnosti a ochrany ekosystému; 
 Poznatky o špeciálnej oblasti aktivít v rámci medzinárodného spoločenstva na podporu svetového mieru 

a humanity. 
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Bezpečnosť transferu špecifických vedeckých informácií  
  
Pre potreby zaistenia bezpečnosti transferu vedeckých poznatkov špecifického charakteru, ktoré podliehajú 

určitým stupňom režimu utajenia je nevyhnutné  vytvorenie subsystému ochrany, zahrňujúceho  celý komplex 
navzájom prepojených prvkov. Elektronicky spracovávané informácie je potrebné chrániť pred zneužitím,  
zničením, poškodením alebo stratou, formou bezpečnostných projektov s definovanými mechanizmami ochrany. 
Osvojenie si medzinárodných bezpečnostných noriem v našich podmienkach predpokladá využitie konkrétnych 
projektov ochrany (napr., detekcia prieniku, zálohovanie a archivácia, šifrovanie, riadenie prístupu, audit udalostí 
apod.). Realizácia bezpečnosti informačných systémov potom predpokladá najmä opatrenia: 

 bezpečnostnej analýzy; 
 zabezpečenia ochrany informačných systémov. 

 
Bezpečnostná analýza by mala zahrňovať najmä: 

 Analýzu štruktúry systému riadenia (z organizačného a funkčného hľadiska, informačných    a 
komunikačných funkcií, existujúcich bezpečnostných prvkov a funkcií ); 

 Analýzu reálneho prostredia informačného systému (z hľadiska fyzického a personálneho), vrátane 
ochrany telekomunikačných zariadení a prenosových okruhov; 

 Analýzu samotného informačného systému ( z hľadiska architektúry a typológie , analýzy tokov 
informácií a dát , technológie , prevádzky a údržby systému ); 

 Analýzu právnej stránky bezpečnosti informačných systémov; 
 
 
Procesuálna stránka transferu 
 

Pri posudzovaní tejto stránky transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe je potrebné 
zvažovať najmä také parametre, ako sú napr.: 
 

 Rýchlosť transferu – optimum, extrémy; 
 Čas, doba trvania transferu – podľa miery jeho všeobecnosti;  
 Frekvencia (dávkovanie informácií) transferu- informácie po dávkach „porciách“; 
 Modulácia – stvárnenie informácií- (cesty a spôsoby transferu). 

 
Rýchlosť transferu je fenomén, v ktorom sa prejavuje niekoľko tendencií. Jednak je to tendencia, ktorá 

reprezentuje spoločenskú objednávku, čiže vyjadruje požiadavku na čo najrýchlejšie osvojenie si potrebných 
vedeckých informácií praxou, čo vyplýva z narastajúcej intenzity a frekvencie ohrození životov, zdravia a majetku 
v modernej spoločnosti. Ďalej sa tu prejavuje tendencia prirodzeného oneskorovania vedeckej reflexie objektívnej  
(bezpečnostnej) reality za potrebami bezpečnostnej praxe. Je zrejmé tiež, že rýchlosť transferu bude závisieť od 
celej škály objektívnych a subjektívnych determinujúcich činiteľov. Medzi nimi je možné uviesť napr. sociálne, 
politické, ekonomické ale tiež legislatívne podmienky, úroveň vedecko-technického rozvoja vo všeobecnosti 
a špecificky v oblastiach korešpondujúcich s bezpečnostnou praxou a na druhej strane napr. vzdelanostnú, 
informačnú a odbornú vyspelosť jednotlivých subjektov bezpečnostnej praxe. Rýchlosť transferu je tiež 
podmienená informačno-technologickou a materiálno-technickou úrovňou vývinu spoločnosti. Rýchlosť  transferu  
je možné z tohto hľadiska posudzovať na škále optimálnosti ako optimálnu, prípadne extrémne vysokú, alebo 
extrémne nízku, pričom oba extrémne prípady sú pre celkovú kvalitu transferu škodlivé. 

Čas, resp. doba trvania transferu je charakteristika, ktorá je závislá na miere všeobecnosti samotného 
transferu, ktorá ovplyvňuje  celkovú kvalitatívnu a kvantitatívnu (sumu prenášaných vedeckých poznatkov)  
úroveň vedeckých poznatkov (v rôznych podobách). Z vyššou mierou všeobecnosti vedeckých poznatkov narastá 
čas trvania transferu. 

Frekvencia transferu vyjadruje skutočnosť,  že pre kvalitu transferu vedeckých poznatkov do 
bezpečnostnej praxe je vhodné tieto usporiadať do určitých „dávok, balíčkov“, s usporiadaným obsahom aj 
rozsahom  a navzájom na seba nadväzujúcich. Takéto „dávkovanie“ je prirodzeným dôsledkom postupného 
rozvoja teórie krízového manažmentu a na druhej strane umožňuje pre užívateľov v bezpečnostnej praxi 
jednoduchšie „strávenie“ jednotlivých dávok informácií a ich postupného osvojovania a uvádzania do svojej 
každodennej činnosti. 
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Moduláciou transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe je možné chápať samotné 
stvárnenie tohto procesu, čiže ako vymedzenie ciest a postupov s využitím potrebných prostriedkov.  

Pri chápaní transferu ako postupného procesu je možné pracovne tento proces usporiadať do niekoľkých, 
po sebe nasledujúcich a prelínajúcich sa etáp, v ktorých sú využívané adekvátne cesty a spôsoby.   

 Skúmanie problémov praxe bezpečnostných  systémov u nás i v zahraničí; 
 Získavanie, analýza a usporiadanie vedeckých poznatkov; 
 Štúdium zovšeobecnených a usporiadaných poznatkov; 
 Vytvorenie algoritmov a spôsobov riešenia problémov a ich zavedenie do bezpečnostnej praxe – a to 

aj v normatívnej a legislatívnej oblasti; 
Prvou etapou takto vytvoreného pracovného modelu transferu je skúmanie praktickej činnosti subjektov 

bezpečnostnej praxe, ďalších subjektov a záchranných systémov u nás i v zahraničí.  Ide tu predovšetkým o 
empirické poznávanie mechanizmov a výsledkov praktickej činnosti systémov ochrany. Skúsenosti ukazujú, že 
najčastejšími cestami v rámci tejto fázy sú najmä: 

 Získavanie empirických skúseností z každodennej praxe plnenia úloh bezpečnostnej praxe; 
 Výmena a zovšeobecňovanie pozitívnych skúseností - odborné zhromaždenia, semináre, školenia, 

publikovanie v odbornej tlači  ;  
 Využívanie  pozitívnych empirických skúseností a poznatkov pre skvalitnenie každodennej praxe - tvorba 

metodických príručiek a iných pomôcok;  
Ďalšou etapou transferu, ktorá sa úzko prelína a doplňuje s predošlou je získavanie, analýza a 
usporiadanie vedeckých poznatkov. Tento proces si vyžaduje prípravu a uskutočňovanie vedeckých 
výskumov, ktoré by zabezpečovali potrebnú úroveň  poznania praxe a tendencií jej vývoja. V rámci 
tejto etapy transferu je potrebné sústrediť pozornosť na využitie nasledujúcich ciest a spôsobov: 
 Vedecky koncipovaný a realizovaný  výskum, získavanie vedeckých poznatkov;  

 Analýza a usporiadanie vedeckých poznatkov do podoby teoretických koncepcií;  
 Výmena a využívanie relevantných skúseností  a poznatkov iných krajín – tento spôsob je efektívne 

a systematicky využívaný;  
 Štúdium zovšeobecnených a usporiadaných poznatkov - je v značnej miere obsahom analýzy súčasných 

a načrtnutie trendov edukačných potrieb bezpečnostného systému. Takáto analýza je jedným zo 
základných predpokladov úspešnosti rozvoja každej organizácie – teda celého bezpečnostného systému 
ako aj jeho jednotlivých súčastí. 

 
Jadrom a zároveň najzložitejšou otázkou celého transferu je etapa, zahrňujúca vytvorenie 

najoptimálnejších algoritmov a spôsobov riešenia problémov a ich zavedenie do bezpečnostnej praxe. Obsah 
tejto etapy transferu je v súčasnom období realizovaný mnohými spôsobmi a v rozličných formách, v závislosti na 
miere intencionality samotného transferu. 
 
 
Hľadisko miery intencionality transferu 
 

Transfer  vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe má v závislosti na miere jeho intencionality 
priebeh: 

 Intencionálny – cieľavedomý, zámerný – využitie intencionálneho pôsobenia spoločnosti a jej 
subsystémov; 

 Funkcionálny – spontánny – nezámerné, spontánne osvojovanie si vedeckých poznatkov v bezpečnostnej 
praxi , 

 
 
Intencionálny priebeh transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe 
 

V prvom prípade, kde ide najmä o využitie intencionálneho pôsobenia spoločnosti a jej subsystémov, 
prebieha tento proces vo viac alebo menej inštitucionalizovaných formách. V týchto formách je transfer 
realizovaný v podstate ako edukačný proces. 

Miera intencionality transferu ovplyvňuje konkretizáciu všeobecných cieľov edukačného procesu, 
ovplyvňuje stvárnenie jeho obsahu, voľbu metód a prostriedkov ako aj jeho organizačné usporiadanie. Z tohoto 
pohľadu je možné edukačné procesy pre potreby bezpečnostného systému členiť na také, v ktorých je najmenšia 
miera intencionality, napr. obyvatelia sa spontánne oboznamujú napríklad s metodikou poskytovania prvej 
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pomoci, alebo so zásadami ich prípadnej evakuácie pri možnom ohrození prostredníctvom, pre tento účel 
pripravených, televíznych programov, letákov alebo iných mediálnych prostriedkov. 

Ďalej sú to edukačné procesy, v ktorých sa uplatňuje zámerné, intencionálne, ale neriadené učenie. Medzi 
také patria  najmä osvetové prednášky, besedy s obyvateľmi, ukážky rôznych predmetov (napr. nových ochranných 
prostriedkov jednotlivcov) a činností, spojené s ich  praktickým vykonávaním, na ktorých je účasť obyvateľov 
dobrovoľná. Typickým prípadom takéhoto učenia je napríklad dobrovoľná a spontánna divácka účasť obyvateľov 
pri uskutočňovaní rôznych ukážok a cvičení v teréne.  

Najvyššiu mieru intencionality majú edukačné procesy riadené, čiže plánované, organizované a 
kontrolované vzdelávanie  - prevažne inštitucionalizované,  rôzne typov edukačných procesov v rôznych 
inštitúciách. 

V edukačných procesoch pre potreby bezpečnostnej praxe sú v špecifickej podobe zrejmé preferencie 
všetkých uvedených oblastí vzdelávania dospelých. Vzhľadom na skutočnosť, že v demografickej štruktúre 
obyvateľov Slovenskej republiky tvorí značnú časť populácia detí a mládeže, v procese transferu vedeckých 
poznatkov do činnosti tejto skupiny obyvateľov je potrebné rešpektovať ontogenetické zvláštnosti tejto skupiny.  

Rozpracovanie základných vedeckých prístupov k modernej koncepcii edukácie pre potreby 
bezpečnostného systému v nastávajúcom období, charakteristickom nárastom intenzity a frekvencie rizík a 
ohrození v rôznych oblastiach života spoločnosti a postupným začleňovaním našej krajiny do európskeho 
spoločenstva si vyžaduje: 

 dôsledne charakterizovať jednotlivé skupiny subjektov, ktoré sa podieľajú na edukačných procesoch pre 
potreby bezpečnostného systému; 

 ujasniť si prístupy k formulácii  a konkretizácii cieľov edukačných procesov pre potreby bezpečnostného 
systému; 

 ujasniť si možnosti nového kurikulárneho a modulového usporiadania obsahu edukácie pre potreby 
bezpečnostného systému; 

 analyzovať organizačné formy a edukačné koncepcie, umožňujúce zvýšiť účinnosť edukácie pre potreby 
bezpečnostného systému; 

 analyzovať edukačné metódy a prostriedky, ktoré môžu prispieť ku zvýšeniu aktivity a poznávacej 
motivácie účastníkov edukačných procesov pre potreby bezpečnostnej praxe. 

 
 V  edukačných procesoch pre potreby bezpečnostnej praxe (najmä pre rôzne typy kurzov) sa javí ako 
výhodné modulárne usporiadanie obsahu edukácie, to znamená chápanie obsahu ako stavebnice istých modulov. 
Jeho výhody  sú zrejmé  najmä v nasledujúcich charakteristikách: 

 má značnú flexibilitu a to nielen z pohľadu inštitúcie ale aj z pohľadu účastníka; 
 je príťažlivejšie a atraktívnejšie než „tradičné usporiadanie„; 
 vytvára príležitosť pre edukačnú aktivitu v ľubovoľnom veku; 
 odstraňuje obavy zo skúšania; 
 umožňuje výraznejšie využívanie individuálneho prístupu a pomoci zo strany edukátora. 

 
 
Využívanie edukačných koncepcií, organizačných foriem, a edukačných metód  pre transfer vedeckých 
poznatkov teórie krízového manažmentu do bezpečnostnej praxe 
   

V súčasnom období vývoja spoločnosti vo všeobecnosti a osobitne bezpečnostnej praxe narastá 
nevyhnutnosť hľadania a rozvoja takých foriem a metód, ktoré môžu výraznejšie posilniť aktivitu všetkých 
účastníkov edukačných  procesov pre tejto praxe. 

Pre pracovníkov bezpečnostnej praxe je  v rámci inštitucionalizovaných foriem organizovaná príprava 
v podobe :  

 edukácie na školách – stredných, vysokých (vrátane špecializovaných  rezortných); 
 edukácie resp. prípravy v kurzoch rôznych typov a rôznej úrovne; 
účasti na cvičeniach  a nácvikoch  na miestnej a regionálnej úrovni; 
 účasti na cvičeniach, ukážkových  cvičeniach , štábnych nácvikoch na celoštátnej a medzinárodnej 

úrovni; 
 analýzy získaných skúseností a poznatkov z realizovaných cvičení a ich zavádzanie do praktickej 

riadiacej činnosti krízového  a bezpečnostného manažmentu; 
 účasti na metodických zamestnaniach, ukážkach, prezentáciách, exkurziách;  
 účasti na seminároch, konferenciách, kongresoch, workshopoch, sympóziách a pod.;  
 študijných pobytov  a stáží rôzneho druhu; 
 získavania skúseností – na základe praktického a konkrétneho začleňovania pracovníkov do plnenia 

povinností.  
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Významnou súčasťou  inštitucionálneho uskutočňovania transferu sa stále častejšie stáva  modelovanie 
problémov bezpečnostnej praxe. Na základe analýzy bezpečnostnej praxe najmä získaných poznatkov o priebehu 
procesov v určitých podmienkach (parametre fyzikálneho prostredia, kvalita ľudského faktoru, kvalita a kvantita 
síl a prostriedkov), poznatkov o obsahovej a procesuálnej stránke  transferu je možné vývin parciálnych otázok 
bezpečnostnej praxe modelovať.  

Matematické modely  vývinu bezpečnostnej praxe využívajú logické a matematické výrazové 
prostriedky.  Predstavujú sústavy matematických funkcií alebo algoritmov. Tieto modely môžu byť ďalej členené 
na  analytické, štatistické a kombinované (analyticko-štatistické). Z hľadiska potrieb transferu vedeckých 
poznatkov do bezpečnostnej praxe je výhodné, že tieto skupiny modelov majú stochastický charakter a umožňujú 
modelovať náhodné javy spojené so vznikom krízy a vývinom krízovej situácie (napr. využitím rozloženia 
pravdepodobnosti hodnôt sledovaných parametrov alebo využitím metódy Monte Carlo).4 Táto metóda patrí 
v súčasnosti medzi účinné nástroje analýzy náhodných javov vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, pričom môže 
byť s úspechom využiteľná aj v procese analýzy bezpečnostnej praxe (napr. bezpečnostného prostredia, 
bezpečnostných hrozieb a rizík). Jedným z najdôležitejších prvkov využitia tejto metódy je vytvorenie tzv. „umelej 
náhody“ generovaním pseudonáhodnej postupnosti. 

Popri týchto klasifikačných kritériách sú v praxi rešpektované aj ďalšie kritériá, ktoré možno prezentovať. 
Môže to byť napr. účel modelovania, čiže aké úlohy má daný model plniť. Pri rešpektovaní tohto kritéria je možné 
modely členiť na:  

 modely prípravy síl a prostriedkov krízového manažmentu (využívané napr. pri príprave jednotlivých 
stupňov manažmentu – štábov, zásahových jednotiek, výcvikové modely); 

 modely overovania plánov riadiacej činnosti; 
 modely výskumu a vývoja. 

V tejto súvislosti je potrebné objasniť vzťah medzi modelovaním a simuláciou.5 Pojmom modelovanie 
býva spravidla označovaný proces generovania alebo konštrukcie, tvorby modelu nejakého originálu. Pojmom 
simulácia sa rozumie proces, ktorý je rôznym spôsobom spojený s využívaním už vytvoreného (aj overeného) 
modelu, slúžiaci  na splnenie vytýčenej úlohy. Pri riešení úloh v  sociálnom prostredí môže  simulácia nadobudnúť 
charakter hry, resp. hrania rolí. V procese modelovania vystupuje aktívne autor modelu, pričom  v procese 
simulácie  nemusí byť autor modelu a jeho užívateľ identická osoba. 

Proces modelovania bezpečnostnej praxe dovoľuje bez strát a časového stresu syntetizovať variantným 
spôsobom vplyv rôznych faktorov v rôznych podmienkach činnosti systému a tak hľadať vhodné algoritmy 
riešenia problémov bezpečnostnej praxe v celej škále možných ohrození, v jednotlivých obdobiach, od prevencie 
vzniku, až po záchranu a obnovu činnosti systému.6 Výhodou modelovania bezpečnostnej praxe je najmä možnosť 
vyhodnocovania účinnosti jednotlivých modelovaných opatrení riadiacej sféry, posudzovať ich kvalitu a využiť 
získané výsledky na zvýšenie účinnosti reálnych opatrení v prípade riešenia reálnych bezpečnostných situácií. 
 
 
Funkcionálny  priebeh transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe 
 

Z hľadiska existencie a potrieb človeka je bezpečnosť jednou  z najviac pociťovaných potrieb. Pre 
naplňovanie uvedenej potreby a na základe pocitu ohrozenia sa ľudia už od minulosti spontánne a dobrovoľne 
začleňujú do rôznorodých systémov záchrany a ochrany ich bezpečnosti (Červený kríž, dobrovoľný Hasičský zbor, 
rôzne záujmové branno-bezpečnostné organizácie, branno-športové kluby, spolky a pod.) Pre naplňovanie potreby 
vlastnej bezpečnosti, resp. bezpečnosti iných ľudí (napr. rodiny, blízkych, priateľov a pod.)sa dobrovoľne 
začleňujú tiež do účasti v rôznych aktivitách,  ako je  napr. účasť (často aj jednorazová) v rôznych školeniach, 
kurzoch (napr. sebaobrany), tréningových a zdokonaľovacích táboroch, sústredeniach a pod. 

Inou podobou funkcionálneho pôsobenia je úsilie o vlastný rozvoj svojej osobnosti  v tejto oblasti, ktoré 
môže vyústiť až do sebavzdelávania, resp. sebazdokonaľovania (selfrealization) cestou štúdia relevantnej literatúry 
(využívanie knižníc, bibliografických centier, databáz) alebo možností prostriedkov masovej komunikácie a najmä 
internetu. 

                                                             
4 Pozn. Bol  to kódový názov úlohy počítačovej simulácie z  obdobia vývoja prvej atómovej bomby v roku 1945 v Los Alamos.  
5 Podrobne pozri RYBÁR, M. a kol. Modelovanie a simulácia vo vojenstve. Bratislava, MO SR 2000, s. 50 a n 
6 pozn. V súčasnosti sa pre účely modelovania a simulácie veľmi účinne používa systém CIPREGIS, ktorý je vlastne GIS-om so špecifickým 
programovým vybavením.  
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Chápanie transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe v osobnostnej rovine  
  
  V osobnostnej rovine (sfére) transferu vedeckých poznatkov teórie krízového manažmentu do praxe 
bezpečnostných systémov je vyjadrená miera jeho subjektívnej, osobnostnej sprostredkovanosti, ktorá je 
podmienená skutočnosťou, že aktérmi transferu sú živí ľudia so svojimi osobnostnými charakteristikami. Sú to  
osobnostné faktory:  

 tých, čo produkujú, ukladajú, sprostredkovávajú  vedecké poznatky (vedeckí pracovníci, riešitelia 
vedeckovýskumných úloh, výskumné tímy, pracoviská, databázy a pod.); 

 tých, ktorí sú užívateľmi týchto poznatkov v praktickej činnosti – profesionálnych pracovníkov aj 
dobrovoľníkov -  odborníkov v bezpečnostnej oblasti a obyvateľstva, ktoré je potenciálne ohrozené; 

 
Osobnostná dimenzia transferu je determinovaná tiež osobnostnými charakteristikami zúčastnených, ich 

vzťahu k transferu a tiež vzťahu k ďalším subjektom transferu. Významne ju ovplyvňuje tiež kvalita a charakter 
dostupných informačných zdrojov a schopnosť jednotlivých subjektov tieto zdroje adekvátne využívať.  

Pri transfere zohrávajú relatívne dôležitú úlohu médiá. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť si ich 
podporu, najmä pri uskutočňovaní niektorých opatrení bezpečnostnej praxe, ktoré môžu byť, vzhľadom na svoj 
charakter (napr. čiastočné a dočasné obmedzenie demokratických práv, obmedzenie pohybu osôb, tovarov 
a financií a pod.) nepopulárne a tak negatívne prijímané zo strany verejnosti.  

Vzhľadom na skutočnosť, že miesto a úlohy rôznych subjektov sú pri transfere vedeckých poznatkov do 
bezpečnostnej praxe rôznorodé a ich špecifické záujmy niekedy vyjadrujú aj rôznorodé požiadavky, môže medzi 
nimi vznikať diskrepancia alebo prekrývanie záujmov. Z tohto dôvodu je vhodné vymedziť relatívne rigorózne 
pravidlá (aj právnou úpravou), kde by boli vymedzené kompetencie a povinnosti týchto subjektov pri transfere. 
Rôzne subjekty sa líšia tiež svojimi požiadavkami na parametre (rozsah, mieru všeobecnosti, hĺbku, usporiadanosť 
a pod.) vedeckých poznatkov, ktoré by zabezpečovali plnenie ich úloh v oblasti bezpečnostnej praxe. 

Vzhľadom na skutočnosť, že transfer prebieha v rôznych rovinách bezpečnostnej reality, v rámci nej aj 
mimo túto realitu, v širších spoločenských kontextoch je potrebné si uvedomiť, že množina všetkých subjektov, 
zúčastňujúcich sa na transfere, prípadne transferom dotknutých je relatívne široká a rôznorodá. Skúsenosti 
ukazujú, že vzhľadom na zástoj jednotlivých subjektov v procese transferu, je možné vyčleniť tie subjekty, ktoré 
sa rozhodujúcou mierou podieľajú na výslednosti (účinnosti) transferu. Do tejto skupiny patria: 

 pracovníci vedy, výskumu a vývoja v oblasti bezpečnosti; 
 decízna sféra v tejto oblasti (rezortné a správne orgány a inštitúcie); 
 bezpečnostné služby a záchranné systémy; 
 verejné inštitúcie vrátane tých s humanitným poslaním, bezpečnostné agentúry, vrátane medzinárodných; 
 služby jednotlivých sektorov hospodárstva; 
 médiá; 
 verejnosť a prípadne ďalšie transferom dotknuté strany.  

Každý z uvedených subjektov môže v transfere zohrávať inú rolu. Spomedzi rôznych rolí sú vzhľadom na 
priebeh transferu rozhodujúce roly: 

 manažér transferu - zadávateľ vedeckých úloh a usmerňovateľ  vedeckých aktivít; 
 tvorca vedeckých poznatkov, koncepcií, teórií; 
 sprostredkovateľ, šíriteľ a skladovateľ poznatkov; 
 užívateľ vedeckých poznatkov – bezpečnostná prax (činnosť pracovníkov uskutočňujúcich ochranu, 

obranu a záchranu ale tiež ohrozených a potenciálnych obetí); 
 užívateľ so špecifickým postavením profitujúceho subjektu (napr. ekonomický alebo iný prospech); 
 informátor o priebehu a kvalitách transferu – rôzne médiá 

 
Subjekty, ktoré sú zodpovedné za transfer vedeckých poznatkov krízového manažmentu do bezpečnostnej 

praxe musia  poznať zdroje a charakter bezpečnostných ohrození, možnosti ich eliminácie a lebo minimalizácie a 
v potrebnom  rozsahu zabezpečovať  informácie všetkým zainteresovaným prvkom bezpečnostného systému 
a obyvateľom. 

Vzhľadom na skutočnosť, že transfer vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe je proces, je 
nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť  vypracovaniu  účinných nástrojov, spôsobov a prostriedkov  
Perspektívy procesu transferu 

 
Získané poznatky a skúsenosti z praxe nasvedčujú, že úroveň transferu vedeckých poznatkov krízového 

manažmentu do bezpečnostnej praxe nie je adekvátna potrebám súčasného stavu a perspektívam vývinu celého 
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bezpečnostného systému. Pre zvýšenie úrovne transferu by bolo potrebné sústrediť pozornosť na plnenie 
nasledujúcich úloh: 
 Vedecký výskum bezpečnostnej praxe, vzájomných väzieb medzi prvkami bezpečnostného  systému 

navzájom a tiež navonok s inými systémami aj v medzinárodnom meradle (bezpečnostné zbory, záchranárske 
subjekty, štátna správa, samospráva, právnické osoby, fyzické osoby); 

 Permanentné štúdium bezpečnostných vied - špecificky v jednotlivých úrovniach edukačného systému - 
využitie účinných edukačných koncepcií, metód a foriem (ako napr. možnosti prípadových štúdií, 
simulačných hier, modelovania, prípadne dištančného vzdelávania);  

 Dôslednejšia aplikácia relevantných  vedeckých poznatkov do praktickej činnosti subjektov bezpečnostnej 
praxe; 

 Využitie vedeckých poznatkov pri príprave legislatívnych a odborných noriem; 
 Úzka spolupráca všetkých zainteresovaných prvkov a ďalších subjektov s relevantnými inštitúciami iných 

krajín, prípadne v rámci spoločných nadnárodných orgánov a organizácií; 
 
 
Záver 

 
Stručný pracovný náčrt niektorých základných prístupov k otázkam  teórie a metodológie transferu 

vedeckých poznatkov krízového manažmentu do bezpečnostnej praxe je možné považovať za príspevok do 
odbornej vedeckej diskusie v tejto oblasti ale zároveň môže plniť úlohu východiska pre orientáciu teoretických, 
vedeckovýskumných  aktivít v tejto oblasti ako aj aktivít spoločenskej praxe  v rôznych relevantných sférach 
modernej spoločnosti. 

Z toho čo bolo uvedené je možné vyvodiť a navrhnúť orientáciu úsilia vedeckej práce v oblasti 
bezpečnosti do nasledujúcich oblastí: 

 systémové a komplexné riešenie dlhodobých a zásadných otázok vzniku, vývinu a dôsledkov ohrození 
a rizík rôzneho druhu a možností prevencie a redukcie týchto dôsledkov; 

 vedecká podpora pri riešení konkrétnych, aktuálnych krízových javov; 
 cieľavedomé a zámerné rozvíjanie a edukácia bezpečnostných vied ako vedných disciplín a zároveň 

študijných odborov alebo vyučovaných predmetov na vysokých a stredných školách s týmto zameraním; 
 začlenenie primeraných obsahových prvkov edukácie k bezpečnosti do kurikulárnych systémov 

stredných a základných škôl. 
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RESOCIALIZAČNÉ ÚSTAVY A DOMOVY PRE MALOLETÉ 
OSOBY V POĽSKU. ORGANIZÁCIA A NÁPLŇ ICH 

ČINNOSTI 
 

Jacek DWORZECKI1 
 

YOUTH DETENTION CENTRES AND SHELTER HOMES IN POLAND.  
ORGANIZATION AND FUNCTIONING  

 
 
Abstrakt: Článok poskytuje informáciu o organizácii nápravných ústavov a domovov pre maloletých klientov. 
Autor uvádza pravidlá a postupy pre ich umiestňovanie do týchto zariadení. Pozornosť je venovaná aj 
reedukačným aktivitám, t.j. výchovným a vzdelávacím činnostiam, ktoré vykonáva personál zariadení. 
Kľúčové slová: nápravné ústavy, domovy pre maloletých, Poľsko 
 
Abstract: The article presents the organization of youth detention centres and shelter homes for minors in Poland. 
The text examines the rules governing the placement of minors in this kind of educational institutions and discusses 
the rules formulated for the supervision of wards. 
Keywords: youth detention centres, a shelter home, Poland 
 
 
ÚVOD 

 
Spoločensko-ekonomické zmeny prebiehajúce v Poľsku sa pričinili ku vzniku chudobných oblastí 

a nezamestnanosti, čo sa prejavilo v náraste počtu marginalizovaných rodín ohrozených spoločenskými neduhmi. 
Deti pochádzajúce z takýchto rodín majú horšie šance na rozvoj, zlé životné podmienky a najčastejšie sa v ich 
správaní objavuje postoj nárokovania si niečoho. Práve deti z nezdravých a marginalizovaných rodín sa 
najčastejšie dostávajú do konfliktu so zákonom. V Poľsku pôsobí systém resocializácie pre maloletých, ktorého 
súčasťou sú aj nápravné ústavy a domovy pre maloletých. 

 
 

1. LEGISLATÍVNE PREDPODKLADY PRE UMIESTŇOVANIE MALOLETÝCH DO 
NÁPRAVNÝCH ÚSTAVOV A DOMOVOV PRE MALOLETÝCH2 
 
Pravidlá pre konanie v prípadoch maloletých, vrátane pravidiel pre fungovanie nápravných ústavov 

a domovov pre maloletých upravuje zákon z dňa 26. októbra 1982 o konaní v prípadoch maloletých3. Články tohto 
zákona sa využívajú pri:  
 predchádzaní a potláčaní demoralizácie vo vzťahu k osobám, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, 
 konaní v prípadoch trestných činov (trestné činy aj priestupky) vo vzťahu k osobám, ktoré spáchali takýto 

čin po dovŕšení veku 13 rokov, ale nedosiahli ešte vek 17 rokov, 

                                                             
1 doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD., Fakulta verejnej správy, Vysoka škola Policie v Szczytnie (Polsko), 12-100 Szczytno ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 111, mobil: + 48 514 416 060, e-mail:   jacekdworzecki@o2.pl 
2 Maloletý v chápaní poľského zákona je osoba, ktorá v čase spáchania protiprávneho činu nedovŕšila vek 17 rokov. Maloletý majú trestnú 
zodpovednosť len v zvláštnych prípadoch, určených v čl. 10 § 2 Trestného zákonníka (t.j. ak maloletý po dovŕšení veku 15 rokov spáchal 
protiprávny čin uvedený: v čl. 134 – útok na život prezidenta Poľskej republiky, čl. 148 § 1, 2, 3 – vražda, vrátane so zvláštnou krutosťou, 
spojená so zadržiavaním rukojemníka, znásilnením alebo prepadnutím, ako výsledok motivácie, ktorá si zaslúži zvláštne odsúdenie, s použitím 
výbušnín, čl. 156 § 1, 3 – spôsobenie ťažkého poškodenia zdravia v podobe zbavenia človeka zraku, sluchu, reči, plodnosti, iného ťažkého 
telesného postihnutia, ťažkej choroby nevyliečiteľnej alebo dlhodobej, choroby reálne ohrozujúcej život, trvalej psychickej choroby, celkovej 
alebo výraznej pracovnej neschopnosti v povolaní alebo trvalé podstatné znetvorenie vzhľadu alebo tela, čl. 163 § 1, 3 – spôsobenie udalosti, 
ktorá ohrozuje životy alebo zdravie viacerých osôb alebo majetku veľkého rozsahu, ktorá má podobu požiaru, zrútenia sa stavby, zaplavenia 
alebo zosunutia sa zeme, skál alebo snehu, explóziu výbušnín alebo horľavých látok alebo iného náhleho uvoľnenia energie, šírenia sa 
jedovatých, dusivých alebo páliacich látok, náhle uvoľnenie jadrovej energie alebo uvoľnenie ionizujúceho žiarenia, čl. 166 – únos vodného 
alebo vzdušného plavidla, čl. 173 § 1, 3 –  
spôsobenie katastrofy v pozemnej, vodnej alebo vzdušnej doprave ohrozujúcej životy alebo zdravie viacerých osôb alebo majetku veľkého 
rozsahu, čl. 197 § 3 – znásilnenie človeka, čl. 252 § 1, 2 – únos a zadržiavanie človeka ako rukojemníka s cieľom prinútiť štátny alebo 
samosprávny orgán, inštitúciu, organizáciu, fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu osôb k určitému správaniu sa a v čl. 280 – krádež 
spáchaná s použitím násilia voči človeku alebo s hrozbou okamžitého použitia násilia alebo privedenie človeka do neprítomného alebo 
bezbranného stavu), ak okolnosti prípadu a úroveň vývoja páchateľa, jeho vlastnosti a osobné podmienky tomu nasvedčujú, zvlášť, ak už 
predtým použité výchovné alebo nápravné prostriedky sa ukázali ak o neúčinné. 
3 Zákon z dňa 26. októbra 1982  o konaní v prípadoch maloletých (Zb. zák. z 2002 r. č. 11, pol. 109).   
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 aplikovaní výchovných4 alebo nápravných5 prostriedkov vo vzťahu k osobám, voči ktorým boli tieto 
prostriedky prisúdené, nie však dlhšie ako do kedy tieto osoby dovŕšia vek 21 rokov. 
 
Voči maloletému môžu byť použité výchovné prostriedky ak sa maloletý dopustil trestného činu 

a prihovára sa za to vysoké štátdium demoralizácie a okolnosti ako aj charakter činu – rodinný súd môže rozhodnúť 
o použití nápravného prostriedku v podobe umiestnenia v nápravnom ústave.  

Maloletého je možné umiestniť v domove pre maloletých, ak boli zistené skutočnosti, ktoré nabádajú 
k umiestneniu ho v nápravnom ústave a existuje opodstatnená obava, že sa maloletý ukryje alebo bude odstraňovať 
stopy trestného činu alebo ak nie je možné zistiť totožnosť maloletého. Doba pobytu maloletého v domove pred 
predložením prípadu na súdne prejedanie nesmie trvať dlhšie ako tri mesiace. Túto dobu je možné predĺžiť o ďalšie 
tri mesiace. Celkový pobyt maloletého v domove nesmie byť dlhší ako jeden rok. 

Cieľom použitia výchovných a nápravných prostriedkov je vychovať z maloletého svedomitého 
a poctivého občana. Výchovná činnosť by mala  smerovať predovšetkým k všestrannému rozvoju osobnosti 
a zlepšeniu schopností maloletého ako aj k formovaniu a upevňovania v ňom spoločensky žiadaného postoja 
a pocitu zodpovednosti, aby bol vhodne pripravený pre spoločensky užitočnú prácu. 

Nápravné ústavy a domovy pre maloletých poskytujú všeobecné aj odborné vzdelanie, kultúrno-osvetové 
a športové aktivity a činnosti zamerané na rozvoj spoločenskej aktivity maloletých a osvojenie si spoločensky 
užitočnej práce a tiež prístup k zdravotnej starostlivosti. 

Druhy a organizácia nápravných ústavov a domovov pre maloletých, podrobné pravidlá pre riadenie, 
prijímanie, premiestňovanie, prepúšťanie a pobyt maloletých v týchto strediskách a spôsoby vykonávania dohľadu 
(vrátane pedagogického dohľadu) určuje vyhláška Ministra spravodlivosti z dňa 17. októbra 2001 vo veci 
nápravných ústavov a domovov pre maloletých6. 

 
 

2. ORGANIZÁCIA A PÓSOBENIE NÁPRAVNÝCH ÚSTAVOV V POĽSKU 
 
V súčasnosti v Poľsku pôsobí 27 nápravných ústavov rôzneho typu. Spolu majú kapacitu pre 1258 

chovancov, z toho sú miesta len pre 100 dievčat. Rozlišujú sa tieto nápravné ústavy: 
 Resocializačné:  
 otvorené – 236 miest pre chlapcov (tzv. mládežnícke strediská spoločenskej adaptácie), 
 polootvorené – 655 miest, z toho 100 pre dievčatá, 
 uzavreté – 32 miest pre chlapcov, 
 so zosilneným výchovným dozorom – 48 miest pre chlapcov vo vysokom štádiu demoralizácie, 

 resocializačno-revalidačné – 215 miest pre chlapcov psychicky postihnutých, 
 resocializačno -terapeutické:  
 pre chlapcov závislých na omamných a psychotropných látkach a prenášateľov vírusu HIV– 48 miest, 
 pre chlapcov s poruchami vývoja osobnosti na podklade organického poškodenia centrálnej nervovej 

sústavy a so psychickým postihnutím na ľahkej úrovni – 24 miesta. 
 
Potrebné je uviesť, že v súčasnosti v Poľsku chýbajú nápravné revalidačné a terapeutické ústavy pre 

dievčatá.  
 
 
 

                                                             
4Medzi výchovné prostriedky prisúdené maloletému rodinným súdom patria:  
▪napomenutie,  
▪ povinnosť maloletého konať určitým spôsobom, napr. napraviť škodu, odprosiť poškodeného, návyková liečba, zoznámenie sa s neformálnou 
skupinou, začať sa učiť atď. ▪ zodpovedný dozor rodičov alebo opatrovateľ ▪ dozor mládežníckej organizácie alebo inej spoločenskej 
organizácie alebo na pracovisku alebo dôveryhodnej osoby ▪ dozor kurátora ▪ vyslanie do kurátorského centra ▪ súdne rozhodnutie o zákaze 
vedenia mechanických vozidiel ▪ súdne rozhodnutie o predmetoch nadobudnutých v súvislosti so spáchaním trestného činu ▪ súdne rozhodnutie 
o umiestnení v inštitúcii zriadenie pre vykonávanie funkcie opatrovateľskej, odborne vzdelávajúcej, vo výchovnom ústave alebo v náhradnej 
rodine ▪ umiestnenie v nápravnom ústave. Tieto prostriedky sa delia na tri kategórie: ▪ prostriedky, ktoré ponechávajú maloletého v jeho 
doterajšom výchovnom prostredí ▪ prostriedky, ktoré umožňujú vyslať maloletého do strediska alebo inštitúcie, ktorá preberá od rodičov len 
časť povinností spojených opatrovaním, napr. vyslanie do kurátorského centra alebo dobrovoľníckej pracovnej družiny  
▪ prostriedky, ktoré úplne menia prostredie maloletého, napr. náhradná rodiny, nápravný ústav a výchovný ústav.  
5Nápravný prostriedok má izolačný charakter. Používa sa voči maloletým, ktorí spáchali trestný čin, dovŕšili vek 13 rokov a sú vo vysokom 
štádiu demoralizácie a použitie iných výchovných prostriedkov je neúčinné. Štádium demoralizácie sa určuje ▪ mierou spáchania činu  
▪ spoločný výskyt ďalšieho správania sa 
▪ maloletý nevyjadruje ľútosť ▪ ak opakuje čin napriek použitiu výchovných prostriedkov. Nápravný prostriedok je možné aplikovať na dobu 
od 1 do 3 rokov, pričom v tomto období sa používajú ďalšie výchovné prostriedky. Pozastavenie je možné odvolať v prípade, ak maloletý 
vykazuje ďalšie prejavy demoralizácie a výchovné prostriedky sú neúčinné. 
6Vyhláška Ministra spravodlivosti z dňa 17. októbra 2001 vo veci nápravných ústavov a domovov pre maloletých (Zb. zák. z 2001 č. 124, pol. 
1359).  
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Tabuľkač. 1. Kapacity miestpre maloletých a typy nápravných ústavov v Poľsku.   
 

Názov nápravného ústavu Kapacita 
miest Pre 

Resocializačné ústavy otvorené 
Nápravný ústav v Koszaline 98 chlapcov 
Nápravný ústav v Studzienci 78 chlapcov 

Nápravný ústav v Szubine 60 chlapcov 
Resocializačné ústavy polootvorené 

Nápravný ústav v Barczewe 33 chlapcov 
Nápravný ústav v Gdansku-Oliwe 30 chlapcov 

Nápravný ústav v Glogowe 48 chlapcov 
Nápravný ústav v Jerzmanicach Zdroji 72 chlapcov 

Nápravný ústav v Kcyni 60 chlapcov 
Nápravný ústav v Konstantynowe Lodzkom 48 chlapcov 

Nápravný ústav v Koronowe 20 dievčat 
Nápravný ústav v Laskowci 36 chlapcov 

Nápravný ústav v Ostrowci Swietokrzyskom 50 chlapcov 
Nápravný ústav v Poznani 72 chlapcov 

Nápravný ústav v Pszczyne-Lace 44 chlapcov 
Nápravný ústav v Raciborzi 44 chlapcov 
Nápravný ústav v Swidnicy 48 chlapcov 

Nápravný ústav vo Varšave Falenici 30 dievčat 
Nápravný ústav v Zawierci 50 dievčat 

Resocializačný ústav uzavretý 
Nápravný ústav v Nowom 32 chlapcov 

Resocializačné ústavy so zosilneným výchovným dozorom 
Nápravný ústav v Grodzisku Wielkopolskom 24 chlapcov 

Nápravný ústav v Trzemeszne 24 chlapcov 
Resocializačno-revalidačné ústavy 

Nápravný ústav v Mrozach 50 dievčat 
Nápravný ústav v Sadowiciach 75 chlapcov 

Nápravný ústav v Tarnowe 36 chlapcov 
Nápravný ústav vo Witkowe 54 chlapcov 

Resocializačno –terapeutické ústavy 
Nápravný ústav v Bialymstoku 48 chlapcov 

Nápravný ústav v Swieci 24 chlapcov 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Ministerstva spravodlivosti. 
 

 
Otvorené resocializačné ústavy sú určené maloletým, ktorí:  

 neboli vo vyšetrovacej väzbe alebo v ústavoch na výkon trestu, 
 nespáchali trestný čin uvedený v čl. 134, čl. 148 § 1, 2 alebo 3, čl. 156§1alebo 3, čl. 163 § 1 alebo 3, čl. 

166, čl. 173 § 1 alebo 3, čl. 197 § 3, čl. 252 § 1 alebo 2ačl. 280 Trestného zákonníka, 
 prejavili vôľu zúčastniť sa procesu resocializácie a u ktorých o tom svedčí vhodný postoj a správanie sa 

v domove, 
 nestotožňujú sa so zločineckou subkultúrou. 

V otvorených ústavoch môžu byť umiestňovaní chovanci z iných resocializačných ústavov, ak tomu 
zodpovedajú ich správanie, postoje alebo odporúčania diagnosticko-korekčného tímu. V otvorených ústavoch sa 
všeobecné a odborné vzdelávanie a zamestnanie vykonávajú na území ústavu alebo mimo ústavu pri zohľadnení 
postojov, potrieb, schopností a záujmu chovancov. Praktická odborná výučba chovancov sa môže konať mimo 
ústavu. Voľnočasové aktivity kultúrneho, osvetového, športového a rekreačného charakteru sa konajú na území 
ústavu alebo mimo ústavu. V otvorených ústavoch počet chovancov vo výchovnej skupine a v školskom oddiele 
musí byť 12 osôb. 

Resocializačné polootvorené ústavy sú určené pre maloletých, u ktorých spáchané trestné činy 
a nepriaznivé zmeny správania sa neposkytujú dôvod na ich umiestnenie v otvorených resocializačných ústavoch.  
Môžu tu byť umiestňovaní chovanci: 
 otvorených resocializačných ústavov, ktorých správanie sa neopodstatňuje ich ďalší pobyt v ústavoch, 
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 uzavretých resocializačných ústavov so zosilneným výchovným dozorom, o ktorých existuje 
presvedčenie, že ďalší resocializačný proces môže prebiehať v polootvorených resocializačných 
ústavoch. 
 
V polootvorených ústavoch sa všeobecné a odborné vzdelávanie a zamestnanie chovancov vykonávajú 

na území ústavu. Voľnočasové aktivity prebiehajú na území ústavu alebo mimo ústavu pod priamym dozorom 
pracovníkov ústavu. V opodstatnených prípadoch môže byť vydaný súhlas na všeobecné a odborné vzdelávanie 
a zamestnanie mimo ústavu. V polootvorených ústavoch počet chovancov v skupine a v školskom oddiele musí 
byť 10 osôb.  

Uzavreté resocializačné ústavy sú určené pre chovancov, ktorí viackrát utiekli z otvorených alebo 
polootvorených resocializačných ústavov. Všeobecné a odborné vzdelávanie a zamestnanie chovancov ako aj 
voľnočasové aktivity sa konajú na území ústavu. V uzavretých ústavoch sa resocializačná práca s chovancami, 
zvlášť prostredníctvom terapeutických cvičení zameriava na zisťovanie a odstraňovanie príčin útekov. 
V uzavretých ústavoch počet chovancov vo výchovnej skupine a v školskom oddiele musí byť 8 osôb. 

Resocializačné ústavy so zosilneným výchovným dozorom sú určené pre maloletých, ktorí boli 
rozhodnutím súdu umiestnení v tomto druhu ústavu. V týchto ústavoch môžu byť umiestnení chovanci, ktorí 
dovŕšili vek 16 rokov a v iných ústavoch, v ktorých predtým bývali, spôsobili dezorganizáciu práce zamestnancov 
a negatívne vplývali na ďalších chovancov. V ústavoch so zosilneným dozorom resocializačná práca 
v podmienkach zosilneného výchovného dozoru spočíva zvlášť v: 
 plánovaní individuálneho výchovného pôsobenia, vrátane vyučovacích, korekčných a terapeutických 

hodín v podmienkach časového obmedzenia pre kontakt s výchovnou skupinou, 
 určení poriadku pre jednotlivé výchovné skupiny, školské oddiely, dielenské skupiny a aj podmienok 

časového obmedzenia kontaktu s ďalšími chovancami.   
 
V ústavoch so zosilneným dozorom sa všeobecné a odborné vzdelávanie, zamestnanie a aktivity vo 

voľnom čase konajú na území ústavu. V zvlášť opodstatnených prípadoch pre chovancov  prejavujúcich zlepšenie 
správania sa môžu byť organizované voľnočasové aktivity mimo ústavu pod priamym a stálym dozorom 
pracovníkov ústavu. V ústavoch so zosilneným dozorom počet chovancov vo výchovnej skupine a v školskom 
oddiele by mal byť 4 osoby. 

 
Resocializačno-revalidačné ústavy sú určené pre psychicky postihnutých maloletých. V týchto ústavoch 

sa resocializačné činnosti vykonávajú na území ústavu alebo mimo ústavu pri použití výchovných prostriedkov, 
foriem a metód a vyučovania určených pre psychicky postihnutú mládež. V resocializačno-revalidačných ústavoch 
počet chovancov vo výchovnej skupine a v školskom oddiele  by mal byť 8 osôb. 

Resocializačno-terapeutické ústavy sú určené maloletým: 
 s poruchami vývoja osobnosti na podklade organického poškodenia centrálneho nervového ústrojenstva, 
 závislým na omamných prostriedkoch a psychotropných látkach, 
 prenášateľom vírusu HIV. 

 
V týchto ústavoch sa resocializačné činnosti vykonávajú so zohľadnením terapeuticko-korekčných hodín. 

Všeobecné a odborné vzdelávanie sa koná na území ústavu a voľnočasové aktivity samôžu konať na území ústavu 
alebo mimo ústavu. V resocializačno-terapeutických ústavoch počet chovancov vo výchovnej skupine 
a v školskom oddiele by mal byť 6 osôb. 

 
V  prípadoch odôvodnených z výchovného alebo organizačného hľadiska riaditeľ každého z vyššie 

vymenovaných ústavov môže zvýšiť alebo znížiť počet chovancov vo výchovnej skupine pri zachovaní počtu 
skupín v ústave. Vnútorné fungovanie každého z vymenovaných ústavov určuje prevádzkový poriadok, ktorý je 
vypracovaný riaditeľom ústavu a predložený na schválenie predsedovi oblastného súdu. 

Súčasťami ústavu sú: 
 internát, 
 škola alebo školy, 
 školské dielne, 
 diagnosticko-korekčný tím, 
 ďalšie oddelenia zaisťujúce realizáciu úloh ústavu, 

Dodatočne pre zaistenie správnej realizácie úloh by mal ústav mať: 
 obytné a hygienicko-sanitárne priestory, 
 priestory pre vyučovacie hodiny (predmetové triedy) s kabinetom pre didaktické pomôcky, 
 telocvičňu, 
 knižnicu s čitárňou, 
 dielenské priestory vhodné pre vykonávanú odbornú výučbu a vedenie kurzov, 
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 lekársku a zubnú ambulanciu a izbu pre chorých, 
 psychologicko-pedagogickú poradňu, 
 prechodné izby, 
 izolačné izby, 
 priestory určené pre hostel mimo ústavu alebo v ústave, 
 terén a zariadenia pre rekreačné a športové aktivity. 
 
Obrázok č. 1. Organizačná schéma Nápravného centra v Kcyni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Ministerstva spravodlivosti. 

 
 

2.1 PRIJÍMANIE, PREMIESTŇOVANIE A PREPÚŠŤANIE MALOLETNÝCH V NÁPRAVNÝCH 
ÚSTAVOCH.  

 
Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o umiestnení v nápravnom ústave posiela sudca 

Ministerstvu spravodlivosti žiadosť o vyslanie maloletého do ústavu, ku ktorej pripája: 
 odpis právoplatného rozsudku o umiestnení v ústave, 
 posudok o maloletom vypracovaný v rodinnom diagnosticko-konzultačnom stredisku, v domove pre 

maloletých alebo na inom špecializovanom pracovisku, 
 aktuálnu správu o prostredí a ďalšie informácie, ktoré umožňujú vyslať maloletého do ústavu vhodného 

typu. 
 
V prípade chýbajúcich vyššie uvedených dokumentov Ministerstvo spravodlivosti si vyžiada ich 

doplnenie. Maloletý je poslaný a premiestnený do vhodného ústavu po vydaní posudku tímom špecialistov, ktorý 
sa skladá zvlášť z pedagóga a psychológa. Maloletý je poslaný do ústavu, ktorý sa nachádza najbližšie k miestu 
trvalého bydliska, iba že z výchovných alebo organizačných dôvodov to nie je možné. O poslaní maloletého do 
ústavu sú informovaní: 
 rodinný súd, 
 ústav, kam je maloletý poslaný, 
 domov pre maloletých, v ktorom sa maloletý nachádza. 
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Po prevzatí oznámenia o vyslaní sa sudca bezodkladne obráti na rodičov (opatrovateľov) alebo Políciu 
aby odprevadili maloletého do ústavu. Vo výnimočných prípadoch môže sudca dovoliť maloletému aby sa vybral 
do ústavu bez účasti rodičov (opatrovateľov) alebo Polície. Premiestnenie chovanca do iného nápravného ústavu 
môže nastať z výchovných alebo organizačných dôvodov na žiadosť rodinného súdu, riaditeľa nápravného ústavu, 
chovanca alebo rodičov (opatrovateľov) podanej na Ministerstve spravodlivosti.  

K žiadosti o premiestnenie chovanca do iného ústavu riaditeľ nápravného ústavu, v ktorom sa aktuálne 
nachádza chovanec pripojí aktuálny psychologicko-pedagogický posudok. Premiestnenie chovanca do iného 
ústavu toho istého typu alebo do ústavu so zosilneným dozorom nasleduje na základe rozhodnutia rodinného 
sudcu. O premiestnení chovanca sú informovaní: 
 rodinný súd, 
 ústav, do ktorého je maloletý premiestnený, 
 ústav, z ktorého má byť maloletý premiestnený, 
 rodičia (opatrovatelia) maloletého. 

Riaditeľ ústavu je povinný prijať maloletého do ústavu na základe: 
 právoplatného súdneho rozhodnutia o umiestnení v ústave, 
 príkazu prijať ho a poslania alebo premiestnenia do ústavu. 

 
V prípade neprivedenia maloletého do ústavu v priebehu 3 mesiacov od dátumu poslania alebo 

premiestnenia riaditeľ ústavu posiela dokumentáciu maloletého rodinnému súdu a poslanie alebo premiestnenie 
Ministerstvu spravodlivosti. Riaditeľ ústavu bezodkladne po privedení maloletého do ústavu oboznámi rodinný 
súd a rodičov (opatrovateľov) o jeho prijatí. Maloletého prijíma do ústavu riaditeľ ústavu a vykonáva s ním 
rozhovor, oboznámi maloletého s jeho právami a povinnosťami a pravidlami pobytu v ústave, čo maloletý potvrdí 
vlastnoručným podpisom. Po prijatí do ústavu maloletý je umiestnený v prechodnej izbe alebo vo výchovnej 
skupine. Umiestnenie maloletého v prechodnej izbe, ktoré nemôže trvať dlhšie ako 14 dní, má za cieľ: 
 podrobiť ho vstupnej lekárskej prehliadke, osobnostno-poznávaciemu vyšetreniu a hygienicko-

sanitárnemu zákroku, 
 vykonať úvodný adaptačný rozhovor, 
 pripraviť plán individuálneho resocializačného pôsobenia, 
 zachovať bezpečnosť a poriadok v ústave, 
 predchádzať agresii a dezorganizácii života v ústave. 

 
Umiestnenie ho vo výchovnej skupine môže nasledovať v prípade, ak bol maloletý premiestnený z iného 

ústavu a nie je potrebné ho umiestniť v prechodnej izbe za účelmi, o ktorých sa hovorí vyššie. Prechodná izba je 
oddelená miestnosť vhodne zariadená ako obytný priestor. Prepustenie chovanca z ústavu nasleduje na základe 
rozhodnutia súdu a príkazu na prepustenie, okrem prípadov, ak prepustenie nasleduje v súvislosti s ukončením 
nápravného prostriedku zo zákona. O dátume prepustenia chovanca sú informovaní jeho rodičia (opatrovatelia). 
V opodstatnených prípadoch sa s nimi dojednáva spôsob odovzdania prepusteného chovanca. 

 
 

2.2 PRAVIDLÁ POBYTU MALOLETÝCH V ÚSTAVE 
 

Chovanci majú počas pobytu v ústave zaistené: 
 rešpektovanie osobnej dôstojnosti, 
 ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, vykorisťovaním a zneužívaním ako aj pred akýmikoľvek 

prejavmi krutosti, 
 prístup k informáciám o poriadku platnom v ústave, odmenách a disciplinárnych prostriedkoch, 

resocializačnej ponuke ústavu, 
 informácie o priebehu resocializačného procesu, 
 stravu prispôsobenú potrebám vývoja, 
 odev, bielizeň, obuv, školské potreby a učebnice, hygienické potreby a čistiace prostriedky, 
 prístup k zdravotnej starostlivosti a rehabilitácii, vrátane zvláštnej pre tehotné chovanky, počas pôrodu 

a po pôrode, 
 ochrane rodinných väzieb, 
 posielanie a doručovanie korešpondencie, s obmedzeniami vyplývajúcimi z právnych predpisov, 
 možnosť kontaktovať sa s obhajcom alebo splnomocnencom chovanca v priestoroch ústavu bez účasti 

iných osôb, 
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 psychologickú starostlivosť a pomoc, 
 možnosť podávať sťažnosti, žiadosti a návrhy. 

 
V odôvodnených prípadoch so súhlasom riaditeľa ústavu môže chovanec nosiť vlastný odev, bielizeň 

a obuv. Riaditeľ ústavu informuje rodičov (opatrovateľov) chovanca a rodinný súd o prípadoch ochorenia 
chovanca, ktoré si vyžaduje špecializovaný zákrok alebo hospitalizáciu. O stave tehotenstva chovanky a porodení 
dieťaťa riaditeľ ústavu informuje jej rodičov (opatrovateľov), rodinný súd a príslušný opatrovateľský súd. Tehotná 
chovanka má zaistenú zvýšenú opateru, pričom je súčasne pripravovaná na úlohu matky.  

 
Ústav v rámci realizovanej resocializačnej činnosti voči chovancom predchádza a potláča: 

 získavanie a konzumáciu alkoholických nápojov chovancami a omamných prostriedkov 
a psychotropných látok a poskytuje im a ich rodinám pomoc pri riešení problémov so závislosťou na 
týchto prostriedkoch, pričom spolupracuje s inštitúciami a organizáciami poskytujúcimi špecializovanú 
pomoc, 

 používanie vulgárnych a urážlivých slov a vyjadrení alebo žargón používaný v zločineckých 
subkultúrach, 

 robeniu tetovania, 
 svojvoľnú výmenu z inými chovancami odevu, obuvi alebo iných predmetov, 
 vlastnenie nebezpečných predmetov, zvlášť náradia do rezania kovu, prostriedkov slúžiacich na 

paralyzovanie, zbraní, omamných prostriedkov, psychotropných látok alkoholu, 
 nahováranie na vzburu, nedodržiavanie poriadku ústavu a agresívne správanie, 
 vytváranie subkultúrnych skupín zločineckého charakteru. 

 
Ústav realizuje resocializačný proces chovanca pri zohľadnení resocializačnej ponuky ústavu a na základe 

individuálneho plánu resocializácie, vypracovanom pedagógom so spoluúčasťou chovanca, psychológa a ďalších 
pracovníkov ústavu.  

Resocializačná ponuka ústavu podrobne určuje: 
 možnosti a rozsah výchovného a terapeutického pôsobenia, 
 možnosti a podmienky zamestnania chovanca v ústave, 
 hlavné výchovné princípy v priebehu vyučovania a získavania odborných kvalifikácií pre chovanca. 

Individuálny plán resocializácie konkrétne obsahuje: 
 druhy a formy resocializačného pôsobenia, do ktorých bude zapojený chovanec, s uvedením plánovaného 

času ich trvania, 
 rozsah, smery a formy učenia a odborného vzdelávania chovanca ako aj jeho individuálne povinnosti 

v súvislosti s priebehom vyučovania, 
 rozsah a spôsob spolupráce s rodinou a ďalšími osobami s cieľom priviesť ho k spoločenskej integrácii 

a osamostatneniu sa, 
 metódy a kritériá hodnotenia priebehu resocializačného procesu, 
 program prípravy chovanca na život po prepustení z ústavu. 

 
V prípade ak chovanec odmieta sa spolupodieľať na vypracovávaní individuálneho plánu resocializácie, 

ten plán vypracováva pedagóg v spolupráci s psychológom a ďalšími pracovníkmi ústavu. Individuálny plán 
resocializácii musí byť modifikovaný spolu s priebehom procesu resocializácie chovanca. Ústav informuje rodičov 
(opatrovateľov) o pokroku v resocializácii chovanca. 

Chovanec ústavu v priebehu pobytu v ústave musí: 
 dodržiavať poriadok ústavu a rozvrh hodín, 
 dodržiavať bezpečnostné pravidlá a informovať vychovávateľov o ohrozeniach bezpečnosti osôb, 

poriadku, životného prostredia, zdravia a majetku, 
 zúčastňovať sa procesu resocializácie, 
 vykonávať príkazy vychovávateľov alebo ďalších nadriadených, 
 správať sa voči vychovávateľom a ďalším osobám s rešpektovaním ich dôstojnosti, 
 starať sa o zdravotný stav a osobnú hygienu, 
 starať sa o svoj upravený výzor a kultúrne vyjadrovanie sa, 
 dodržiavať čistotu a poriadok v miestnostiach, v ktorých sa zdržuje, 
 odovzdať do depozitu predmety, ktorých držanie je v rozpore z poriadkom ústavu, doklady a hodnotné 

predmety, 
 vykonávať pomocné práce poriadkového charakteru spojené s prevádzkou ústavu, 
 získať súhlas riaditeľa ústavu na dočasné opustenie ústavu, 
 vracať sa z dovoleniek a priepustiek v čase určenom riaditeľom ústavu. 
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Chovanec dostáva na účely osobných výdajov vreckové, ktoré je vyplácané z peňažných prostriedkov 
určených na prevádzku ústavu. Výška mesačného vreckového pre chovanca je stanovená na 1,1% základnej sumy7. 
Chovanec môže dostávať peniaze od osôb, inštitúcie alebo organizácie. Peniaze, ktoré dostal chovanec musí 
odovzdať do depozitu ústavu a môženimi disponovať len so súhlasom vychovávateľa. Chovanec môže dostávať 
balíky z potravinami, knihami, oblečením, obuvou a ďalšími predmetmi osobnej potreby. Balíky sú chovancovi 
doručované bezodkladne za potvrdenie o prevzatí. 

Riaditeľ nápravného ústavu môže chovancovi udeliť odmenu za: 
 správny postoj a správanie sa, 
 výnimočné plnenie si povinností, 
 vzorné dodržiavanie poriedku nápravného ústavu, 
 dosiahnutie veľmi dobrých výsledkov v učení sa. 

Odmenami sú: 
1) pochvala, 
2) pochvala pred chovancami, 
3) pochvalný list rodičom (opatrovateľom), 
4) pochvalný list rodinnému súdu, 
5) povolenie na telefonický rozhovor na náklady ústavu, 
6) udelenie vecnej alebo peňažnej odmeny, 
7) zvýšenie chovancovi vreckového do výšky 4,5% základnej sumy na obdobie do 3 mesiacov, 
8) súhlas na výrobu predmetu alebo poskytnutie služby v školských dielňach pre potreby chovanca alebo 

najbližších osôb, 
9) súhlas na účasť na spoločenských podujatiach, osvetových alebo športových akciách alebo na školeniach 

mimo ústav, 
10) súhlas na chodenie do školy mimo ústav, 
11) súhlas na vlastnenie hodnotných predmetov, 
12) súhlas na nosenie vlastného odevu, 
13) skrátenie, odloženie alebo odpustenie predtým udeleného disciplinárneho prostriedku, 
14) udelenie priepustky do 3 dní, 
15) udelenie dovolenky, 
16) predloženie žiadosti o premiestnenie z ústavu so zosilneným výchovným dozorom do iného ústavu, 
17) predloženie žiadosti o premiestnenie z polootvoreného ústavu do otvoreného, 
18) umiestnenie mimo ústavu, 
19) predloženie žiadosti o podmienečné prepustenie z ústavu. 

 
V odôvodnených prípadoch z výchovného hľadiska môže byť udelená viac  ako jedna odmena. Odmeny, 

o ktorých sa píše v bodoch 14 a 15 sa udeľujú ako zvláštne prostriedky výchovného pôsobenia. Odmeny uvedené 
v bodoch 16 a 19 sa udeľujú po vydaní posudku ústavnej rady. Chovancovi ústavu, voči ktorému prebieha konanie 
v súvislosti so spáchaním neoprávneného činu môžu byť odmeny uvedené v bodoch 5, 9-11, 14-16, 18 a 19 udelené 
len so súhlasom orgánu vedúceho konanie. 

 
Rodinný súd môže si môže vyhradiť poskytnutie súhlasu na udelenie priepustky alebo dovolenky. 

Rozhodnutie po udelení odmeny sa vydáv písomnou formou a dáva sa na vedomie chovancovi. Rozhodnutie 
o udelení odmeny sa zakladá do osobného spisu chovanca. Prvá priepustka môže byť udelená chovancovi ústavu: 
1)  otvoreného po uplynutí 2 mesiacov pobytu v ústave, 
2)  polootvoreného po uplynutí 3 mesiacov pobytu v ústave, 
3)  uzavretého po uplynutí 4 mesiacov pobytu v ústave, 
4)  so zosilneným výchovným dozorom po uplynutí 5 mesiacov pobytu v ústave, 
5)  resocializačno-revalidačného po uplynutí 3 mesiacov pobytu v ústave, 
6)  reasocializačno-terapeutického po uplynutí 3 mesiacov pobytu v ústave. 

 
V prípade neočakávaných životných udalostí môže riaditeľ nápravného ústavu udeliť priepustky 

chovancovi pred uplynutím vyššie uvedených lehôt. V takom prípade chovanec ústavov, ktoré sa uvádzajú 
v bodoch 3 a 4 môže využiť priepustku pod dohľadom pracovníka ústavu. Dovolenka v danom kalendárnom roku 
môže byť udelená chovancovi ústavu:    
1) otvoreného po uplynutí 2 mesiacov pobytu v ústave v dĺžke do 65 dní, 
2)  polootvoreného po uplynutí 3 mesiacov pobytu v ústave v dĺžke do 55 dní, 
3)  uzavretého po uplynutí 4 mesiacov pobytu v ústave v dĺžke do 30 dní, 
4)  so zosilneným výchovným dozorom po uplynutí 5 mesiacov pobytu v ústave v dĺžke do 21 dní, 

                                                             
7 Je to suma 15 € mesačne. 
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5)  resocializačno-revalidačného po uplynutí 3 mesiacov pobytu v ústave v dĺžke do 55 dní, 
6)  reasocializačno-terapeutického po uplynutí 3 mesiacov pobytu v ústave v dĺžke do 55 dní. 
  
V uzavretých ústavoch so zosilneným výchovným dozorom prvá dovolenka nemôže byť dlhšia ako 7 dní. Pred 
udelením dovolenky sa vypracováva program pobytu chovanca na dovolenke. Vychovávateľ po návrate chovanca 
z dovolenky skontroluje správanie sa chovanca počas dovolenky a vypracuje príslušný zápis do osobného spisu. 

Riaditeľ nápravného ústavu môže použiť voči chovancovi disciplinárne  prostriedky za: 
 porušenie ústavného poriadku, 
 nesplnenie si svojich povinností, 
 správanie sa spôsobujúce neprospech iných osôb. 

 
Disciplinárnymi prostriedkami sú: 

1)  napomenutie, 
2)  napomenutie pred chovancami, 
3)  pokarhanie, 
4)  oznámenie rodičom (opatrovateľom) o nevhodnom správaní sa chovanca, 
5)  oznámenie súdu o nevhodnom správaní sa chovanca, 
6)  odvolanie povolenia alebo neudelenie povolenia na telefonické rozhovory na účet ústavu na dobu 1 

mesiaca, s výnimkou rozhovorov s rodičmi (opatrovateľmi), 
7)  zníženie vreckového chovancovi ústavu: 
 otvoreného – na dobu 2 mesiacov, 
 polootvoreného – na dobu 3 mesiacov, 
 uzavretého so zosilneným výchovným dozorom – na dobu 4 mesiacov, 
 resocializačno-revalidačného alebo resocializačno-terapeutického – na dobu 3 mesiacov, 
8)  odvolanie súhlasu na účasť na spoločenských podujatiach, osvetových alebo športových akciách alebo na 

školeniach mimo ústav: 
 otvoreného – na dobu 2 mesiacov, 
 polootvoreného – na dobu 3 mesiacov, 
 uzavretého so zosilneným výchovným dozorom – na dobu 4 mesiacov, 
 resocializačno-revalidačného alebo resocializačno-terapeutického – na dobu 3 mesiacov, 
9)  odvolanie súhlasu na vlastnenie hodnotných predmetov alebo na nosenie vlastného odevu, 
10)  odvolanie súhlasu  alebo odvolania súhlasu na vychádzanie mimo územia ústavu: 
 otvoreného – na dobu 1 mesiaca, 
 polootvoreného – na dobu 2 mesiacov, 
 uzavretého – na dobu 3 mesiacov, 
 so zosilneným výchovným dozorom – na dobu 3 mesiacov, 
 resocializačno-revalidačného – na dobu 2 mesiacov, 
 resocializačno-terapeutického – na dobu 2 mesiacov, 
11)  neudelenie priepustky alebo dovolenky chovancovi ústavu: 
 otvoreného – na dobu 2 mesiacov, 
 polootvoreného – na dobu 3 mesiacov, 
 uzavretého – na dobu 4 mesiacov, 
 so zosilneným výchovným dozorom – na dobu 4 mesiacov, 
 resocializačno-revalidačného – na dobu 3 mesiacov, 
 resocializačno-terapeutického – na dobu 3 mesiacov, 
12)  predloženie žiadosti o premiestnení do iného ústavu toho istého typu, 
13)  predloženie žiadosti o premiestnení do iného ústavu toho iného typu, 
14)  pozastavenie premiestnenia mimo ústavu, 
15)  pozastavenie žiadosti o navrhnutie na podmienečné prepustenie z ústavu. 
  
Prostriedky, ktoré sú uvedené v bodoch 12-15 sa používajú po vydaní posudku ústavnej rady. Pri používaní 
disciplinárneho prostriedku sa zvlášť zohľadňuje spôsob a okolnosti správania sa chovanca, názor chovanca na 
svoje správanie sa, doterajšie postoje, osobné charakterové črty a zdravotný stav chovanca. Pred použitím 
disciplinárneho prostriedku riaditeľ ústavu alebo ním poverený pedagogický pracovník je povinný vypočuť 
chovanca a požiadať o posudok didakticko-korekčný tím. Rozhodnutie o použití disciplinárneho prostriedku s 
uvedením príčin jeho použitia sa vypracovávajú písomne a oznamujú sa chovancovi. Rozhodnutie o použití 
disciplinárneho prostriedku sa vkladá do osobného spisu chovanca. O použití disciplinárneho prostriedku 
v prípade, ak je maloletý umiestnený v nápravnom ústave spáchal trestný čin pred dovŕšením veku 17 rokov 
informuje riaditeľ ústavu rodinný súd. 
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Za jeden priestupok sa poskytuje jeden disciplinárny prostriedok. V prípade, keď sa chovanec dopustil 
viacerých priestupkov používa sa jeden dostatočne prísny disciplinárny prostriedok. Disciplinárny prostriedok 
sapoužije bezodkladne. Ak boli zistené nové fakty poukazujúce na to, že bol disciplinárny prostriedok použitý 
neopodstatnene riaditeľ ústavu zruší rozhodnutie o použití disciplinárneho prostriedku a odstráni ho z osobného 
spisu chovanca. V prípadoch opodstatnených z výchovného hľadiska, zvlášť ak chovanec odprosil poškodeného 
a napravil škodu je možné pozastaviť vykonanie disciplinárneho prostriedku na dobu 3 mesiacov, zmeniť ho na 
iný, skrátiť ho alebo ho odpustiť. 
 Ak v období pozastavenia vykonania disciplinárneho prostriedku sa chovanec dopustil znovu priestupku, 
bude pozastavená disciplinárny prostriedok vykonaný, jedine, že riaditeľ ústavu rozhodne ináč z výchovných 
dôvodov. Rozhodnutie o zrušení, pozastavení, zmene, skrátení, odpustení alebo prerušení disciplinárneho 
prostriedku sa vypracováva písomne a dáva sana vedomie chovancovi a ak si to vyžadujú výchovné dôvody taktiež 
ďalším osobám a pripája sa k osobnému spisu. Riaditeľ ústavu vzhľadom na potrebu zaistiť bezpečnosť chovanca 
alebo iných osôb sa môže obrátiť so žiadosťou na rodinného sudcu vykonávajúceho dohľad nad ústavom o vydanie 
príkazu na predvedenie chovanca políciou na špecializované lekárske vyšetrenie alebo nemocničnú liečbu. Ak 
proti chovancovi prebieha trestné konanie a jeho pobyt v nápravnom ústavy by vytváral vážne ohrozenie 
bezpečnosti ústavu, riaditeľ ústavu bezodkladne informuje orgán vedúci konanie o potrebe použitia preventívneho 
prostriedku. Riaditeľ ústavu bezodkladne informuje:  
 predsedu oblastného súdu a Ministerstvo spravodlivosti o mimoriadnych udalostiach v ústave, 
 rodinný súd o samovoľnom predĺžení si chovancom pobytu mimo ústavu. 

Chovanec je z evidencie ústavu vyčiarknutý v prípade: 
1)  premiestnenia ho do iného ústavu, 
2)  prepustenia z ústavu v súvislosti s ukončením platnosti nápravného prostriedku, 
3)  podmienečného prepustenia z ústavu, 
4)  umiestnenia v domove pre maloletých, vo vyšetrovacej väzbe alebo v ústave na výkon trestu, 
5)  uplynutia 3 mesiacov neprítomnosti v ústave zapríčinenej útekom,, samovoľným predĺžením si dovolenky 

alebo priepustky. 
  
O vyčiarknutí chovanca z evidencie ústavu riaditeľ ústavu bezodkladne informuje rodinný súd a Ministerstvo 
spravodlivosti. Znovu umiestnenie v ústave chovanca vyčiarknutého z evidencie z príčin uvedených v bodoch 3-
5 si vyžaduje podanie na Ministerstve spravodlivosti žiadosti o vyslanie ho do ústavu. Do doby vydania 
rozhodnutia o vyslaní do ústavu je chovanec umiestnený v ústave, z evidencie ktorého bol vyčiarknutý. Pred 
umiestnením chovanca na dobu určitú mimo ústavu na základe článku 90 zákona z dňa 26. Októbra 1982 o konaní 
v prípadoch maloletých môže riaditeľ ústavu požiadať rodinný súd nariadenie vykonania prieskumu prostredia. 
Riaditeľ nápravného ústavu môže umiestniť maloletého na dobu určitú mimo ústavu ak tomu nasvedčuje 
nasledovné: 
 školenia a výchova a zvlášť možnosť nadobudnúť vzdelanie, profesiu alebo potrebné kvalifikácie 

a oprávnenia, 
 možnosť sa zamestnať, 
 potreba špecializovaného liečenia alebo zvláštne rodinné okolnosti. 

 
Zároveň hodnotenie správania sa maloletého ukazuje, že bude možné na neho účinne dozerať. Maloletý 

umiestnený mimo nápravného ústavu je naďalej chovancom tohto ústavu. Ústav je povinný na neho dozerať. 
Riaditeľ nápravného ústavu môže v každom čase odvolať rozhodnutie o umiestnení maloletého mimo ústavu, ak 
zanikli príčiny, ktoré boli uvedené vyššie. O rozhodnutí vo veci umiestnenia maloletého mimo nápravného ústavu 
riaditeľ ústavu informuje rodinný súd, ktorý vydal rozsudok. Rozhodnutie, o ktorom sa tu hovorí môže riaditeľ 
ústavu realizovať po jeho schválení rodinným súdom. Rodinný súd môže v každom čase zrušiť rozhodnutie 
riaditeľa nápravného ústavu. Pred umiestnením chovanca na dobu určitú mimo ústavu riaditeľ ústavu môže 
požiadať rodinný súd o nariadenie vykonať prieskum prostredia. S cieľom pripraviť chovanca na prepustenie ústav 
musí: 
1)  zhromaždiť informácie o potrebách chovanca po prepustení, 
2)  poskytnúť chovancovi informácie: 
 o spôsobe získania potrebných dokladov, 
 o pomoci pri osamostatnení sa chovanca, 
 o spôsobe nadväzovania  udržiavania kontaktov so súdnym kurátorom, 
3)  poskytnúť mu pomoc pri získaní zamestnania a ubytovania. 
  
Ak prepustený chovanec nemá vlastné peniaze a nemôže získať potrebnú pomoc od rodičov (opatrovateľov) alebo 
z iných zdrojov, tak riaditeľ ústavu mu môže poskytnúť finančnú a materiálnu pomoc. Prepustenému chovancovi 
sú vydané za potvrdenie z depozitu jeho cenné predmety a ďalšie predmety a peniaze, ktoré sú jeho majetkom 
a v prípade potreby aj potvrdenie o zdravotnom stave. Chovane dostane doklady a prípade potreby cestovný lístok, 
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potraviny na dobu cesty a poukaz na liečenie, ak tak rozhodne lekár. V zvlášť opodstatnených prípadoch na 
písomnú žiadosť chovanca prepusteného z ústavu riaditeľ ústavu môže dovoliť chovancovi aby zostal v ústave na 
určitú dobu. 
 
 
3. VYKONÁVANIE DOHĽADU NAD ÚSTAVMI A DOMOVMI 
 
 Najvyšší dohľad nad ústavmi a domovmi vykonáva minister spravodlivosti prostredníctvom predsedov 
oblastných súdov a poverené osoby. Dohľad ministra spravodlivosti je vykonávaný prostredníctvom: 
 určenia a koordinácie základných smerov dohľadu vykonávaného nad administratívnou činnosťou 

ústavov a domovov, 
 kontroly činnosti ústavov a domovov, 
 kontrolou dodržiavania práv a povinností maloletých, 
 analýzy používania zákonných predpisov, 
 analýzou vedenia dokumentácie v ústavoch a domovoch, 
 organizovaním školení, porád a konferencií predsedov oblastných súdov, inšpektorov a pracovníkov 

ústavov a domovov, 
 iniciovaním začatia vysvetľujúcich a disciplinárnych konaní, 
 skúmaním sťažností a žiadostí. 

 
Inšpekcie sa vykonávajú minimálne raz za päť rokov. Termín a rozsah sú inšpekcie sú oznamované 

predsedovi oblastného súdu a riaditeľovi ústavu alebo domova 30 dní pred termínom zahájenia. Z priebehu 
inšpekcie alebo kontroly sa vypracováva správa obsahujúca zistenia a hodnotenie práce ústavu alebo domova. Táto 
správa aj s návrhmi odporúčaní vyplývajúcich z kontroly sa predkladajú predsedovi oblastného súdu a riaditeľovi 
ústavu alebo domova v lehote 14 dní od ukončenia inšpekcie. Predseda oblastného súdu a riaditeľ ústavu alebo 
domova môžu v lehote 14 dní od dňa predloženia správy nahlásiť pripomienky, poznámky a žiadosti k správe 
alebo návrhom vyplývajúcim z kontroly. O spôsobe vybavenia pripomienok, poznámok a žiadostí sa informuje 
v termíne 30 dní od dňa ich prevzatia a určuje sa lehota na vykonanie návrhov vyplývajúcich z kontroly. Riaditeľ 
ústavu alebo domova prostredníctvom predsedu oblastného súdu bezodkladne o uplynutí lehoty určenej na 
vykonanie návrhov vyplývajúcich z kontroly predloží ministrovi spravodlivosti informácie o rozsahu a spôsobe 
ich vykonania. 

 
 

4. VYKONÁVANIE PEDAGOGICKÉHO DOHĽADU V ÚSTAVOCH A DOMOVOCH 
 

Minister spravodlivosti vykonáva pedagogický dohľad v ústavoch a domovoch prostredníctvom 
inšpektorov ministerstva spravodlivosti, oblastných tímov pedagogického dohľadu a riaditeľov ústavov 
a domovov. Zloženie oblastného tímu pedagogického dohľadu je nasledovné: 
 vedúci tímu, 
 starší inšpektor, 
 inšpektor. 

 
Tím pracuje na základe celoročného plánu práce vypracovanom pre daný kalendárny rok, ktorý je 

schvaľovaný predsedami oblastných súdov, pre ktoré bol založený tím. Celoročný plán práce obsahuje ciele, úlohy, 
formy a termíny pre jeho realizáciu. Predseda oblastného súdu príslušný pre oblastný tím predkladá celoročný plán 
práce tímu na schválenie ministrovi spravodlivosti. Vedúci oblastného tímu pedagogického dohľadu predkladá 
ministrovi spravodlivosti prostredníctvom predsedu oblastného súdu príslušného pre oblastný tím správu 
o realizácii plánu práce v lehote do 15. februára každého roku. 

 
Riaditeľ ústavu alebo domova a ďalší učitelia na vedúcich miestach vykonávajú pedagogický dohľad vo 

vzťahu k pedagogickým pracovníkom zamestnaným v ústavoch a domovoch. S cieľom efektívne vykonávať 
pedagogický dohľad určuje riaditeľ ústavu alebo domova kvalitatívne štandardy práce v rozvojovom pláne ústavu 
alebo domova. Štandardy posudzuje rada ústavu alebo domova. Pedagogický dohľad v ústave alebo domove je 
vykonávaný prostredníctvom: 
 hospitácií spočívajúcich v pozorovaní vyučovacích hodín a hodnotení ich efektivity vo vzťahu 

k chovancom, 
 podrobným skúmaním záležitostí alebo typických záležitostí v oblasti pôsobenia ústavu alebo domova, 
 kvantitatívnym a kvalitatívnym porovnávaním aktivít a správania sa chovancov zvlášť v prípade 

mimoriadnych udalostí, termínovaných návratov z dovoleniek a priepustiek a pedagogických výsledkov, 
 systematickým kontrolovaním priebehu resocializačného pôsobenia ústavu alebo domova, 
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 analyzovaním a diagnozovaním úrovne realizácie cieľov resocializačného pôsobenia, určovaním 
a hodnotením efektov tohto pôsobenia. 
Vykonávanie pedagogického dohľadu sa dokumentuje. Spôsob vedenia dokumentácie určuje riaditeľ 

ústavu alebo domova.   
 
 

5. ORGANIZÁCIA A ÚLOHY DOMOVOV PRE MALOLETÝCH   
 
Domovy pre maloletých sa delia na bežné a intervenčné. Súčasťami domova pre maloletých sú: internát, 

škola (školy), školské dielne, diagnostický tím. Maloletého do domova prijíma riaditeľ domova a následne je 
maloletý umiestnený v prechodnej izbe (ktorá je pod stálym dozorom  a je vybavená zariadeniami umožňujúcimi 
monitorovať v nej pobyt maloletého) na dobu maximálne 14 dní za účelom: 
 podrobenia ho vstupnej lekárskej prehliadke, osobnostno-poznávaciemu vyšetreniu a hygienicko-

sanitárnym zákrokom, 
 vykonania úvodného rozhovoru a vypracovania základného prehľadu informácií o maloletom. 

 
Prepustenie maloletého z domova nasleduje na základe súdneho rozhodnutia a príkazu na prepustenie a v 

prípade prepustenia maloletého pre účely vykonania súdneho rozhodnutia o umiestnení v ústave na základe príkazu 
na prepustenie a oznámenia o vyslaní. O termíne prepustenia maloletého z domova sú informovaní jeho rodičia 
alebo opatrovatelia. 

 
Jednou z hlavných úloh domova pre maloletých je vypracovať psychologicko-pedagogický posudok 

o maloletom a výchovne pôsobiť zo zámerom zahájiť proces resocializácie. Medzi povinnosti maloletých, ktorí 
bývajú v domove pre maloletých patria: 
 dodržiavať poriadok ústavu a rozvrh hodín, 
 dodržiavať bezpečnostné pravidlá a informovať vychovávateľov o ohrozeniach bezpečnosti osôb, 

poriadku, životného prostredia, zdravia a majetku, 
 vykonávať príkazy vychovávateľov, 
 správať sa voči maloletým a ďalším osobám s rešpektovaním ich dôstojnosti, 
 starať sa o zdravotný stav a osobnú hygienu, 
 starať sa o svoj upravený výzor a kultúrne vyjadrovanie sa, 
 udržiavať čistotu a poriadok v miestnostiach, v ktorých sa zdržuje, 
 odovzdať do depozitu predmety, ktorých držanie je v rozpore z poriadkom ústavu, doklady a cenné 

predmety, 
 vykonávať pomocné práce poriadkového charakteru spojené s prevádzkou domova, 
 vracať sa z priepustiek v čase určenom riaditeľom domova. 

 
Riaditeľ domova pre maloletých môže prideliť maloletému nachádzajúcemu sa v ťažkej materiálnej 

situácii vreckové na vlastné výdaje vo výške od 1% do 6% základnej sumy. Vreckové je vyplácané z peňažných 
prostriedkov určených na prevádzku domova. Do katalógu odmien, ktorým môžu byť odmenení maloletý patria: 
 pochvala, 
 pochvala pred maloletými, 
 pochvalný list poslaný rodičom (opatrovateľom), 
 pochvalný list poslaný súdu, 
 povolenie na telefonický rozhovor na náklady domova v prítomnosti vychovávateľa, 
 udelenie vecnej alebo peňažnej odmeny, 
 súhlas na výrobu predmetu alebo poskytnutie služby v školských dielňach pre potreby maloletých alebo 

najbližších osôb, 
 súhlas na účasť na spoločenských podujatiach, osvetových alebo športových akciách alebo na školeniach 

mimo domova, 
 súhlas na vlastnenie cenných predmetov, 
 súhlas na nosenie vlastného odevu, 
 skrátenie, odloženie alebo odpustenie predtým udeleného disciplinárneho prostriedku, 
 udelenie priepustky, 
 súhlas na dodatočné návštevy osôb, ktoré nie sú z rodiny. 
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V odôvodnených prípadoch z výchovného hľadiska môže byť udelená viac  ako jedna odmena. Odmeny 
v podobe súhlasu s účasťou na spoločenských podujatiach, osvetových alebo športových akciách alebo na 
školeniach mimo domova a udelenie priepustky sa udeľujú udelené len so súhlasom orgánu vedúceho konanie. 

 
Katalóg disciplinárnych prostriedkov určených maloletým umiestneným v domovoch obsahuje: 

 napomenutie, 
 napomenutie pred maloletými, 
 pokarhanie, 
 oznámenie rodičom (opatrovateľom) o nevhodnom správaní sa maloletého, 
 oznámenie súdu o nevhodnom správaní sa maloletého, 
 odvolanie povolenia alebo neudelenie povolenia na telefonické rozhovory na účet ústavu na dobu 1 

mesiaca, s výnimkou rozhovorov s rodičmi (opatrovateľmi), 
 odvolanie súhlasu na účasť na spoločenských podujatiach, osvetových alebo športových akciách alebo na 

školeniach mimo domova, 
 odvolanie súhlasu na vlastnenie cenných predmetov alebo na nosenie vlastného odevu, 
 odvolanie súhlasu na dodatočné návštevy v domove osôb, ktoré nie sú z rodiny maloletého, 
 predloženie žiadosti o premiestnenie do iného domova toho istého typu, 
 predloženie žiadosti o premiestnenie do intervenčného domova. 
 Pred použitím disciplinárneho prostriedku riaditeľ domova pre maloletých alebo ním poverený 

pedagogický pracovník je povinný vypočuť chovanca a požiadať o posudok didaktický tím. Rozhodnutie 
o použití disciplinárneho prostriedku s uvedením príčin jeho použitia sa vypracováva písomne a oznamuje 
sa maloletému, rozhodnutie o použití disciplinárneho prostriedku sa vkladá do osobného spisu 
maloletého. 
Riaditeľ domova pre maloletých bezodkladne informuje: 

 o samovoľnom predĺžení si maloletým pobytu mimo domova orgán, ktorý má k dispozícii maloletého, 
 predsedu oblastného súdu a Ministerstvo spravodlivosti o mimoriadnych udalostiach v domove. 

 
V prípade chýbajúceho dokladu o predĺžení pobytu maloletého v domove  v lehote sedem dní pred 

koncom doby jeho pobytu riaditeľ domova oboznámi o tom súd, ktorý vydal rozhodnutie o umiestnení maloletého 
v domove. 
 
 
6. VYKONÁVANIE ZÁSAHOV S POUŽITÍM PRIAMYCH DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV 

VOČI CHOVANCOM NÁPRAVNÝCH ÚSTAVOV A DOMOVOV PRE MALOLETÝCH   
 
 

Používanie priamych donucovacích prostriedkov upravujú články 95a a 95b zákona o konaní v prípadoch 
maloletých a vyhláška Vlády z dňa 1. februára 2005 vo veci podrobných podmienok a spôsobu použitia priamych 
donucovacích prostriedkov voči maloletým umiestneným v nápravných ústavoch, domovoch pre maloletých, 
mládežníckych výchovných strediskách  a mládežníckych socioterapeutických centrách8. 

 
Uvedené prostriedky sa môžu použiť v prípade neúčinnosti prostriedkov psychologicko-pedagogického 

pôsobenia. Tieto prostriedky sa používajú výlučne pre účely reakcie na: 
 snahu maloletého zaútočiť na vlastný život alebo zdravie alebo inej osoby, 
 vyvolávanie vzbury, 
 hromadný útek, 
 ničenie majetku, ktoré spôsobuje vážne narušenie poriadku, 
 samovoľné opustenie maloletým nápravného ústavu alebo domova pre maloletých ako aj potrebu priviesť 

maloletého do takéhoto ústavu. 
Podrobné podmienky a metódy použitia priamych donucovacích prostriedkov vo či maloletým 

umiestnených v uvedených strediskách, spôsob kontrolovania rozhodnutí o použití týchto prostriedkov pri 
zohľadnení zvláštností cieľov použitia týchto prostriedkov a foriem, v akých môžu byť použité , s použitím spojenú 
potrebu správneho výberu vhodných metód výchovného pôsobenia na maloletého, spôsob vedenia dokumentácie 
spojenej s použitím takýchto prostriedkov, podrobný popis starostlivosti o fyzické a psychické zdravie maloletého, 
voči ktorému bol použitý prostriedok, pri zohľadnení potreby rešpektovať práva a dôstojnosť maloletého 
a zaistenie bezpečnosti ústavov a domovov pre maloletých sú určené vo vyššie vymenovanej vyhláške Vlády z dňa 
1. februára 2005. 

                                                             
8Vyhláška vlády z dňa 1. februára 2005 vo veci podrobných podmienok a spôsobu použitia priamych donucovacích prostriedkov voči 
maloletým umiestneným v nápravných ústavoch, domovoch pre maloletých, mládežníckych výchovných strediskách  a mládežníckych 
socioterapeutických centrách (Zb. zák. z 2005 r. č. 25, pol. 202).  
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7. ROZSAH A SPÔSOB SPOLUPRÁCE NÁPRAVNÝCH ÚSTAVOV A DOMOVOV PRE 
MALOLETÝCH S POLÍCIOU V PRÍPADE OHROZENIA BEZPEČNOSTI TÝCHTO 
STREDÍSK 

 
Polícia môže byť zavolaná na pomoc vprípade zistenia v ústave ohrozenia života alebo zdravia, 

obmedzovania osobnej slobody alebo ničenia majetku vo veľkom rozsahu, kto sú spojené zvlášť s takými 
udalosťami ako: 
 vzbura chovancov, 
 útek chovancov, 
 hromadný pokus prekonať zabezpečenia ústavu, 
 teroristický útok alebo prepadnutieústavu, 
 požiar, katastrofa alebo živelná pohroma. 

Poskytnutie takejto pomoci môže konkrétne spočívať v: 
 zabezpečení ústavu zvonku zablokovaním prístupu pre osoby spôsobujúce ohrozenie bezpečnosti ústavu, 
 vkročení policajných síl na územie ústavu, 
 organizovaní prenasledovania, 
 lokalizovaní a zadržaní chovancov, ktorí utiekli, 
 evakuácii chovancov. 

 
Riaditeľ ústavu a okresný (mestský) veliteľ Polície udržujú neustály kontakt vo veciach týkajúcich sa 

bezpečnosti ústavu. Riaditeľ ústavu a veliteľ najbližšieho policajného útvaru si odovzdávajú potrebné informácie 
o udalostiach v oblasti nápravného ústavu, ktoré súvisia s jeho bezpečnosťou. V prípade zistenia ohrozenia 
bezpečnosti ústavu riaditeľ ústavu bezodkladne informuje o vzniknutej situácii veliteľa najbližšieho policajného 
útvaru a službukonajúceho príslušného okresného veliteľstva Polície. Riaditeľ ústavu s okresným (mestským) 
veliteľom Polície určujú postup pri zaistení priameho spojenia medzi ústavom a okresným (mestským) veliteľom 
Polície a vypracovávajú plán zabezpečenia ústavu v prípade ohrozenia bezpečnosti ústavu. 

 
Plán zabezpečenia ústavu musí konkrétne obsahovať: 

 popis systémov a prostriedkov spojenia medzi ústavom a najbližším útvarom Polície, 
 situačný plán ústavu, 
 inštrukciu varovania, 
 počet zamestnancov ústavu, 
 všeobecnú charakteristiku chovancov ústavu, 
 podrobný postup spolupráce v prípade vzniku ohrozenia bezpečnosti ústavu v závislosti a o druhu tohto 

ohrozenia. 
 
Plán zabezpečenia ústavu sa predkladá na posúdenie príslušnému krajskému veliteľovi Polície a na 

odsúhlasenie príslušnému predsedovi oblastného súdu. Odsúhlasený plán zabezpečenia posiela riaditeľ ústavu na 
vedomie Ministerstvu spravodlivosti. Riaditeľ ústavu s okresným veliteľom Polície po dohode s príslušným 
predsedom oblastného súdu môžu vykonať aktualizáciu plánu zabezpečenia. V prípade zistenia ohrozenia 
bezpečnosti ústavu  a ak z vývoja udalostí vyplýva, že účasť Polície je nutná pre prinavrátenie bezpečnosti ústavu, 
riaditeľ ústavu požiada o  poskytnutie  nevyhnutnej pomoci veliteľa najbližšieho policajného útvaru, pričom to 
oznámi aj službukonajúcemu príslušného okresného veliteľstva Polície. V prípade požiadania o pomoc Polície 
riaditeľ ústavu to bezodkladne oznámi príslušnému predsedovi oblastného súdu. Zaúčelom poskytnutia pomoci 
ústavu okresný veliteľ Polície zorganizuje sily a prostriedky. Rozhodnutie o vkročení policajných síl na územie 
ústavu vydáva príslušný predseda oblastného súdu v dohode s okresným veliteľom Polície. Ak v čase potrebnom 
pre vydanie rozhodnutia vo veci vkročenia policajných síl na územie ústavu nie je možné sa skontaktovať 
s príslušným predsedom oblastného súdu, rozhodnutie o vkročení policajných síl na územie ústavu môže vydať 
riaditeľ ústavu v dohode s okresným veliteľom Polície. O vydanom rozhodnutí riaditeľ ústavu bezodkladne 
poinformuje príslušného predsedu oblastného súdu. Veliteľ policajných síl po dohode s riaditeľom ústavu vydá 
rozhodnutie o odchode policajných síl z ústavu okamžite po odstránení ohrozenia a obnovení pokoja. 
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ZÁVER 
 

Samostatný systém zaobchádzania s maloletými v Poľsku sa zakladá na princípoch právnej zodpovednosti 
za právne deviácie ako tých, ktoré sa používajú voči dospelým. Tento systém rieši problémy trestnej činnosti 
maloletých v samostatných právnych predpisoch, mimo trestného práva a cestou opatrovnícko-vychovávateľského 
konania. V roku 1982 bol schválený samostatný zákon o konaní v prípade maloletých, ktorý komplexným 
a rozpracovaným spôsobom určuje právne základy systému predchádzania a potláčania spoločenskej 
neprispôsobilosti mládeže. Základným cieľom tohto zákona je predchádzať a potláčať demoralizáciu a trestnú 
činnosť a teda prevencia a resocializácia ako aj vytváranie maloletým najlepšie podmienky pre život, aby sa znovu 
nedostali do konfliktu so zákonom. Nepochybne kľúčovou zložkou tohto systému sú nápravné ústavy a domovy 
pre maloletých, ktorých správne vedený život je podmienkou sine qua non na ceste k dosiahnutiu spoločensky 
očakávaných výsledkov v procese resocializácie poľskej mládeže. 
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KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE PUBLICZNYM 
JAKO ELEMENT POMIARU EFEKTYWNOŚCI 

ORGANIZACJI 
 

Paweł DZIEKAŃSKI1 
 

MANAGEMENT CONTROL IN THE PUBLIC SECTOR AS A MEASURE OF THE 
EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION 

 
 
Abstract: Finances are a key area for managing local government units because of the wide range of public tasks, 
in which the implementation of the necessary financial resources are adequate. The aim of this article is to show 
the role of management control and the synthetic indicator in the assessment of local efficiency based on 
municipalities in the povitasOstrowiec. They have been selected to show the various existing types of functional 
urban, urban-rural and rural. Efficiency is one of the basic categories used to describe the status, operation and 
development opportunities for different types of organizations. Considering the effectiveness of non-governmental 
organizations on the ground, next to their ability to siągnięcia and implementation of operational goals, you should 
also take into account the aspect of the system, associated with the formation of a specific system dependencies 
and internal links and zewnerznych. Traditional control is geared to making inspection activities and responds to 
an error. In contrast, modern control is focused on achieving specific results. In the studied period 2003-2013 can 
be observed both positive relationships year to year, as well as negative relationships in the context of a synthetic 
indicator of financial health. Positive changes in the period occurred in a rural Bodzechów, which is characterized 
by agriculture, industry, services, and rural community Waśniów (agriculture, services, residential function). The 
least positive changes were observed in the municipality of Ostrowiec Św. This may result from industrial 
monoculture (iron and steel industry, in the period experienced difficulties). 
Keywords: management control, public sector, efficiency, organization 
 
 

 WSTĘP Introduction 
 
Pogłębiające sięprocesy globalizacji, rosnąca złożonośćczy teżdynamika i nieciągłośćzmian 

zachodzących w otoczeniu organizacji stanowiąistotne wyzwanie dla menedżerów. Konieczne staje siępodjęcie 
odpowiednich działańadaptacyjnych związanych z osiąganiem przewagi konkurencyjnej, umożliwiającej przede 
wszystkim uzyskanie takiej pozycji, która pozwala na długotrwałe funkcjonowanie i rozwój, a zwłaszcza 
skuteczne konkurowanie na rynku globalnym2.W organizacji dokonuje siękonwersji różnych zasobów 
stanowiących zasilenia na wyniki, które przekazywane sąsystemom odbiorczym, czy system elementów 
sieciowych (społecznych, ekonomicznych i politycznych czy finansowych)3. 

Finanse stanowią kluczowy obszar dla zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego ze względu 
na szeroki wachlarz zadań publicznych, wykonywanych przez sektor samorządowy, na których realizację 
niezbędne są adekwatne środki finansowe. Do zakresu zadań sektora samorządowego należy wiele obszarów o 
kluczowym znaczeniu dla społeczności lokalnych (m.in. oświata, służba zdrowia, opieka społeczna), w których 
miejscowe władze muszą zmierzyć się z oczekiwaniami mieszkańców, co do efektywnego wywiązywania się z 
obowiązków4.W  ustawie  o  finansach  publicznychpojawiły  się  zapisy  wprowadzające  obowiązek  zapewnienia  
kontroli  zarządczej  w  jednostkach  sektora  finansów  publicznych, co ma służyć zapewnieniu realizacji celów i 
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy5.Kontrola jest nieodłącznym elementem 
zarządzania każdąorganizacją. Jej istotąjest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.  

Celem  artykułu  jest  ukazanie  roli kontroli zarządczej i wskaźnika syntetycznego w procesie oceny 
efektywnści samorządu na podstawie gmin z powiatu ostrowieckiego, które zostały wybrane tak, aby ukazać różne 

                                                             
1 Paweł DZIEKAŃSKI, PhD, Department of Entrepreneurship and Innovation, Institute of Economics and Administration, Faculty of 
Management and Administration, Jan Kochanowski University in Kielce, e-mial: pdziekan@interia.eu 
2 SKRZYŃSKA-SIKORA, Urszula. Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM [online]. Published 2014-09-09. 
[cited 2014-09-09]. Available from: <https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Documents/Kwartalnik_naukowy/KN3.pdf > 
3 Por. KRUPSKI, R. Powrót do koncpecji systemowych. In Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Krupski R. [ed.]: PWE, 

Warszawa, 2005. pp. 242-243; OBŁÓJ, K. Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, 
2007. 370 p.; RUMMLER, G.A., BRACHE, A.P. Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa : PWE, 2000. 36-37 p.   

4 Por. Efektywność, planowanie, rozwój - jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych [online]. Published 
2013-05-10. [cited 2013-05-10]. Available from: <http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Rapkiewicz-red.-Efektywność-
PDF.pdf > 

5 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2013 r . poz. 885, 938, 1646, z 2014 r . poz. 379, 911, 1146 
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istniejące typy funkcjonalne miejski, miejsko-wiejski i wiejski. Bałtów, Bodzechów, Waśniów to gminy wiejskie 
o charakterze typowo rolniczym z rozwijającą się funkcją mieszkalną i turystyczną (Bałtów). Ćmielów i Kunów 
to jednostki miejsko-wiejskie o charakterze rolniczym i usługowym z rozwiniętą funkcją mieszkalną. Ostrowiec 
Św. to gmina miejska o charakterze przemysłowym, usługowym z rozwiniętą funkcją mieszkalną. 

 
 

 SEKTOR PUBLICZNY, EFEKTYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO 
 
Gospodarowanie w obszarze sektora publicznego charakteryzuje sięzłożonościąi 

niestabilnościąwpływów otoczenia, wielościąi niejednoznacznościącelów oraz mnogościąinteresariuszy mających 
sprzeczne preferencje6. Teoria ekonomii miała zawsze kłopoty z określeniem sektora publicznego, wyraźnym 
wyspecyfikowaniem zasad jego funkcjonowania, a przede wszystkim z przedstawieniem celów i zadań, jakie ma 
do realizacji7.  A. Zalewski, odnosząc się do zakresu zadań sektora publicznego, podkreśla, że zakres i wielkość 
sektora publicznego zależą od roli państwa w gospodarce i spełnianych przez nie funkcji. Tworzenie przez państwo 
ładu instytucjonalno-prawnego ustanawiającego reguły funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa nie jest 
przedmiotem kontrowersji i jest akceptowane przez przedstawicieli zarówno nurtu liberalnego, jak i nurtu 
interwencjonistycznego w ekonomii8. 

 
Efektywność jest jedną z podstawowych kategorii wykorzystywanych do opisu stanu, funkcjonowania i 

szans rozwojowych różnego typu organizacji. Według Petera F. Druckera efektywność to kluczowy czynnik 
rozwoju przedsiębiorstwa (organizacji) służący samorealizacji i zdolności jego przetrwania9, czy relacja między 
osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami (nakładami). Skrzypek twierdzi, iż jest to zdolność 
organizacji do realizowania strategii i osiągania założonych celów10.   

G.A. Rummler i A.P. Brache przyjmują, iż organizacja jest systemem, w którym realizowane sąwniej 
różne procesy przebiegające pomiędzy poszczególnymi obszarami organizacji. Zwrócili oni uwage na 
koniecznośćskorelowania działańw całej organizacji oraz wyeliminowania problemów pojawiających sięw 
zakresie powiązańfunkcjonalnych z otoczeniem. W prezentowanej przez nich koncepcji efektywnośćorganizacji 
badana jest w układzie dwuwymiarowym – poziomu organizacji oraz potrzeb efektywności11.Rozpatrując 
efektywność na gruncie organizacji pozarządowych, obok ich zdolności do  siągnięcia i realizacji celów 
operacyjnych, należy również uwzględnić ich aspekt systemowy, związany z tworzeniem określonego układu 
(sieci) zależności i powiązań wewnętrznych i zewnerznych. Elastyczność w tym przypadku oznacza szeroko  
rozumianą  zdolność  przystosowania  organizacji  do  zmiennych warunków  otoczenia. 

Zdaniem Grażyny Osbert-Pociechy12 efektywność organizacji można wyróżnić w dwu wymiarach: 
operacyjnym i strategicznym. W sensie operacyjnym bycie efektywnym można sprowadzić do zalecenia, aby 
działać znacznie lepiej przy wykonywaniu tego, co robią inni w tej samej branży, realizując tę samą koncepcję 
biznesowego działania. Natomiast osiąganie efektywności w wymiarze strategicznym wiąże się z tym, by działać 
inaczej, w odmienny sposób urzeczywistniając unikatową koncepcję działania w warunkach bezpieczeństwa 
ekonomicznego.  

                                                             
6NAZARKO, J., KOMUDA, M., KUŹMICZ, K., SZUBZDA, E., URBAN, J. Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora 

publicznego na przykładzie szkół wyższych. In Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, No. 4, pp. 89-90 
7 Cztery założenia sektora publicznego wg. J. Kleera, tj. 1.  cele sektora publicznego nie mają charakteru samodzielnego; 2.  sektor publiczny 

funkcjonuje w powiązanie ze społeczeństwem; 3.  uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego nie mającharakteru czysto 
ekonomicznego; 4.  efektywnośćfunkcjonowania sektora publicznego powinno sięoceniaćna poziomie makroekonomicznym i 
makrospołecznym; KLEER, J. Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny. In Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między 
upadkiem a rozkwitem. Kleer J. : Warszawa, 2005. pp. 9 

8ZALEWSKI, A. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. In Nowe zarządzanie publiczne w polskim 
samorządzie terytorialnym. Zalewski A. (ed.) : Warszawa, 2005. pp. 11 

9 DRUCKER, P.F. Menedżer skuteczny. Kraków : Wyd. AE, 1994. 182 p.  
10 SKRZYPEK, E. Jakość i efektywność. Lublin : Wyd. UMCS, 2000. 189-190 p.   
11 Tamże 
12 OSBCRT-POCIECHA, G. Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. In Efektywność — rozważania nad istotą i pomiarem. 

T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (ed.): Wrocław, Wyd. AE we Wrocławiu, 2007. pp. 337-349  

EFEKTYWNOŚĆ - rezultat 
podjętych działań, relacja efekty 

do poniesionych nakładów, 
osiągnięcie celów

NIEEFEKTYWNOŚĆ - poniesione 
nakłady przewyższają osiągniete 
efekty (marnotrastwo zasobów), 

brak realizacji celów
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Definiując bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach gospodarki otwartej mamy na uwadze jego 
krajowy i międzynarodowy wymiar. Można przyjąć, iż oznacza ono zdolność państwa (regionu) do wykorzystania 
czynników rozwoju (m.in. finansów) i wzrostu gospodarczego i niezagrożonego rozwoju.Sytuacja finansowa 
jednostki jest podstawą oceny efektywności jej działalności. Jej ocena powinna służyć zarządzaniu, zarówno 
bieżącemu, jak i strategicznemu. Systematyczna i skrupulatna analiza pozwala danemu podmiotowi wykryć 
ewentualne zagrożenia kontynuacji działalności i niwelować je w początkowym stadium13. Właściwa i efektywna 
realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego jest determinowana przez systemdochodów 
i wydatków budżetowych14.  

 
 

  KONTROLA ZARZĄDCZA – POJĘCIE, ZADNAIA, ISTOTA 
 
Zarządzanie publiczne rozumiane jest jako dyscyplina naukowa zajmująca siębadaniem  sposobów  i  

zakresu  harmonizowania  działań,  które  zapewniają prawidłowe wyznaczanie celów organizacji tworzących 
sferępublicznąoraz optymalnego wykorzystania możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakierowanego  na  
kreowanie  publicznych  wartości  oraz  na realizacjęinteresu publicznego15.Chodzi  zwłaszcza  o  nastawienie  
organizacji  sektora publicznego na osiąganie wyników, decentralizacjęzarządzania nimi, przyjęcie przez  nie  
perspektywy  strategicznej  oraz  wykorzystanie  mechanizmów  rynkowych.  Ten  model  zarządzania, 
uwzględnijający process kontroli, ma  zapewnić gospodarność,  efektywnośći skutecznośćorganizacji publicznych 
oraz poprawęjakości świadczonych usług16. 

Tradycyjna kontrola nastawiona jest na podejmowanie czynności inspekcyjnych (rewizyjnych, 
lustracyjnych) i reaguje na popełniony błąd (korygujący charakter kontroli). Natomiast kontrola współ-czesna 
nastawiona jest na osiąganie określonych rezultatów. Stąd mówić można o kulturze stosowania przepisów, ale 
również o kulturze osiągania rezultatów. Wprowadzenie do pojęcia  kontroli zarządczej  elementów zarządzania 
ryzykiem jest wyrazem przemian, jakich doznaje sama instytucja kontroli zarządczej. Kontrola w ujęciu 
zarządczym jest więc zespołem działań, które pozwala sformułować nie tylko wnioski o zaistniałych zdarzeniach, 
ale zalecenia potrzebne do projektowania  przyszłych  zdarzeń17.W związku z powyższym można zatem 
stwierdzić, że w myśl przepisów kontrola zarządcza w JST to podstawa sprawnego, opartego na „regule 3 E”, 
zarządzania, a więc efektywnego, czyli celowego, skutecznego,ekonomicznego tj. korzystnego i oszczędnego, 
oraz etycznego – zgodnego z uznawanymi wartościami18. 

Celem  kontroli  jest  ocena  realizacji  celów  i  zadań  audytu  wewnętrznego jako jednego  z 
podstawowych elementów kontroli zarządczej oraz sposobu  jego  zorganizowania  i  funkcjonowania  w  
jednostkach  administracji rządowej, a w szczególności ocena:1) wdrożenia  zmian  systemowych  służących  
sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek, 2) przyjętych rozwiązań strukturalnych 
(organizacyjnych) audytu wewnętrznego, 3) przestrzegania  wymogów  proceduralnych  podczas  przygotowania,  
przeprowadzania  i  dokumentowania  zadań  audytowych oraz sporządzania sprawozdań z ich wykonania, 4) 
realizacji  celów  i  zadań  audytu  wewnętrznego  dla  przysporzenia  wartości, 5) usprawnienia działalności 
operacyjnej jednostki, 6) efektywności prowadzenia audytu wewnętrznego19. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności 
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności 
działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego 
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza 
w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji 
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola zarządcza (wewnętrzna i 
zewnetrzna) przyczynia się do tzw. dobrego rządzenia (good governance). 

Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest przez pracowników, organ, kontrolerów czy inspektorów 
pozostających w strukturze organizacyjnej podmiotu kontrolowanego. Pomijając w tym miejscu szczegółowe 
ustalenia dotyczące zakresu takiej kontroli20, kontrolę wewnętrzną można też opisać jako system form i 
mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w ramach zarządzania daną jednostką21. Natomiast  kontrola  
zewnętrzna  dokonywana  jest  przez  podmiot  niepowiązany  organizacyjnie z pomiotem  kontrolowanym.  

                                                             
13 Karmowska, Grażyna, Małecka, Anita Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE [online]. Published 2013-07-01. [cited 2013-07-

01]. Available from: <http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr76_s109.pdf >. 
14 RUŚKOWSKI, E., SALACHNA, J. M. Finanse lokalne po akcesji. Warszawa : Oficyna Wyd. Wolters Kluwer business, 2007. 93 p.  
15KOŻUCH, B. Zarządzanie  publiczne  jako  dyscyplina  naukowa. In Zeszyty  Naukowe UJ Kraków, 2005, No. 1, pp. 21 
16ZALEWSKI, A. Teoretyczne podstawy zarządzania gminą. In Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. H. Sochacka-Krysiak (ed.): 

Warszawa, SGH, 2006. pp. 66 
17Tamże 
18 KIEŻUN, W. Sprawne zarządzanie organizacjami. Warszawa : SGH, 1998  
19Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej. Warszawa : NIK, 2011 
20 KUC, B.R. Kontrola jako funkcja zarządzania. Warszawa : Difin, 2009. 284–287 p. 
21PACZUŁA, C. Kontrola  wewnętrzna  w  zarządzaniu  jednostką  gospodarczą. Warszawa : Difin, 1998. 37, 40 p. 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2014 
 

 
46 

 

Najczęściej  kontrolę  zewnętrzną  sprawują  podmioty  powołane  do  sprawowania  kontroli  nad  innymi 
podmiotami.  Typowym  przykładem  takiej  instytucji  jest  Najwyższa  Izba Kontroli.  Jednostka  kontrolująca  
w  takim  przypadku  nie  pozostaje   w  stosunku zwierzchnictwa z jednostką kontrolowaną. W literaturze 
przyjmuje się również, iż kontrolę zewnętrzną stanowią działania inspekcyjne organu założycielskiego w stosunku 
do powołanego podmiotu22. 

 
 

 WSKAŹNIK SYNTETYCZNY JAKO ELEMENT OCENY ORGANZIACJI 
 
Ocena atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego wiąże sięz jej możliwościami i zdolnościami do 

rozwoju, do przyciągania inwestorów i mieszkańców. O atrakcyjności danej jednostki w znacznym stopniu 
przesądza także rozwój lokalny, o którym decyduje wiele czynników związanych z otoczeniem i samąjednostką. 
Wpływ na atrakcyjnośćjednostki majątakże: stabilna strategia rozwoju, jej zasoby, umiejętności, 
przedsiębiorczośći kreatywność, a także akceptacja władz lokalnych. Wzrost atrakcyjności wymaga ponoszenia 
nakładów finansowych, albowiem od nich zależy przyszła ocena wzrostu lub spadku atrakcyjności23.   

Atrakcyjność wskazuje więc na potencjalne możliwości uruchomienia procesów wzrostu, zarówno w 
oparciu o czynniki endo-, jak i egzogeniczne. Termin ten jest powszechnie stosowany w opracowaniach 
naukowych, jak i dokumentach planistycznych, przy czym stał się on jednym z istotniejszych elementów szeregu 
programów rozwojowych formułowanych przez samorządy lokalne i regionalne.Potencjalna  atrakcyjność  
inwestycyjna  jest  to  zespół  regionalnych  walorów lokalizacyjnych,  które  mają  wpływ  na  osiąganie  celów  
inwestora  (np.  w  postaci kształtowania  się  kosztów  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  przychodów  ze 
sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji). Rzeczywista  atrakcyjność  inwestycyjna  
jest  to  zdolność  regionu  do  wykreowania satysfakcji  klienta  –  inwestora  oraz  wywołania  absorpcji  kapitału  
finansowego  i rzeczowego  w  formie  inwestycji.  Można  ją  mierzyć  za  pomocą  efektywności poniesionych 
nakładów kapitału finansowego, rzeczowego, ludzkiego i przyrodniczego. Wskaźnik  potencjalnej  atrakcyjności  
inwestycyjnej  służy  zatem  sprowadzeniu  do wspólnego  mianownika  różnych,  specyficznych  cech  dla  danego  
miejsca,  które  wywierają wpływ na funkcjonowanie w nim firm. 

Po stronie stymulant wskaźnik syntetyczny tworzyły udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem, dochodów własnych w dochodach ogółem, podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, po 
stronie destymulanty bezrobocie rejestrowane oraz saldo migracji (tab. 1).  
 
Tabela 1. Ocena atrakcyjności gmin powiatu ostrowieckiego  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 

2003 0,24 729,06 155,10 0,51 18,80 -249 65,0 
2008 0,19 1322,35 186,60 0,62 9,50 -270 65,9 
2013 0,07 1431,85 173,10 0,56 12,20 -364 63,5 

Bałtów 2003 0,04 320,14 84,7 0,26 18,40 -1 56,3 
2008 0,17 602,12 76,5 0,28 10,30 7 59,5 
2013 0,05 1103,94 87,4 0,37 12,40 -16 61,6 

Bodzechów 2003 0,19 338,53 102,0 0,29 19,20 61 59,7 
2008 0,19 690,05 119,6 0,33 10,60 88 62,1 
2013 0,28 1121,34 117,8 0,33 14,20 76 62,4 

Ćmielów 2003 0,14 375,52 89,6 0,30 19,60 29 58,0 
2008 0,07 614,13 112,2 0,30 11,80 14 60,7 
2013 0,09 723,58 98,5 0,27 14,30 -14 62,0 

Kunów  2003 0,35 297,21 76,6 0,21 25,20 7 58,7 
2008 0,12 602,88 80,6 0,27 12,20 4 62,2 
2013 0,19 889,14 92,3  0,30 16,10 -15 63,4 

Waśniów 2003 0,19 260,48 54,8  0,21 14,60 9 58,3 
2008 0,16 445,34 60,7 0,19 7,90 -15 61,0 
2013 0,20 612,93 62,7 0,20 10,10 -9 60,6 

 
(1)  udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; (2)  dochody własne per capita; (3)  podmioty na 
1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym; (4)  udział dochodów własnych w dochodach ogółem; (5)  bezrobocie 
rejestrowane; (6)  saldo migracji; (7)  udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem (w 
wieku produkcyjnym) 

                                                             
22 Tamże s. 32 
23 DYLEWSKI, M. Kierunki prowadzeniaanalizy finansowej w procesie zarządzania finansami. In Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, 
procesy. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj (ed.): Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2006. pp. 144-151 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
Wyższe dochody własne oznaczają tym samym większe środki na inwestycje, mogące istotnie poprawić 

jakość życia mieszkańców. Dochody własne na 1 mieszkańca stanowią jeden z elementów oceny poziomu 
zamożności i sprawności samorządów, gdyż to gmina ma wpływ na kształtowanie się  
tej grupy dochodów. Natomiast skala wydatków inwestycyjnych świadczy o dążeniu władz lokalnych do poprawy 
jakości przestrzeni, a tym samym przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu. 

W badanym okresie lat 2003-2013 wysokośc dochodów własnych była zależna od obszaru 
funkcjonalnego (gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska). Na dwóch biegunach znalazły się Waśniów (g. 
wiejska) oraz Ostrowiec Św. (g. miejska), przy średniej wielkości badanego zjawiska 386, 82 zł (w 2003 r.) i 
980,46 zł (w 2013 r.). oraz ogólnej zawierającej się w 2003 r. w przedziale 260,48 do 729,06 zł I w 2013 r. 612,93 
do 1431,85 zł. 

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców ilustrują zjawisko skali przedsiębiorczości, która 
świadczy o poziomie operatywności i inicjatywy własnej mieszkańców. Bardzo często zjawisko to wiąże się z 
wyższym poziomem dochodów ludności, a w rezultacie ze wzrostem popytu na usługi. Liczba pracujących ukazuje 
stopień koncentracji pracujących w poszczególnych sekcjach i branżach. Odsetek bezrobotnych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym jest wskaźnikiem zbliżonym do stopy bezrobocia. Jego wysoki poziom może świadczyć 
o osłabieniu gospodarki regionu i/lub zmniejszaniu aktywności ekonomicznej mieszkańców. 

Sektorowa struktura miejsc pracy w gminie potwierdza dominującą rolę rolnictwa w jej gospodarce. 
Największe znaczenie jako dostarczyciel miejsc pracy mają usługi – 76,1% ogółu osób zatrudnionych. Działające 
na terenie gminy podmioty gospodarcze dają zatrudnienie i utrzymanie ich właścicielom i z reguły ich najbliższej 
rodzinie. Następną co do wielkości grupę pracujących tj. 18% stanowią osoby zatrudnione przez podmioty 
działające w przemyśle (głównie działalność produkcyjno-usługowa). 

W 2003 r. najmniej podmiotów gospodarczych funkcjonowało w Wasniowei (54, g. wiejska), najwięcej 
w Ostrowcu Św. (155, g. miejska), w 2013 r. w Waśniowie 62 podmioty, w Ostrowcu Św. – 105. Średnia wielkość 
podmiotów w badanym okresie to 93  w 2003 r., 106 w 2008 r. i 105 w 2013 r. 

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy 
i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.  Skali bezrobocia, które popularnie 
określamy jako "statystyka bezrobocia", chociaż nie zawsze lub nie we wszystkich elementach jest ono związane 
z zastosowaniem metod statystycznych.Bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających 
określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy. 

Najniższy poziom bezrobocia rejestrowanego obserwowano w 2003 r. w gminie Waśniów (14,6), w 2008 
– 7,9 oraz w 2013 10,1; najwyższy w Kunowei (g. miejsko-wiejska) 2003 r. – 19,3, 2008  - 10,3, 2013 – 13,21. W 
przypadku gminy miejskiej Ostrowiec Św. Zmienna przyjeła poziom 18,8; 9,5; 12,2; przy średniej wielkości w 
latach 2003-2013 – od 19,3 do 13,21.` 

Oprócz zmiennych  związanych  z  finansami,  uwzględniono  także  zmiennedemograficzne.  Pierwszą  
taką  zmienną  jest  współczynnik  migracji  na  1000mieszkańców  (WM).  Celem  uwzględnienia  tej  zmiennej  
jest  chęć  ukazaniaz jednej strony zmian w liczbie ludności, a z drugiej pokazania szeroko rozumianejatrakcyjności  
gminy dla  samych  mieszkańców.  Można  bowiem  zakładać,  żedodatnie saldo migracji wskazuje na atrakcyjność 
danego miejsca, zarówno podwzględem ekonomicznym, jak i ekologicznym, natomiast ujemne saldo 
migracjimoże być przesłanką do stwierdzenia, że dana gmina wyludnia się ze względu nabariery rozwoju i brak 
perspektyw. Zmienna ta jest również stymulantą.  
 

 
 

wsk. syntetyczny kondycji finansowej wsk. syntetyczny atrakcyjności 
 
Rysunek 1. Wskaźnik syntetyczny kondycji i samodzielności finansowej  -  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Saldo migracji w badanym okresi 2003-2013 gmin powiatu ostrowieckiego było zróżnicowane. Jego poziom w 
gminie Ostrowiec Św. w 2003 r. wyniusł -249, w 2008 r. -270 i 2013 r. 364 (g. miejska, monokultura przemysłowa, 
przemysł hutniczy i tekstylny, płytki rynek pracy). Na drugim biegunie znalazła się gmina Bałtów (2003 – 61; 
2008 -88; g. wiejska, g. turystyczna, przemysł okołoturystyczny) oraz Bodzechów (2013 – 76; g. wiejska).   W 
aspekcie atrakcyjności gminy wartość miary syntetycznej wahała się w granicach  0,28 do 0,85 w 2003 r., 0,19 do 
0,93 w 2008 r. i 0,28 do 0,75 w 2013 r.  Najwyższe wartości uzyskały gminy Ostrowiec Św., i Bodzechów. 
Najniższe zas Waśniów, Ćmielów, Kunów. Biorąc pod uwagę wartości miary syntetycznej, w relacji rok do  roku  
nastąpił  wzrost  ogólnego poziomu atrakcyjności we wszystkich gminach. W  rankingu gmin nie obserwujemy 
stabilności pozycji na co ma wpływ charakter gospodarczy jednostki i funkcja obszaru (rys. 1, tab. 2).  
 
Tabela 2. Zmiany w poziomie wskaźnik syntetycznego atrakcyjności gmin powiatu ostrowieckiego 

 

20
03

 

20
05

 

20
08

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 Zmiana rok do roku Zmia
ny + 05/03 08/05 11/08 12/11 13/12 

Ostrowiec Św. 0,85 0,84 0,93 0,81 0,85 0,75 ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 2 
Bałtów 0,26 0,39 0,36 0,46 0,28 0,31 ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 3 
Bodzechów 0,36 0,39 0,43 0,33 0,42 0,44 ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ 4 
Ćmielów 0,32 0,29 0,19 0,22 0,19 0,25 ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ 1 
Kunów 0,28 0,08 0,20 0,23 0,25 0,28 ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ 4 
Waśniów 0,33 0,43 0,41 0,22 0,28 0,37 ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ 3 

▲ wzrost  ▼ spadek  ▬ bez zmian 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

W badanych latach  2003-2013 zaobserwować można zarówno pozytywne relacje rok do roku, jak i 
relacje negatywne w aspekcie syntetycznego wskaźnika kondycji finansowej. Pozytywne zmiany w badanym 
okresie zachodziły w gminie wiejskiej Bodzechów, dla której charakterystyczne jest rolnictwo, przemysł 
(budownictwo), usługi, oraz gminie wiejskiej Waśniów (rolnictwo, usługi, funkcja mieszkalna). Najmniej 
pozytywnych zmian zaobserwowano w gminie miejskiej Ostrowiec Św. Wynikać to może z monokultury 
przemysłowej (przemysł hutniczy, w badanym okresie przeżywał trudności; rys. 1, tab. 3)24. 
 
Tabela 3. Zmiany w poziomie wskaźnik syntetycznego kondycji finansowej 

 

20
03

 

20
05

 

20
08

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 Zmiana rok do roku Zmia
ny + 05/03 08/05 11/08 12/11 13/12 

Ostrowiec Św. 0,64 0,56 0,68 0,58 0,51 0,48 ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ 1 
Bałtów 0,33 0,46 0,33 0,51 0,48 0,32 ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ 2 
Bodzechów 0,36 0,48 0,57 0,44 0,53 0,53 ▲ ▲ ▼ ▲ ▬ 3 
Ćmielów 0,30 0,25 0,32 0,34 0,31 0,31 ▼ ▲ ▲ ▼ ▬ 2 
Kunów 0,46 0,34 0,54 0,36 0,30 0,36 ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ 2 
Waśniów 0,35 0,44 0,49 0,24 0,27 0,41 ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ 4 

▲ wzrost  ▼ spadek  ▬ bez zmian 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

  
2003 2013 

Rysunekb 2. Wykres rorzutu relacji wskźnik syntetycnzy finance a atrakcyjność 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
                                                             
24 DZIEKAŃSKI, P. The financial health of selected municipalities, świętokrzyskie and their financial autonomy (material w druku). 2014.   



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2014 
 

 
49 

 

Przez obserwacje wykresów rozrzutu można wydedukować z jakim rodzajem związku mamy do 
czynienia. Dodatni związek oznacza, że wzrostowi wyników na jednej zmiennej towarzyszy wzrost wyników na 
drugiej zmiennej. Jak pokazuje rysunek 2 w najlepszej pozycji w kontekście relacji wskaźnika finansowego do 
wskaźnika atrakcyjności w badanym okresie były Ostrowiec Św., Bodzechów, a najsłabszym Ćmielów, 
Bodzechów (w 2003 r.) oraz Ostrowiec Św., Bodzechów I Ćmielów, Bałtów (w 2013 r.). 

 
 

 PODSUMOWANIE CONCLUSION 
 
W przypadku organizacji publicznych, między innymi jednostek samorządu terytorialnego, istotne staje 

sięprzede wszystkim racjonalne i skuteczne działanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb danej społeczności. 
Kluczową role odgrywa zawsze odbiorca oferowanych dóbr i usług, który z jednej strony zgłasza zapotrzebowanie, 
a z drugiej ocenia skutecznośćdziałańpodejmowanych w celu zaspokojenia jego potrzeb. Ocena funkcjonowania 
organizacji dokonuje sięnie tylko poprzez sam fakt zaspokojenia potrzeby, ale równieżprzez sposób, w jaki zostało 
to zrealizowane. W odniesieniu do działalności jednostek samorządu terytorialnego słuszne wydaje sięużywanie 
terminu efektywności społecznej, w przypadku której w ocenie uwzględniane są, oprócz ekonomicznych, równieżi 
czynniki społeczne. Niezależnie jednak od podejścia, za efektywne działanie uznaje siędziałanie pozwalające na 
maksymalizacjęefektów przy określonym poziomie dostępnych środków lub minimalizację środków w celu 
uzyskania określonych efektów, co jak najbardziej możliwe jest do osiągnięcia przez podmioty działające w 
sektorze publicznym25.  

Odnosząc efektywnośćdo organizacji, można wyróżnićjej dwa wymiary: operacyjny i strategiczny. 
Efektywnośćw sensie operacyjnym oznacza realizowanie działańznacznie lepiej przy wykonywaniu tego, co 
robiąinni w tej samej branży, realizując tęsamąkoncepcjębiznesowego działania. Wymiar strategiczny 
efektywności związany jest natomiast z zaleceniem, by działaćw odmienny sposób, urzeczywistniając tym samym 
unikatowe koncepcje biznesowego działania. W sytuacji zmienności warunków otoczenia, osiągnięcie naturalnych 
celów działalności przedsiębiorstwa, do których należy przetrwanie i rozwój, wymaga efektywności zarówno w 
wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym26. 

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych kontrola zarządcza w sektorze finansów  publicznych  
powinna  funkcjonować  na  dwóch  poziomach.  Podstawowym poziomem  funkcjonowania  kontroli  zarządczej  
w  całym  sektorze  finansów  publicznych jest  jednostka  sektora  finansów  publicznych  (I  poziom  kontroli  
zarządczej). Za funkcjonowanie  kontroli  zarządczej  w  jednostce  odpowiedzialny  jest  jej  kierownik. Ponadto 
w ramach administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza  odpowiednio  na  
poziomie  działu  administracji  rządowej,  a  także  jednostki samorządu  terytorialnego  (II poziom  kontroli  
zarządczej).  Za  funkcjonowanie  kontroli zarządczej  na  tym  poziomie  odpowiada  odpowiednio  minister  
kierujący  danym  działem administracji  rządowej  oraz  wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta),  starosta  albo  
marszałek województwa w przypadku samorządu terytorialnego. 

Kontrola finansowa dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków  
publicznych,  gospodarowaniem  mieniem,  i  obejmuje:  przeprowadzanie  wstępnej  oceny  celowości  zaciągania  
zobowiązań finansowych i dokonywania  wydatków  oraz  badanie  i  porównanie  stanu  faktycznego  ze stanem 
wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia  środków publicznych, zaciągania 
zobowiązańfinansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówieńpublicznych, 
zwrotu  środków publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej oraz określenia  procedur  dotyczących  tych  
procesów.  Ustalenie  w  formie  pisemnejprocedur kontroli finansowej odnoszących siędo wszystkich objętych 
kontroląprocesów oraz zapewnienie ich przestrzegania należało do obowiązków kierownika jednostki27. 
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BEZPIECZEŃSTWO AGLOMERACJI KATOWICKIEJ  
W OPINII MIESZKAŃCÓW 

 
Zbigniew GRZYWNA 1 

 
SAFETY OF THE KATOWICE CONURBATION IN THE OPINION  

OF THE RESIDENTS 
 

Abstrakt : The central element of the article is safety in agglomeration Katowice. Considerations referring to 
urbanization are only supposed to frame the phenomena and their occurrence, but they do not exhaust the topic of 
safety in cities. Security is the issue which is hard to include in one article, therefore the author will only indicate 
issues and fields of interest of individual research and research with students that were reflected in the issued 
publications referring to the similar topic. The lack of threats, keeping calmness, the state of certainty – these are 
the factors determined by the term safety. The author, by virtue of his interest in the topic, wants to do further 
research in the future within that scope and compare the results with researchers of other fields of knowledge. 
Awareness of the sense of security is an expression of many discussions referring to cities or agglomerations.  
Key words: cities’ safety; conurbation threats in cities and agglomerations; repair programmes. 

 
 
Streszczenie 
 
Podstawowym zagadnieniem, jakim autor zajął się w artykule jest wpływ kilku czynników, które 

kształtują bezpieczeństwo w aglomeracji katowickiej. Rozważania odnoszą się do wpływu zjawiska urbanizacji, 
rozwoju cywilizacyjnego, na problem bezpieczeństwa w miastach. Zagadnienia poruszone w artykule mają 
złożony charakter i przedstawione są, jako głos do dyskusji podczas konferencji. Procesy utrzymania 
bezpieczeństwa na wysokim poziomie w mieście to trudne zadanie wielu służb. Obszarem powstawania zagrożeń 
w aglomeracjach zajmuje się wiele nauk z różnych dziedzin. Uwzględnienie tych problemów w jednym artykule 
wymusza zajmowanie się nimi w sposób sygnalny. Mając to na uwadze, autor wskazuje i sygnalizuje wyłącznie 
kwestie i obszary zainteresowania poszczególnych badań indywidualnych i ze studentami, które znalazły 
odzwierciedlenie w wydawanych publikacjach odnoszących się do podobnego tematu. Świadomość poczucia 
bezpieczeństwa jest wyrażana w wielu dyskusjach dotyczących miast i aglomeracji. 

 
 

Bezpieczeństwo mieszkańców Katowic 
 

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse 
na jego doskonalenie, takie sformułowanie jest bardzo powszechne, często używane i trudno znaleźć jego autora. 
Jeśli artykuł ma być głosem do dyskusji o bezpieczeństwie to przy jego precyzowaniu należy wskazać brak ryzyka 
utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego. Najczęściej uwzględnia się bezpieczeństwo dla życia, zdrowia, 
pracy, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo, które znalazło się w piramidzie hierarchii 
potrzeb A. Maslowa jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw 
i systemów międzynarodowych. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa, czyli 
podmioty starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej 
oddalać zagrożenia. Brak bezpieczeństwa wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia może wystąpić własny lęk, 
obawy, niepokój oraz niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo 
powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania. Świadomość zagrożeń stanowi istotny czynnik 
działań zapobiegawczych zorientowanych na uniknięcie bądź redukcję zagrożeń. Jest ona definiowana, jako „(…) 
wewnętrzny, subiektywny stan zdawania sobie sprawy z czegoś, stan czuwania”2.  

Celem artykułu jest zbadanie świadomości zagrożeń na terenie miasta Katowice i co jest istotnym 
elementem profilaktyki zagrożeń, której zadaniem jest nie dopuścić do zagrożenia. Badania pokazują, że każde 
zagrożenie może zwiększać podatność na ponowne stanie się ofiarą. Zwraca się uwagę na ryzyko wystąpienia 
wtórnego zagrożenia w obszarach patologicznych, ale nie tylko, nie jest to zasadą. Może wystąpić, kiedy ofiara 
przestępstwa ponownie doznaje krzywdy i cierpienia wskutek niewłaściwych procedur procesowych zakłada nie 
tylko utożsamienie jej z aktywnością poznawczą, której rezultatem będzie prawidłowa identyfikacja zagrożeń (w 

                                                             
1 Doc dr Zbigniew Grzywna. Prorektor, kierownik katedry bezpieczeństwa WSZMiJO Katowice. 
2 A.S. Reber. Słownik psychologii. Warszawa 2002. s. 740.; J. Strelau (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2. Gdańsk 2000. s. 78. 
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oparciu o zdobytą wiedzę na ich temat), ale również zaangażowanie emocjonalne3 czujność w kierunku 
odpowiednio wczesnej ich identyfikacji, oceny i reakcji na nie. W tym zakresie istotne jest adekwatne dopasowanie 
środków przeciwdziałania do rodzaju i rozmiarów zagrożenia4. 
Mając na uwadze obszary, do jakich odnoszą się oddziaływania profilaktyczne można wyróżnić następujące 
rodzaje świadomości: indywidualną (jednostkową), grupową  i społeczną. Każda z nich ma określone zadania w 
profilaktyce zagrożeń, odznacza się pewną specyfiką, ale z drugiej strony - występują pomiędzy nimi istotne 
związki. Podstawowy związek to zależność świadomości jednostkowej od świadomości grupowej i społecznej, 
szczególnie widoczny w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom w grupie dzieci i młodzieży, które z natury mają 
mniejszą świadomość zagrożeń a tym samym - są bardziej narażone  na ich oddziaływania. Z tego względu, to 
właśnie tej grupy wiekowej powinny dotyczyć szczególnie intensywne oddziaływania w kierunku świadomości 
wszelkich zagrożeń. 
Istnieje grupa tzw. tradycyjnych zagrożeń, z którymi żyjemy, na co dzień, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić, 
które są wbudowane w świadomość na wszystkich jej poziomach; jednostkowym, grupowym, społecznym. 
Typowymi zagrożeniami może być alkoholizm, narkomania, prostytucja, inne, choć nie jest zasadą że te 
zagrożenia są przekazywane z pokolenia na pokolenie ale wykluczyć nie można. Stanowią one stały element 
świadomości społecznej przekazywany w procesie wychowania kolejnym pokoleniom, przez co zostaje dość 
dobrze utrwalona w świadomości jednostkowej. Ta grupa zagrożeń przynależy do świadomości w sposób tak 
oczywisty, że określa się taką świadomość, jako „intuicyjną świadomość zagrożeń”, naturalnie wbudowaną w 
psychikę jednostkową i społeczną. Taki stan rzeczy jest jednak bardziej wynikiem nie intuicji, ale przekazu 
kulturowego (tzw. społecznego dziedziczenia) przekazywania wiedzy czy doświadczeń z pokolenia na pokolenie 
lub w środowisku lub otoczeniu, a na Śląsku ma to szczególne znaczenie. Podczas badań opinii publicznej 
szczególnie w anonimowych ankietach respondenci wypowiadają się z szczególną otwartością na zagrożenia a 
wielka troską o bezpieczeństwo. Wiedza i świadomość zagrożeń polepsza zarówno ich percepcję jakościową 
(identyfikację zagrożenia) jak również ilościową (identyfikację rozmiarów zagrożenia: jak dużo?, nasilenia: jak 
bardzo? i bezpośredniości: jak blisko?) takie wnioski pozostać mogą w świadomości po wystąpieniu 
traumatycznego zdarzenia, wówczas występuje paniczna obawa powtórnego czy kolejnego zagrożenia przy 
wystąpieniu niewielkich przesłanek jego wystąpienia. Znaczenie świadomości w zapobieganiu zagrożeń należy 
rozpatrywać zarówno w postaci zadaniowej i emocjonalnej. Pozytywne znaczenie czynnika emocjonalnego nie 
budzi wątpliwości, co zostało wspomniane, to jednak należy szczególnie zaakcentować potrzebę zadaniowej 
percepcji zagrożeń. Jest ona możliwa przy pełnym uświadomieniu przyczyn zagrożeń, ich przejawów oraz 
sposobów przeciwdziałania. Reakcja emocjonalna na zagrożenie, występująca w tzw. wariancie negatywnym, 
utrudniającym prawidłową reakcję na zagrożenie, objawia się częściej i jest silniejsza, gdy świadomością objęte 
są jedynie przejawy zagrożeń i przeciwnie - występuje rzadziej i jest słabsza, gdy świadomość dodatkowo 
obejmuje przyczyny zagrożeń i sposoby przeciwdziałania im. „Świat bezpieczniejszy” nie tylko w płaszczyźnie 
świadomości, (która zakłada adekwatną do zagrożeń reakcję), ale również w rzeczywistości, która dostarcza 
przykładów takich reakcji. Istotna rola świadomości w profilaktyce zagrożeń polega również na uruchomieniu 
twórczej inicjatywy w kierunku poznania zagrożeń, ich źródeł i możliwych sposobów przeciwdziałania. Istotne i 
ważne jest wskazanie na dopuszczalny i preferowany element inicjatywy poszczególnych jednostek w tym 
zakresie, współdziałanie obywateli z organami, które tradycyjnie stoją na straży bezpieczeństwa i porządku5. 
Stan pozwalający narodowi, państwu lub grupom na realizowanie swoich egzystencjalnych interesów, stanowiący 
zarazem nadrzędny cel działania państwa i rządu […]- tak definiuje pojęcie bezpieczeństwa Wielka Encyklopedia 
Oxfordu6. Według badań sondażowych na temat warunków życia w Katowicach, miasto uważane jest za 
bezpieczne przez 55% ankietowanych7. Co więcej, stosunek opinii dotyczący poczucia bezpieczeństwa w całym 
mieście do zamieszkiwanej dzielnicy jest porównywalny. Analiza ta wykazała, że poprzez odczucia z najbliższego 
otoczenia, kształtowana jest ocena miasta.  

                                                             
3 Z. Grzywna. A. Grzywna. Zarys bezpieczeństwa z uwzględnieniem infrastruktury krytycznej WSzZMiJO Katowice 2011. s 168-169. 
4 Por. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski: Kryminologia. Gdańsk 2004. s. 472. 
5 Por. B. Hołyst: Wpływ prywatyzacji niektórych zadań policji na politykę kryminalną. W: E.W. Pływaczewski (red.): Aktualne problemy 
prawa karnego i kryminologii. Białystok 1998. s. 227, 231. 
6 Hasło: bezpieczeństwo [w:] Wielka Encyklopedia Oxford, t. 2, Warszawa 2008, s. 225. 
7 A. Bartoszek, K. Czekaj, D. Trawkowska, Opinie mieszkańców Katowic o warunkach życia i potrzebach mieszkańców oraz oczekiwania 
wobec władz i instytucji wsparcia społecznego, Wyd. Elamed. Katowice 2012. 
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Rysunek 1 – Opinia mieszkańców Katowic na temat bezpieczeństwa miasta  

Źródło: Raport z badań przeprowadzonych w marcu 2012 roku pt. „Opinie mieszkańców Katowic o warunkach 
życia i potrzebach mieszkańców oraz oczekiwania wobec władz i instytucji wsparcia społecznego”, A. 

Bartoszek, K. Czekaj, D. Trawkowska, Katowice kwiecień 2012. 
 
Poczucie bezpieczeństwa zostało również zweryfikowane w badaniach własnych oraz przywołanych w cytacjach. 
Aby odpowiedzieć na pytanie „Czy czuje się Pan/Pani bezpieczny/bezpieczna w Katowicach?” ankietowani 
musieli ocenić pozytywnie, bądź negatywnie własne aspekty życia w Katowicach, jak również czy służby pomocy 
zapewniają im należyte bezpieczeństwo. Warunki życia w dużej aglomeracji są bardzo złożone, dlatego też ocena 
poziomu bezpieczeństwa nie jest jednoznaczna i łatwa. Miasto Katowice wciąż podlega dynamicznym 
przemianom, co skutkuje licznie podjętymi inwestycjami. Władze miasta odpowiedzialne są za kształtowanie 
bezpiecznych warunków do codziennego funkcjonowania, a także postępowania zgodnie z potrzebami lokalnej 
społeczności. 
 Poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na jakość i komfort życia. Jednocześnie jest też wynikiem 
zachowań międzyludzkich, działań jednostek odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa, posiadanych 
umiejętności postępowania w czasie zagrożenia. 316 osób ankietowanych tj. 39,70% czuje się bezpiecznie w 
Katowicach, natomiast 166 respondentów nie podziela tego stanowiska, odczuwają oni zagrożenie lub ryzyko 
niebezpieczeństwa. Stan ten powoduje, że „osoby nie mające takiego poczucia bezpieczeństwa, nie zwrócą uwagi 
na złamanie normy społecznej, nie podejmą działań zapobiegawczych oraz nie zechcą angażować się w działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w najbliższej okolicy.8 Niestety 313 spośród ankietowanych osób nie jest w 
stanie określić swojego poczucia bezpieczeństwa, a tym samym czynnika powodującego taki stanu rzeczy. Są to 
w większości studenci dojeżdżający do miejsca kształcenia lub mieszkający poza Katowicami. 
 

 
 

Rysunek 1 - Poczucie bezpieczeństwa lub jego brak według rodzaju płci. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

                                                             
8 W. Czuba, Bezpieczeństwo a środowiska lokalne [w:] Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe, red. Z. Grzywna, Katowice 2012, s. 41. 
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Rysunek 2  Poczucie bezpieczeństwa w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rysunek 3 Brak poczucia 

bezpieczeństwa w poszczególnych kategoriach wiekowych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

 
 

Z powyższych wykresów wykresu wynika, że łącznie 60,87% kobiet i 68,60% mężczyzn czuje się 
bezpiecznie w Katowicach, niemniej odczucie każdej z płci jest inne w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
W przypadku mężczyzn różnica ta wynosi 37,20%, natomiast u kobiet 21,74%. Dla ankietowanych w przedziale 
wiekowym pomiędzy 20-27 lat poczucie bezpieczeństwa w mieście jest bardzo ważne - kobiety w wieku 20-23 
lat dostrzegają więcej zagrożeń, dlatego odsetek w stosunku do kobiet w wieku 24-27 lat jest większy o 7,15%. W 
przypadku mężczyzn odczucie to jest całkowicie odwrotne - to ankietowani w wieku 24– 27 lat czują się bardziej 
zagrożeni w mieście tj. 27,97% więcej niż w wieku 20 – 23 lata. Respondenci powyżej 30 roku życia częściej 
opowiadali się za dodatnim określeniem bezpieczeństwa w przypadku obu płci. Większość podstawowych potrzeb 
jest już u nich zaspokojona tj.: wypracowana pozycja zawodowa, czy ustabilizowane życie prywatne.  
  

Co trzecia ankietowana osoba uważa, iż widoczność patroli policji i straży miejskiej jest czynnikiem 
wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Potwierdzają to dane służb działających na terenie miasta Katowice 
(rysunek 40). Wzrost patroli o 3750 jednostek przyczynił się do spadku czasu reakcji na zdarzenie o charakterze 
interwencyjnym. Według danych Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wynosił on w 2013 roku 13:01 min, w 
2012 roku 13,31 min, a w 2011 roku 14:23 min – co powoduje sprawniejszą reakcję o 1:22 min. 9 Widoczne patrole 
policji i straży miejskiej sprawiają, że mężczyźni czują się bezpiecznie w Katowicach, natomiast dla kobiet, nie 
jest to taki zerojedynkowy wynik, bezpieczeństwo jest bardziej złożone i na jego efekt składa się wiele czynników. 
  

Drugim aspektem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa w Katowicach jest rozwój inwestycyjny 
miasta. Młodzi ludzie zauważają zachodzące w nim przemiany, oceniają je pozytywnie. Z badań 
przeprowadzonych przez Urząd Miasta Katowice wynika, iż 22% respondentów sugeruje Prezydentowi Miasta 
Katowice dalszą kontynuację rozpoczętych działań w zakresie rozwoju miasta. Co 10 badany wskazuje potrzebę 
jak najszybszej modernizacji lub budowy tzw. centrów przesiadkowych w mieście, natomiast 9% prosi Prezydenta 
o udostępnienie większej ilości nowoczesnych obiektów rekreacyjno-sportowych oraz o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców10. 

                                                             
9 Informacja o działalności i wynikach działalności komendy miasta Katowice 08 02 2014 s. 17. oraz portal radnych Katowic –Aktualności. 
10 T. Opolski, Badania ankietowe mieszkańców Katowic, Katowice 2005. 
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Rysunek 3 - Czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. Rysunek 4 - Czynniki 

wpływające na poczucie bezpieczeństwa według rodzaju płci.   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 
Rysunek 5 - Czynniki wpływające na brak poczucia bezpieczeństwa w Katowicach. Rysunek 6 - Czynniki 

wpływające na brak poczucia bezpieczeństwa według rodzaju płci.   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 
Jako powód braku poczucia bezpieczeństwa co trzecia osoba wskazuje agresję, a co czwarta kradzieże. 

Kobiety potwierdzają zdanie ogółu ankietowanych, natomiast mężczyźni podkreślają zdecydowanie bardziej 
agresję i wandalizm. Komenda Miejska Policji w Katowicach stwierdza, iż kradzieże są dominującą kategorią w 
skali przestępstw, niemniej zadowalającym faktem jest ich spadek w ciągu roku o 247 (rysunek 45). Badania na 
temat bezpieczeństwa przedstawione przez byłego kandydata do Rady Miasta Katowice w Katowicach obrazują, 
iż głównymi czynnikami powodującymi zagrożenie wśród mieszkańców są kradzieże i chuligaństwo. 
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Rysunek 7 - Liczba przestępstw kategorii kradzieży z włamaniem.  Rysunek 9 - Liczba przestępstw ogółem. 

Źródło:  Informacja o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2013 r., 
Katowice 2014 r. 

 
Rysunek 8 - Powody, dla których mieszkańcy Katowic nie czują się bezpiecznie 

Źródło: P. Przewdziecki, Badanie prewencji mieszkańców, część V, Katowice 2010 r., 
http://przewdzieckipawel.wordpress.com/category/wyniki-ankiety/ 

 
 
 
Agresję, jako czynnik zagrożenia bezpieczeństwa, wymienia co czwarta osoba bez względu na płeć. Komenda 
Miejska Policji w Katowicach zanotowała rosnącą liczbę przestępstw w ciągu ostatnich lat, zaś ranking najbardziej 
niebezpiecznych miast w Polsce, gdzie Katowice zajmują niestety II miejsce, opublikował magazyn „Wprost”  
 
 Najmłodsza grupa wiekowa - do 19 roku życia w zdecydowanej większości uważa, że hałas w mieście 
jest głównym powodem zakłócającym poziom bezpieczeństwa. Wpływa na to wiele czynników tj. wielkość 
miasta, place budowy, rozwinięta komunikacja miejska, a nawet różnorodność i intensywność przedsięwzięć 
kulturalnych. Natomiast osoby powyżej 30 roku życia uważają, że to wandalizm (37,04%) jest powodem braku 
poczucia bezpieczeństwa. Ścisły związek z wandalizmem ma agresja, którą wskazuje 36,54% osób w wieku 20-
23 lata i 40% w przedziale 28-30 lat. Według danych Policji udział w bójce lub pobiciu z roku na rok maleje, 
mimo to wciąż stanowi jeden z głównym czynników zaburzających bezpieczeństwo mieszkańców Katowic. 
Zdecydowanie wiodącym czynnikiem odpowiadającym za poczucie bezpieczeństwa są widoczne patrole policji i 
straży miejskiej, co potwierdza, iż ankietowani odpowiadali spójnie i konsekwentnie.  
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Rysunek 9 - Udział w bójce lub pobiciu w latach 2009-2013 

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, styczeń-grudzień 2013, województwo 
śląskie; Komenda Wojewódzka Policji  - Wydział Prezydialny; Katowice styczeń 2014 r. 

 
 
Ocena stanu bezpieczeństwa Katowic  

 
 Jak wynika z analizy literatury oraz dostępnych danych statystycznych Komenda Miejska Policji w 
Katowicach od kilkunastu lat wspólnie z samorządem lokalnym realizuje działania na rzecz szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. W roku 2013 Komenda Miejska Policji wraz z Urzędem Miasta Katowice oraz jego jednostkami 
organizacyjnymi opracowała plan działań strategicznych dla Katowic. Składają się na nie:  

 ograniczenie skali przestępczości, szczególnie przestępczości kryminalnej; 
 skuteczne zapobieganie i reakcja na wykroczenia w tym wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie; 
 rozpoznawanie symptomów i zjawisk znamiennych dla przestępczości gospodarczej i korupcyjnej i 

zwalczanie tego zjawiska; 
 wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów; 
 poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych; 
 podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia, 
 poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.11 

Oceny efektów wyżej wymienionych działań nie opiera się jedynie na statystykach policyjnych lecz także na opinii 
mieszkańców. Katowiczanie twierdzą, iż w latach poprzednich poziom bezpieczeństwa był średni, 
niezadowalający. W 2007 roku opracowany został Program poprawy bezpieczeństwa publicznego i przyniósł on 
oczekiwane efekty. Ankietowani widzą bowiem, iż zaangażowanie sił policyjnych oraz władz samorządowych 
ograniczyło negatywne zjawiska, mające podłoże kryminologiczne. Biorąc pod uwagę dane Policji z lat 2009-
2013 potwierdza się pozytywną ocenę bezpieczeństwa mieszkańców miasta tj. ponad 18 tysięcy mniej wszystkich 
postępowań, a o 7% większy wskaźnik ich wykrycia.  

                                                             
11 Op. cit. Informacja o działalności i wynikach…, s. 5. 
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Rysunek 10 - Przestępstwa ogółem w latach 2009-2013 

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego styczeń-grudzień 2013 r. województwo 
śląskie; Wydział Prezydialny; styczeń 2014 r.; s. 3 

 

 
 

Rysunek 11 - Ogólna ocena stanu bezpieczeństwa Katowic z perspektywy minionej obecnie i w przyszłości. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
Prognozy na tzw. bezpieczną przyszłość miasta są dobre, a nawet bardzo dobre – tak twierdzi łącznie 

48,57% badanej populacji. Władze miasta Katowice liczą się ze zdaniem mieszkańców, dlatego zorganizowana 
została debata społeczna na temat poprawy bezpieczeństwa. Jej celem jest zdiagnozowanie potrzeb społecznych 
w poszczególnych dzielnicach, wspieranie aktywności obywateli, potrzeb i oczekiwań mieszkańców dzielnic w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa, a także wykorzystanie wiedzy obywateli na poziomie lokalnym12. Przyjęty 
harmonogram realizacji spotkań z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach funkcjonuje od listopada 2013 
roku, przewidywany termin końcowy to grudzień 2014 roku.  
Podsumowanie. 
 

Przedstawione dane świadczą o aktywności miasta nie tylko na polu kultury i rozrywki, ale również szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. Oceniając stan realizacji zadań służbowych, organów powołanych do utrzymania 
bezpieczeństwa w mieście na wysokim poziomie należy stwierdzić, że mieszczą się one w normach krajowych. 
Uzyskane wyniki zapewniają poziom bezpieczeństwa w Katowicach. Oceniając pełny rok kalendarzowy 2013 
należy stwierdzić, że efekty działania policjantów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i jednostek 
podległych można uznać za umiarkowanie pozytywne. W samoocenie służby planują działania ze wskazaniem na 
                                                             
12 Debaty społeczne w dzielnicach na temat bezpieczeństwa; wersja internetowa, http://www.katowice.eu/artykuly/7477,261,debaty-
spoleczne-w-dzielnicach-na-temat-bezpieczenstwa.htm, dostęp maj 2014. 
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konieczność poprawy dynamiki wykrywania przestępstw zaistniałych oraz wzrostu wykrycia sprawców 
przestępstw szczególnie w siedmiu wybranych kategoriach. Kierownictwo KMP w Katowicach zadecydowało, 
aby w latach 2014 /2015 położyć szczególny nacisk na zadaniowy system służb, nadzór nad nimi oraz kontroli 
uwzględniając: 

 zwiększenie skuteczności działań związanych z wykrywaniem przestępstw przy jednoczesnym 
ograniczeniu skali przestępczości kryminalnej, 

– poprawie skuteczności działania w obszarze przestępczości związanej z narkotykami, 
 gospodarczej i korupcyjnej, 
– poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. poprzez zwiększenie liczby policjantów, ruchu 
drogowego pełniących służbę na drogach oraz zmniejszenie czasu w reakcji na zdarzenie drogowe, 
– zwiększeniu skuteczności działania służb w zakresie poprawy skali zatrzymań sprawców na gorącym 
uczynku popełnienia przestępstwa, 
– zwiększenia skuteczności w reakcji policjantów na wykroczenia w tym wykroczenia szczególnie uciążliwe 
społecznie, 
– zwiększenia liczby służb patrolowych i obniżenia czasu reakcji na zdarzenie. 

 
Realizacja tych kilku punktów spowoduje że bezpieczeństwo aglomeracji Katowickiej ulegnie znacznej poprawie 
nie tylko w statystykach, ale i odczuciu mieszkańców.   
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ANALYSIS OF SOME TRENDS IN A DEVELOPMENT OF EUROPEAN UNION  
ENERGY SECURITY WITHIN A GLOBALIZATION OF ENERGETICS 

 
 

ABSTRAKT : Energetická bezpečnosť v rámci celkovej bezpečnosti štátu predstavuje jeden z najdôležitejších 
sektorov, bez ktorých by štát nedokázal plniť svoje základné funkcie. Aj preto otázky riešenia problémov 
energetickej bezpečnosti a energetickej politiky patria v posledných rokoch v Európskej únii, podobne ako je tomu 
v ostatných regiónoch sveta, k veľmi častým a obľúbeným témam rôznych diskusií, a to tak na centrálnej európskej 
úrovni, ako aj na národnej úrovni. Zvýšený záujem o zaistenie energetickej bezpečnosti a rozvoj energetickej 
politiky v rámci Európskej únie je ovplyvnený viacerými faktormi, napríklad bezpečnostnou situáciou v Európe 
a vo svete, pretrvávajúcou zložitou situáciou na trhu ropy a plynu, rastúcou závislosťou od dovozu a z nej 
vyplývajúcej potreby diverzifikácie, rastúcim významom zmeny klímy a pod. Cieľom autorov príspevku je preto 
stručne poukázať na niektoré trendy vo vývoji energetickej bezpečnosti Európskej únie a v rámci rastúcej 
globalizácie energetiky. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Európska únia, energetická bezpečnosť, energetická politika, trendy, energetika.  
 
ABSTRACT :Energy security within overall state security represents one of the most important sectors without 
those the state would not be able to fulfil its tasks; and therefore, questions related to solutions of problems of 
energy security and energy policy belong in European Union, similarly as in other regions of the world, to very 
frequent and popular themes in the last years. Increased interest, on the central European level and national level, 
related to energy security and development of energy policy is influenced by many factors, for example by 
security situation in Europe and rest of the world, remaining complicated situation on the crude oil and gas 
market, deepening dependency from their import, growing need of diversification, rising influence of climate 
change, etc. The aim of authors is to point out concisely  some trends in a development of European Union 
energy security within growing globalization of energetics. 
KEY WORDS: European Union, energy security, energy policy, trends, energetics.    
 
 

ÚVOD 
 
Energetická bezpečnosť patrí v posledných rokoch v Európskej únii, podobne ako je tomu v ostatných 

regiónoch sveta, k veľmi častým a obľúbeným témam rôznych diskusií, a to tak na centrálnej európskej úrovni, 
ako aj na národnej úrovni. Dôvodom je snaha o zaistenie svojej bezpečnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného 
ekonomického rozvoja. Ten je, okrem iného podmienený aj bezpečnosťou dodávok energií za primeranú cenu. Tú 
však môže ohroziť viacero faktorov, ako napríklad ozbrojený konflikt na území producentov, prepravcov alebo 
spotrebiteľov energií, vyčerpateľnosť neobnoviteľných zdrojov, ich nízka diverzifikácia, nespoľahlivosť 
dodávateľov alebo zraniteľnosť a nedostatočná technická bezpečnosť samotných zariadení. V prípade prepuknutia 
niektorého alebo viacerých z uvedených faktorov hrozí spoločnosti (štátu, únii) hlboká kríza s možnými vážnymi 
dôsledkami vo všetkých oblastiach, vrátane národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Typický príklad a zároveň 
varovanie môže predstavovať energetická kríza v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Niekoľkonásobný 
rast cien ropy a výpadky dodávok energií vtedy podstatne ovplyvnili nielen vnútornú situáciu viacerých krajín, ale 
aj medzinárodnú politickú situáciu. Veľmi malý manévrovací priestor na súčasnom trhu s energiami, najmä 
ropnými produktmi, pravidelné lámanie historických maxím cien ropy, hrozba teroristických útokov, nárast sily 
neštátnych aktérov, zlyhávajúce štáty, ako aj politická nestabilita v kľúčových regiónoch opätovne prisudzujú 
energetickej bezpečnosti strategický význam.  

Pokračujúci rast energetickej a surovinovej náročnosti priemyselných odvetví a zvyšujúce sa nároky ľudí 
na kvalitu života kontinuálne prehlbujú závislosť štátov od životne dôležitých zdrojov. Neobnoviteľnosť väčšiny 
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energetických zdrojov túto závislosť ešte viac zvýrazňuje. Vysoká závislosť od nepretržitého prísunu energií, 
surovín, neobnoviteľných zdrojov energie a ich dopravy môže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej prosperity 
a stability, ale aj celkovej bezpečnosti štátu (únie). Nerozvážne a neefektívne vyťažovanie prírodných zdrojov 
môže viesť k ich vyčerpaniu a nenávratným škodám na životnom prostredí. Bezpečnostné hrozby a výzvy sú v 
súčasnosti veľmi dynamické, vzájomne previazané a podliehajú zmenám v závislosti od vnútorných, regionálnych 
a globálnych podmienok. Obtiažnosť riešenia problémov energetickej bezpečnosti je sťažená aj nestabilnými 
podmienkami v jednotlivých tranzitných regiónoch. Preto je potrebné problematiku energetickej bezpečnosti 
vnímať nielen v národnom, ale aj v nadnárodnom – globálnom kontexte.  

Globalizácia v súčasnosti zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života. S cieľom zabezpečiť 
ekonomický rast a zamestnanosť a tým aj rast životnej úrovne obyvateľstva, rastú požiadavky na výrobu a služby 
a tým aj na surovinové a energetické zdroje. Vedecko-technický pokrok síce znásobuje možnosti výroby 
a spotreby, ale spôsobuje aj rastúci dopyt po surovinách a energiách, vrátane dopytu po alternatívnych 
energetických zdrojoch. Energie sa stávajú jedným z kľúčových faktorov ekonomického rastu. Negatívne dôsledky 
aj krátkodobého výpadku dodávok energií nastoľujú problém energetickej bezpečnosti.  

Pod vplyvom významu, ktorý má energetika v spoločenskom živote a v ekonomike, sa hľadá riešenie 
energetickej bezpečnosti najmä v liberalizácii trhov s energiami, v diverzifikácii a v efektívnom využívaní zdrojov, 
ako aj v postupoch, ktoré znásobia konkurenciu na trhoch s energetickými zdrojmi. V širšom zmysle ide 
o opatrenia na území jednotlivých štátov a medzinárodných spoločenstiev, ktoré majú zabezpečiť stabilné dodávky 
energií v adekvátnom množstve pri adekvátnych (prijateľných) a hlavne stabilizovaných cenách, ale aj garantovať 
ochranu kritickej energetickej infraštruktúry a preukázať pripravenosť štátu efektívne reagovať na krízové situácie 
a teroristické hrozby.  

 
 
ZMENY V ŠTRUKTÚRE SPOTREBY ENRGIÍ V EURÓPSKEJ ÚNII 
 
Energetika, ako jedno z odvetví národného hospodárstva, je priamo závislá na ťažbe primárnych 

energetických zdrojov, ktoré premieňa na sekundárne energetické zdroje. Medzi primárne energetické zdroje 
radíme uhlie, ropu, plyn a jadrové palivo. Medzi sekundárne energetické zdroje radíme kvalitnejšie zdroje, ktoré 
vznikajú premenou primárnych energetických zdrojov, ako sú napríklad elektrina alebo pohonné hmoty. Rast ich 
spotreby sa prejavil aj v zmenách palivovo-energetickej bilancie, ktorá je tvorená podielmi primárnych 
energetických zdrojov na celkovej spotrebe či výrobe energií.  

 

 
 

Graf 1  Zmeny v štruktúre spotreby energií v EÚ v rokoch 1995 a 2011 (v %) 
Zdroj: EU Energy in Figures 2013 

 
Kým v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia v krajinách EÚ spotreba ropy dosahovala podiel 

vo výške 39 %, zemného plynu 22 %, uhlia a pevných palív 20 %, jadra 14 % a obnoviteľných zdrojov energie 
len 5 %, začiatkom druhej dekády nového tisícročia došlo v európskej dvadsaťsedmičke k viacerým zmenám 
v štruktúre spotreby energií. Spotreba ropy a uhlia a pevných palív klesla na 35 %, resp. 17 %, avšak spotreba 
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zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšila na 24 %, resp. 10 %. Využívania jadrovej energie 
zostalo na rovnakej úrovni (pozri graf 1). 

 
 
ROPA 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že ropa v súčasnosti predstavuje celosvetovo jednu tretinu palivovo-

energetickej bilancie, svetová (a teda ani európska) ekonomika sa bez nej nedokáže zaobísť. A hoci sa začala vo 
väčšom množstve ťažiť „len“ pred asi 160 rokmi, v druhej polovici 20. storočia prevzala vedúce miesto od uhlia. 
Dôvodom preorientovania sa jednotlivých ekonomík na túto komoditu boli najmä: 

 nižšie náklady na ťažbu v porovnaní s uhlím, 
 náleziská v krajinách s nízkymi alebo žiadnymi daňami, 
 nízke mzdy pracovníkov v ropnom priemysle, 
 výhodné geologické podmienky, 
 výhodné legislatívne podmienky. 

 
Následkom nerovnomerného rozmiestnenia nálezísk ropy je rozmiestnenie hlavných trás potrubnej 

i námornej dopravy okolo regiónov bohatých na „čierne zlato“, to znamená Blízkeho východu, Ruska a niektorých 
ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu, USA, Kanady a niektorých krajín Latinskej Ameriky a Afriky. Objavy 
nových nálezísk umožnili vstup do ropného klubu aj ďalším krajinám, ako napríklad Nórsko alebo Nigéria, a 
ďalším. Tieto nové skutočnosti, prirodzene, znížili teritoriálnu koncentráciu odvetvia ropného priemyslu 
a ovplyvnili vývoj obchodu na trhu s ropou. 

V súčasnosti sa krajiny EÚ podieľajú na produkcii ropy len 1,7 % v porovnaní s krajinami združenými 
v Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC – Organisation of the Petroleum Exporting Countries), ktoré 
produkujú 42,1 %, krajinami mimo združenia OPEC, ktoré produkujú 41,4 % a krajinami bývalého ZSSR (Zväz 
sovietskych socialistických republík) s produkciou na úrovni 16,4 %. Z hľadiska spotreby sa však krajiny Únie 
podieľajú na celosvetovej spotrebe 14,5 % (pozri graf 2), kým napríklad bývalé krajiny ZSSR len 5,1 %. 
 

 
 

Graf 2  Prehľad podielu EÚ na celosvetovej produkcii a spotrebe ropy v roku 2013 (v %) 
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2014 

 
Z hľadiska vývoja spotreby ropy v členských krajinách EÚ je možné skonštatovať, že globálna 

hospodárska a finančná kríza, ktorá naplno prepukla v Spojených štátoch amerických v roku 2007 a postupne vo 
väčšej či menšej miere zasiahla všetky krajiny sveta, členské krajiny Únie nevynímajúc, zohrala výraznú úlohu aj 
v oblasti spotreby ropy. Kým v období po vzniku EÚ spotreba ropy kontinuálne stúpala, po vypuknutí krízy 
spotreba aj dovoz ropy a ropných produktov do Únie klesol. Dôvodom poklesu spotreby bolo jednak zníženie 
výroby a pokles ostatných ekonomických aktivít a jednak prijímanie úspornejších a efektívnejších opatrení nielen 
v oblasti výroby, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti (pozri graf 3). 
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Graf 3  Prehľad celkovej spotreby ropy krajinami EÚ v rokoch 1995 až 2011 (v Mtoe3) 
Zdroj: EU Energy in Figures, 2013 

 
 
ZEMNÝ PLYN 
 
Spotreba zemného plynu, ako sme už uviedli vyššie, postupne (na rozdiel od spotreby ropy) stúpa, a to 

najmä preto, že v porovnaní s ropou je ekologicky čistý, má vyššiu výhrevnosť, nie je potrebné ho skladovať a jeho 
ťažba je lacnejšia. Taktiež teritoriálna štruktúra jeho ťažby i spotreby sa vyznačuje podstatne vyššou koncentráciou 
v porovnaní s ťažbou a spotrebou ropy. Najväčšie zásoby zemného plynu sa nachádzajú v Iráne, Rusku, Katare, 
Turkménsku, USA a Saudskej Arábii (pozri graf 4) a v ďalších krajinách bývalého ZSSR (napríklad 
v Azerbajdžane, Kazachstane alebo Uzbekistane), kde sa nachádza 41 % celosvetových zásob a krajinách Blízkeho 
a Stredného východu (napríklad v Iraku, Kuvajte, Bahrajne), kde sa nachádza 32 % celosvetových zásob). Z krajín 
Únie najvyššími zásobami zemného plynu disponujú Holandsko, Veľká Británia, Poľsko, Rumunsko a Taliansko 
(pozri graf 4). 
 

 
 

Graf 4  Prehľad zásob zemného plynu vo vybraných krajinách sveta a EÚ v r. 2013 (v tril. m3) 
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2014 

 
Z hľadiska ročnej produkcie suverénne rebríčku kraľujú USA a Rusko, ktoré vyprodukovali v roku 2013 

687,6 mil. m3, resp. 604,3 mil. m3 zemného plynu. S výrazným odstupom nasledujú Irán, Katar, Kanada a Saudská 
Arábia, ktorých produkcia presiahla 100 mil. m3. Z producentov z radov EÚ najvyššiu produkciu dosiahlo 

                                                             
3  Mtoe  (Millions Tons of Oil Equivalent) – ekvivalent rovnajúci sa zisku energie z milióna ton ropy 
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v hodnotenom roku Holandsko s 68,7 mil. m3, Veľká Británia s 36,5 mil. m3, Rumunsko s 11 mil. m3, Nemecko 
s 8,2 mil. m3 a Taliansko s 7,1 mil. m3 (pozri graf 5). 

 

 
 

Graf 5  Prehľad produkcie zemného plynu vo vybraných krajinách sveta a EÚ v roku 2013 (v mil. m3) 
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2014 

 
Z hľadiska budúceho vývoja bude pre krajiny EÚ nevyhnutné zaoberať sa okrem už mnohokrát 

opakovaných otázok zníženia závislosti na dovoze zemného plynu z Ruska a zvýšenia diverzifikácie dodávok 
a dodávateľov aj otázkou, či budú ťažiť podobne ako USA či Kanada bridlicový plyn. Vášnivo o tom debatujú vo 
Veľkej Británii, Francúzsku a najmä v Poľsku, kde sa nachádza asi polovica európskych zásob bridlicového plynu. 
 
 

UHLIE 
 
Uhlie ako surovinu, ktorá je najčastejšie používaná na výrobu tepla, možno považovať za tradičný 

energetický zdroj. Zaisťuje sa ním približne jedna štvrtina svetovej palivovo-energetickej bilancie. V 19. storočí 
a v období priemyselnej revolúcie sa v blízkosti uhoľných nálezísk vybudovali priemyselné komplexy, čo je 
viditeľné hlavne v USA, Veľkej Británii, Nemecku, Poľsku a na Ukrajine. Postupné zmeny v rozmiestnení ťažby 
prichádzali s využívaním tzv. povrchovej ťažby, ktorá je ekonomicky menej náročná ako hlbinná ťažba. „Mesačná 
krajina“ po vyťažení uhoľnej panvy a významné investície do obnovy takýchto území však robia z uhlia 
ekonomicky náročnú a ekologicky nečistú komoditu.  

Z hľadiska rozmiestnenia zásob uhlia možno skonštatovať, že je teritoriálne nerovnomerné, pretože až tri 
štvrtiny všetkých zásob uhlia ležia v troch regiónoch. Takmer jedna tretina svetových zásob leží vo východnej 
Európe, asi jedna štvrtina v Severnej Amerike a asi jedna pätina v Ázii. Najväčšími zásobami disponujú USA, 
nasledované Ruskom, Čínou, Indiou, Nemeckom, Ukrajinou a Kazachstanom. Z krajín EÚ, okrem Nemecka, 
disponujú významnými zásobami hlavne Poľsko, Grécko a Bulharsko (pozri graf 6). 
 

 
 

Graf 6  Prehľad zásob uhlia vo vybraných krajinách sveta a EÚ (v mil. ton) 
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2014 
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Z hľadiska produkcie je jasnou jednotkou na svetovom trhu s uhlím Čína, nasledovaná s veľkým 

odstupom USA a tie s ďalším výrazným odstupom Austráliou, Indonéziou a Indiou. Až za nimi nasleduje Rusko. 
Z krajín EÚ sa medzi významných producentov uhlia radia najmä Poľsko, Nemecko a Česko (pozri graf 7). 
 

 
 

Graf 7  Prehľad produkcie uhlia vo vybraných krajinách sveta a EÚ v roku 2013 (v Mtoe) 
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy, 2014 

 
 
PREDPOKLAD BUDÚCICH TRENDOV VÝVOJA V ENERGETIKE 
 
Neustále rastúci dopyt po primárnych energetických zdrojoch súvisí najmä s rýchlym hospodárskym 

rastom rozvíjajúcich sa ekonomík, predovšetkým Číny, Indie, Brazílie a ďalších ázijských a latinskoamerických 
krajín. Podobne zmeny v rozmiestnení a v štruktúre energetického priemyslu veľmi úzko súvisia s globálnym 
dopytom a obchodom (hlavne) s ropou a zemným plynom. Medzi faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú zmeny 
v rozmiestnení energetického priemyslu, patria najmä hospodársky a populačný rast a energetická neefektivita 
rozvíjajúcich sa ekonomík. 

Na svete je približne 23 tisíc ropných polí, ale najvýdatnejších je iba asi sto. Možno teda predpokladať, že 
tento fakt a tlak bude vyvolávať ďalšie zmeny hlavne v štruktúre ťažby.4 Jedným z hlavných budúcich trendov 
meniacej sa teritoriálnej štruktúry ťažby ropy a zemného plynu v ďalších rokoch bude narastajúca ťažba 
z morského šelfu. Potvrdzujú to aj najnovšie odhady, podľa ktorých sa napríklad zásoby ropy v juhovýchodnej 
Ázii nachádzajú až zo 40 % hlboko v mori. Hlboko morská ťažba ropy je však jednak oveľa riskantnejšia a jednak 
podstatne drahšia (zhruba päťkrát) než ťažba na plytčine.5 Podľa dostupných odhadov dôjde tiež k zmenám 
v rozmiestnení ropných rafinérií. V tomto prípade sa prejaví vplyv ekonomicky výhodnejšieho spracovania ropy 
v rozvojových krajinách, kde neexistujú tak prísne ekologické normy a navyše tam možno nájsť lacnejšiu pracovnú 
silu. 

Z hľadiska budúcich trendov vývoja je tiež otázne ako sa bude vyvíjať cena ropy, pretože je jasné, že 
súčasná situácia, kedy barel ropy stojí viac ako 100 USD6 nemá súvislosť s ponukou a dopytom. Potvrdzuje to aj 
výrok jedného z delegátov zasadania krajín OPEC, ktorý sa k súčasnej situácii vyjadril nasledovne: „Čo s tým 
môžeme robiť? Ceny úplne ignorujú základné faktory ponuky a dopytu. I keby sme sa na zasadaní dohodli, že 
ťažbu zvýšime, nemyslím si, že by to čokoľvek zmenilo. Cenu ropy ťahajú nahor finanční špekulanti, slabnúci 
dolár a príliv špekulatívnych investícií na trhu komodít.“7 OPEC sa preto nebude primárne zaoberať cenou ropy, 
ktorá je ovplyvnená špekulantmi, ale bude sledovať najmä fundamentálne aspekty, ako sú dopyt, ponuka a zásoby 
ropy. 

 
 
 

 

                                                             
4  HOLUB, M. 2012. Globální energetika a energetická bezpečnost EU. In E-polis, 2012. ISSN 1801-1438. Dostupné na internete: 

<http://www.e-polis.cz/print?id=737> 
5  VOŠTA, M. 2010. Změny v rozmístění světového hospodářství. Praha : Vydavatelství Oeconomica, 2010. 158 s. ISBN 978-80-24516-68-4. 
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ZÁVER 
 
V závere príspevku možno v nadväznosti na vyššie uvedené informácie poznamenať, že rozmiestnenie 

a zmeny v štruktúre energetického priemyslu súvisia s globálnou ponukou a dopytom. Na trhoch panuje 
presvedčenie, že krajiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) a ďalšie rýchlo sa 
rozvíjajúce ekonomiky potiahnu hospodársky rast. Je však vysoko pravdepodobné (v prípade Ruska z dôvodu 
uvalených sankcií kvôli ukrajinskej kríze8 takmer stopercentné), že aj tieto krajiny budú musieť skôr či neskôr 
spomaliť, čo výrazne ovplyvní nielen energetický sektor, ale aj celé svetové hospodárstvo. 

Európska únia v záujme zaistenia svojej energetickej bezpečnosti bude musieť reagovať na budúci vývoj 
oveľa lepšie ako doposiaľ. Jej členské krajiny už majú negatívne skúsenosti s výpadkami dodávok, keď Ukrajina 
stopla dodávky ruského zemného plynu do Európy, a tak najmä občania z tých krajín európskej dvadsaťsedmičky, 
ktoré sú najviac závislé najmä na ruskom plyne (Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva alebo Fínsko) určite už viac 
mrznúc nechcú. Predstavitelia členských krajín Únie budú musieť preto pripraviť oveľa pružnejšiu a efektívnejšiu 
stratégiu energetickej politiky, ktorá zabezpečí nielen vyššiu diverzifikáciu dodávok energií, ale aj ich vyššiu 
spoľahlivosť, a tým zvýši energetickú bezpečnosť EÚ. 

Bohužiaľ, výhľad do budúcnosti nie je pre Úniu veľmi priaznivý. Prognózy hospodárskeho rastu napriek 
určitému oživeniu aj tak neboli kvôli problémom v eurozóne veľmi vysoké, navyše v súčasnosti po uvalení 
hospodárskych sankcií na Rusko, ktoré však výrazne poškodzujú aj európsku ekonomiku, sa ešte viac znižujú. 
A tak to bude mať EÚ ako celok i jej jednotlivé členské krajiny v čase prehlbujúcej sa globalizácie veľmi ťažké. 
Rozmiestnenie globálnej energetiky bude totiž ovplyvnené najmä hospodárskym rastom, ktorý predstavuje 
primárny faktor, a viacerými sekundárnymi faktormi, kam radíme predovšetkým populačný rast, ekologické 
faktory a neefektívnosť rozvíjajúcich sa ekonomík. 
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OCHRANA PRED BIOLOGICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI 
ÚČINKAMI KOZMICKÉHO ŽIARENIA 

 
Mária KANCÍROVÁ1 - Martina VACKOVÁ2 

 
PROTECTION FROM BIOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL EFFECTS OF 

COSMIC RAYS 
 

Abstrakt: Život na zemskom povrchu je pred účinkami ionizujúceho žiarenia chránený atmosférou a magnetickým 
poľom Zeme. Pri letoch a dlhšom pobyte vo vesmíre sa človek môže dostať do miest, kde je oveľa väčšia intenzita 
rádioaktívneho žiarenia. To znamená značné riziko pre kozmonautov.  Článok sa zaoberá účinkami kozmického 
žiarenia na biologické organizmy a elektronické zariadenia a spôsobmi ich ochrany.    
Kľúčové slová: kozmické žiarenie, biologické účinky, technologické účinky, ochrana 
 
Abstract: The magnetic field and the atmosphere form two powerful protection layers against the cosmic radiation 
on the Earth's surface.  For flights and longer stays in space one can get into places where there is a much greater 
intensity of radiation. This means a significant risk to astronauts.The article deals with the effects of cosmic 
radiation on biological organisms and electronic apparatus and methods of their protection. 
Keywords: cosmic ray, biological effects, technological effects, protection 

 
 

ÚVOD 
 

Kozmické žiarenie (KŽ) je tok vysoko-energetických častíc, ktoré do zemskej atmosféry prenikajú z rôznych 
častí vesmíru. Skladá sa z primárneho žiarenia a spŕšky častíc sekundárneho žiarenia.  

Žiarenie prichádzajúce neporušene k zemskej atmosfére sa nazýva primárne KŽ. Približne 85 % jeho častíc 
tvoria protóny (jadrá atómov vodíka), 12 %  častice (jadrá hélia) a zvyšné 3 % tvoria elektróny a ťažké častice. 
Elektricky neutrálnu zložku primárneho KŽ tvoria neutrína, antineutrína a fotóny. [1] 

Energetické zloženie sekundárneho  KŽ a jeho výškové profily sú pre rôzne typy častíc rôzne. Zvyčajne 
sekundárne častice KŽ delíme na: 

- mäkkú (elektromagnetickú), 
- tvrdú zložku, 
- nukleónová zložka. 

 
Podľa pôvodu resp. oblastí urýchľovania častíc KŽ ho možno rozdeliť na 3 populácie: 

- galaktické KŽ, 
- slnečné KŽ, 
- anomálna zložka KŽ. [2][3] 

 
Žiarenie pôsobí na elektroniku a iné dôležité technologické zariadenia ako aj na bunky živých bytostí ak nie 

sú chránené hustou atmosférou alebo magnetickým poľom Zeme. Meniace sa podmienky kozmického počasia 
spôsobujú rôzne radiačné nebezpečenstvá.    

 
 

Biologické a technologické účinky kozmického žiarenia   
 

Biologické účinky 
 
Prechodom KŽ tkaninou človeka dochádza k poškodeniu buniek. Môže to spôsobiť nemožnosť ich ďalšieho 

delenia, nesprávnej funkcii, odštartovať zhubné rakovinové bujnenie alebo úplné zničenie buniek. Jednotlivé 
bunky ale aj celá tkanina majú možnosť vzniknuté poškodenia a straty opravovať alebo nahradzovať. Účinnosť 
regenerácie závisí od stupňa poškodenia a časového priebehu ožiarenia. Poškodená bunka sa môže obnoviť sama 
a ak sa jej to nepodarí umrie. Keď príliš veľa buniek zomrie, orgán môže prestať správne fungovať. Pri neúplnej 
oprave bunky, sa môže niekoľkokrát úspešne rozdeliť, ale pri tom môže preniesť niektoré poruchy na dcérske 
                                                             
1 RNDr. Mária Kancírová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva,  Košťova 1, 040 01  Košice maria.kancirova@vsbm.sk  
2 Ing. Martina Vacková, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košťova 1, 040 01  Košice, martina.vackova@vsbm.sk 
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bunky.  Nesprávne fungovanie veľkého množstva dcérskych buniek môže spôsobiť vážne alebo dokonca trvalé 
poškodenie orgánu. 
Kozmické žiarenie predstavuje dva druhy ohrozenia pre živé bytosti: 

1. Vysoké dávky radiácie predstavujú bezprostrednú hrozbu pre zdravie alebo dokonca aj život. To je 
nebezpečenstvo pre lety do vesmíru s posádkou mimo magnetosféry Zeme. Udalosti slnečných 
energetických častíc (výrony koronálnej hmoty, slnečné erupcie) sú považované za hlavnú hrozbu pre 
lety na Mesiac alebo Mars. Veľká slnečná udalosť 4. augusta 1972 nastala počas obdobia letov Apolla na 
Mesiac. Malo by to pravdepodobne smrteľné následky, ak by práve v tomto období prebiehal let. Preto 
bezpečnosť kozmonautov je hlavným problémom pre budúcnosť pilotovaných letov do vesmíru. 

2. Nízke dávky radiácie nemusia mať bezprostredne badateľné následky, ale zostáva tam riziko 
z dlhodobého hľadiska. Platí to u posádok vesmírnych misií ako aj lietadiel, ktoré lietajú opakovane cez 
oblasti zemskej atmosféry, ktoré sú vystavené zvýšenej dávke radiácie v polárnych oblastiach. [4]  

 
Technologické účinky         

Nielen biologické organizmy ale aj ďalšie materiály, obzvlášť elektronické prístroje vystavené 
kozmickému žiareniu môžu byť poškodené. V praxi sa vyskytujú dva typy poškodenia. Jednou z možností je 
postupná degradácia materiálu. Napríklad postupné zhoršovanie účinnosti slnečných batérii, krehnutie niektorých 
konštrukčných materiálov alebo zhoršenie funkcie niektorých elektronických súčiastok. Druhou možnosťou je 
defekt spôsobený jednou časticou. Je to napríklad vymazanie bunky pamäte alebo zničenie mikrosúčiastky. 
Nebezpečenstvo takýchto javov narastá pri stále sa zvyšujúcom stupni miniaturizácie a integrácie v elektronike. 

Pretože polovodičové súčiastky sú citlivé na účinky žiarenia a spomenutá miniaturizácia túto citlivosť 
zvyšuje, je potrebné všetky materiály, súčiastky aj celé prístroje pred použitím vo vesmíre testovať na radiačnú 
odolnosť.  

V princípe KŽ by mohlo ovplyvňovať aj vlastnosti potravín, liekov a ďalších materiálov. Pretože je 
dôležité, aby zásoby pri dlhodobom lete zostali kvalitné, je potrebné overiť možné zmeny vplyvom radiácie 
a spôsobmi ochrany pred ňou.  

 
 

Ochrana pred účinkami kozmického žiarenia  
 

Je potrebné zabrániť tomu, aby choroba z ožiarenia a riziko vzniku rakoviny v celom nasledujúcom období 
života sa nezvýšilo nad únosnú mieru (za rozumnú hranicu sa považuje 3% pravdepodobnosť vzniku rakoviny). 
Preto  pre efektívnu organizáciu práce v zhoršených radiačných podmienkach je potrebné vedieť predpovedať stav 
radiácie v rôznych miestach a v rôznom čase a tiež je potrebné veľmi kvalitné určenie dávky, ktorú posádka 
dostane. Pre zníženie ožiarenia, ktorému sú posádky vystavené je možné čerpať inšpiráciu v prírode a využiť 
absorpciu vrstvou materiálu alebo magnetickým poľom.  

 
 
 
Predpoveď kozmického počasia 
Intenzita kozmického žiarenia sa mení s časom a veľmi silno závisí od slnečnej činnosti. Počas slnečnej 

erupcie dochádza k zvýšeniu emisie častíc o mnoho rádov. Trajektória nabitých častí nie je priamočiara (príčinou 
je magnetosféra Zeme), čo je možné využiť k tomu, aby sa kozmonauti včas ukryli do protiradiačných úkrytov. 
Nutné je však podrobné sledovanie slnečnej činnosti a vybudovať systém včasnej výstrahy.  

Zo Zeme boli vypustené kozmické sondy, ktoré by z obežnej dráhy okolo Zeme, tak aj z dráhy okolo Slnka 
študovali slnečnú činnosť, slnečné erupcie, vlastnosti slnečného vetra a hustoty nabitých častíc v rôznych miestach 
slnečnej sústavy. Podrobný výskum slnečnej činnosti a pochopenie jej mechanizmu by mali podobne ako u počasia 
na Zemi umožniť robiť krátkodobé a dlhodobé predpovede. Vďaka tomu, že častice prilietavajú k Zemi neskôr 
ako svetlo, mohli by slnečné sondy fungovať ako systém včasnej výstrahy a dať kozmonautom možnosť sa schovať 
do úkrytov.          

 
 
Časové limity a dozimetrické monitorovanie 
 
Podobne ako u pracovníka, ktorý sa pohybuje v rádioaktívnom prostredí aj u kozmonautov sú starostlivo 

sledované efektívne dávky, ktoré dostali. Súčasne je potrebné sledovať úroveň radiácie v rôznych miestach vo 
vnútri kozmickej lode ale aj v jej okolí. Používajú sa detektory zásadne dvojakého typu. Prvé udávajú priebežne 
súčasnú mieru radiácie v danom mieste (slúžia k rýchlemu zisteniu momentálneho stavu, orientácie a varovaniu 
posádky). Druhé zhromažďujú údaje o celkovej dávke, ktorú daný kozmonaut dostal počas určitej doby. 
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K určeniu celkovej dávky ionizujúceho žiarenia sa veľmi často využívajú filmové dozimetre, rôzne typy 
jadrových emulzií, plastické detektory stôp nabitých častíc, termoluminiscenčné dozimetre, alebo elektrostatické 
dozimetre.  

Pre priebežné meranie radiačnej situácie sa často používajú plynové detektory (napr. Geiger-Müllerove alebo 
proporcionálne počítače) alebo scintilačné detektory. K meraniu toku neutrónov, ktoré vznikajú pri reakciách 
primárnych častíc KŽ s jadrami konštrukcie lodi sa používajú tzv. Bonnerove gule.  

Ďalšou nutnou ochranou je obmedzovanie práce mimo dobre chránených modulov na nevyhnutnú dobu. 
Preto všetky práce vo voľnom kozmickom priestore potrebujú kvalitný plán a rozvrh práce. V prípade ak je to 
potrebné dochádza k častej výmene posádok pracujúcich v horších radiačných podmienkach.  

Počas letu aj po ňom sa starostlivo skúma zdravotný stav posádky. Bežne sa skúma krv pred a po lete.  
Kozmonauti sú sledovaní aj neskôr a priebežne sa robia štatistické štúdie, či s vyššou mierou ich ožiarenia neskôr 
nevzrastá pravdepodobnosť výskytu niektorých ochorení. Vďaka tomu by sa mali nastaviť limity pre kozmonautov 
na takú mieru, aby zaťaženie organizmu bolo únosné ale zároveň, aby ich to veľmi skoro nevyradilo z práce vo 
vesmírnom priestore. Tieto limity sa so vzrastajúcimi vedomosťami menia.        

 
 
Odtienenie materiálom 
 
Pasívne tienenie, ktoré nám dáva atmosféra môžeme vytvoriť aj vrstvou materiálu, ktorým obklopíme 

kozmickú loď. Vrstva ale musí mať dostatočnú hrúbku, aby jej účinok odpovedal atmosfére. Súčasne je dôležitý 
výber čo najvhodnejšieho materiálu.  

Ionizujúce častice strácajú najviac energie pri prechode materiálom s veľkým protónovým číslom. Vhodná 
je aj vysoká hustota. 

Žiarenie gama je najviac pohlcované materiálom s veľkým protónovým číslom. Výhodné je napríklad olovo. 
Pri pohlcovaní gama žiarenia olovom sú z vonkajších vrstiev vyrážané elektróny. Pri preskoku elektrónu z 
vonkajšej vrstvy na uvoľnené miesto sa vyžiari fotón. Ten má tým vyššiu energiu, čím je protónové číslo materiálu 
vyššie. Preto je výhodné vytvoriť viac vrstiev, kde sú materiály postupne so stále menším protónovým číslom. 
Teda aj sekundárne röntgenové žiarenie je postupne pohlcované a produkované fotóny majú nižšiu energiu.  

Pre ochranu pred neutrónmi sú vhodné materiály z ľahkých jadier, najlepšie vodík.  
Pri prechode častíc materiálom vznikajú sekundárne častice a rádioaktívne jadrá. Pri nevhodne zvolenej 

hrúbke a zloženiu ochrannej vrstvy môže byť efektívna dávka prijatá za zástenou väčšia ako bez nej.  
Výhodou by bolo použiť tienenie z viac vrstiev materiálov, napr. dvojitá stena z materiálu z ťažších jadier 

medzi ktorými by bola voda, ktorá by sa mohla využiť ako zásoba pre posádku.  
Zložitejšie to je pri návrhu ochranných vrstiev skafandrov, ktorých hrúbka je obmedzená. Musia tiež zaistiť 

mnoho životne dôležitých funkcií ako len ochranu pred žiarením. Preto skafandre môžu mať až desiatky 
ochranných vrstiev. 

Ešte účinnejšie pre tienenie by bolo použitie namiesto vody polyetylén, pretože hmotnosť jadra uhlíka je 
menšia ako hmotnosť kyslíka a polyetylén má väčšie hmotnostné zastúpenie vodíka.  

Aby bola docielená rovnaká ochrana akú nám dáva zemská atmosféra potrebovali by sme hrúbku ochrannej 
vrstvy vody resp. polyetylénu okolo desať metrov a hrúbka hliníka by musela byť približne 3,7 m. To je veľmi 
veľa a z praktického hľadiska by sa to dalo zrealizovať len u obrovských lodí.  

Vhodnou zvolenou kombináciou materiálu a odstupňovaním od maximálnych nárokov je však možné sa 
dostať k rozumným hrúbkam tienenia. [6]         

  
 
Odtienenie magnetickým poľom 
 
Ide o aktívny typ tienenia inšpirovaný magnetickými vlastnosťami Zeme. Takáto ochrana funguje len pre 

nabité častice. K tieneniu KŽ sa predpokladá využitie supravodivých magnetov, ktoré umožňujú dosiahnutie 
vyšších intenzít magnetického poľa a ich prevádzka je omnoho menej energeticky náročná ako u tepelných 
magnetov. 

Intenzívne magnetické pole je pre ľudský organizmus nebezpečné. Preto je ho potrebné formovať tak, aby 
okolo obytných priestorov posádky vytvorilo bubliny vo vnútri, ktorých by bola jeho intenzita nulová alebo aspoň 
veľmi nízka. Problémom týchto magnetov je, že pracujú pri veľmi nízkej teplote v oblasti teploty tekutého hélia 
(približne -271 °C). 

Ochranu magnetického poľa je možné zefektívniť ak sa bude do poľa vstrekovať plazma presne daným 
spôsobom.  Získa sa tak rozpínajúce magnetické pole dané expandujúcou plazmou. Navyše by v tomto prípade 
mohla interakcia takto expandujúcej magnetickej plazmovej bubliny so slnečným vetrom fungovať ako pohon. 

Ďalšou možnosťou by mohlo byť vytvorenie elektromagnetického poľa oblakom plazmy, ktorý by 
obklopoval kozmickú loď. Plazma by sa produkovala ionizáciou silného elektrického poľa a okolo lode by sa 
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vytvoril oblak o rozmerov rádov stovky metrov. Plazmový oblak by bol zachytený a udržiavaný drôtenou sieťkou 
nachádzajúcou sa mimo lode, ktorou by prechádzal elektrický prúd a vytvorené magnetické pole by udržiavalo 
plazmu.  

Metódy, ktoré využívajú plazmu sú zatiaľ len v teoretickej rovine a o možnostiach ich realizácie existujú 
stále pochybnosti. 

Niekedy sa uvažuje aj o nabití lode veľmi vysokým kladným nábojom, ktorý by svojím elektrickým poľom 
odpudzoval kladne nabité protóny a jadrá. Vzhľadom k tomu, že protóny a jadrá majú veľmi vysokú energiu, 
nabitie by muselo byť veľmi vysoké. Problém je v tom, že takéto pole by veľmi silno priťahovalo elektróny a 
miesto prirodzeného žiarenia protónov a jadier vznikalo by umelo vytvorené žiarenie zložené z elektrónov. Navyše 
vytvorenie tohto náboja by potrebovalo príliš vysoké elektrické výkony a bolo by potrebné riešiť problém 
hromadenia záporného náboja priťahovaných elektrónov.                 

 
 
Lieky proti radiácii 
 
Základnou nutnosťou je udržiavanie čo najlepšej kondície kozmonautov. Aj ďalšie opatrenia sa týkajú 

väčšinou preventívnej medicíny snažiacej sa o zvýšenú odolnosť kozmonautov proti radiácii. Hľadajú sa špeciálne 
diéty, krémy na ochranu pokožky, antiradiačné lieky. Odolnosť voči radiácii zvyšuje aj dostatočný prísun 
vitamínov A a C. 

Ďalšou oblasťou je hľadanie liekov zlepšujúcich schopnosť regenerácie škôd vzniknutých radiáciou. V tejto 
oblasti sa využívajú skúsenosti získané pri liečbe pacientov s nádormi pomocou ožarovania. [5] 

 
 

ZÁVER 
 

Kozmické žiarenie predstavuje jeden z problémov, ktoré je potrebné vyriešiť pred uskutočňovaním letov do 
vesmíru alebo budovaním stálych základní na vesmírnych telesách. Vhodnou kombináciou pasívneho tienenia, 
prípadne aktívneho s použitím supravodivých magnetov a pozorovaním kozmického počasia, vhodným výberom 
doby letu a posádok s využitím súčasných lekárskych možností umožňuje znížiť riziko pre posádku na 
akceptovateľnú hodnotu.  

Súčasné metódy ochrany ako posádky tak aj technického zariadenia pri dlhodobom pobyte vo vesmíre alebo 
pri medzihviezdnom lete sú zatiaľ len v oblasti vedeckej fantázie.           
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SECURITY EDUCATION IN THE BASIC LEVEL OF EDUCATION AS A MEANS 
OF CREATING SECURITY AWARENESS 

 
 

ABSTRAKT : Štúdia pojednáva o bezpečnostnom vzdelávaní, ktorého hlavným cieľom 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. Kvalitnou 
prípravou a dodržiavaním stanovených učebných osnov človek už v rámci základného stupňa vzdelávania 
nadobúda platformu poznatkov a návykov bezpečnostného povedomia. 
Kľúčové slová: Bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, základný stupeň vzdelávania, bezpečnostné povedomie. 
 
ABSTACT : Study deals with the security education, whose main objective is to create security for the inhabitants 
of certain moral attitudes, their mental resilience, to develop psychological skills and abilities, aswellas to prepare 
them to specific protective measures in the event of crisis situations. Through quality preparation and respect of 
established curriculum man obtains a platform of knowledge and habits of security awareness already in the basic 
level of education. 
Thekeywords: Security, security education, basic level of education, security awareness.  

 
 

Úvod 
 

Vedomostná spoločnosť vyžaduje vysoký stupeň odbornej praktickej i teoretickej prípravy pracovníkov 
zaisťujúcich bezpečnosť vo všetkých oblastiach života. Riziká, ktoré sme donedávna nepoznali menia naše 
správanie sa. Pri každodennom rozhodovaní sa, niekoľko krát zvažujeme potenciálne hrozby. Ak máme žiť 
slobodne a bez strachu je potrebné vychovávať takých odborníkov, ktorí dokážu eliminovať nie len reálne ale i 
potenciálne a skryté riziká. Za týmto účelom je preto potrebné nastaviť optimálny systém bezpečnostného 
vzdelávania, neustále dbať na kontinuálne zvyšovanie jeho kvality a prinášať riešenia podávania informácií a 
poznatkov v čo najefektívnejšej forme. 

 
 

Podstata bezpečnostného vzdelávania 
 
Vzdelanosť a odborná príprava bezpečnostných pracovníkov, pracujúcich na rôznych úrovniach 

bezpečnosti, a najmä riadiacich pracovníkov, na ktorých sú kladené vysoké vedomostné nároky, je dôležitým 
aspektom riešenia problémov v oblasti bezpečnosti.  

Možno teda hovoriť o bezpečnostnom vzdelávaní, ktorého obsahom sú teoretické a praktické vedomosti 
o ochrane osôb a majetku s možnosťou ich všestranného využitia i v európskom bezpečnostnom prostredí. Podstata 
bezpečnostného vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie alebo minimalizáciu 
bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku.  

 
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. Na 
aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie museli reagovať všetky západne štáty a v spolupráci s bývalým východným 
blokom prispôsobiť mu svoju politiku.  Zmenený charakter globálneho bezpečnostného prostredia,  nové 
bezpečnostné hrozby si vynútili prehĺbenie medzinárodnej spolupráce vo vede a vzdelávaní v rámci existujúcich 
integračných zoskupení. Tak bola potrebná reforma NATO, čo si recipročne vyžiadalo aj posilňovanie  
bezpečnostnej a obrannej dimenzie EÚ (Mesároš, 2010).  

                                                             
1 Ing. Lucia Kováčová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav humanitných a technologických vied, Košťova 1, 
040 01 Košice, Slovensko, e-mail: lucia.kovacova@vsbm.sk 
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  Jedným z cieľov bezpečnostného vzdelávania je vytvoriť u obyvateľov určité morálne postoje - obranné 
rovnako, ako ich pripraviť na konkrétne ochranné opatrenia v prípade vojny alebo v čase ohrozenia, či vytvoriť 
ich psychickú odolnosť. 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. (Tyrała, 2008)  

Určením charakteru obsahu, možno definovať ciele, metódy a formy vyučovania pre vytváranie vhodného 
profesionálneho správania. Tento proces zahŕňa ciele a obsah študijných programov v oblasti bezpečnostného 
manažérstva, ktoré sú zahrnuté v plánoch a programoch pre jednotlivé odbory. Špecifiká rozvoja sa zhodujú z 
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. Cieľom bezpečnostného vzdelávania je 
pripraviť skupinu odborníkov pre riadenie inštitúcií rôznych rozmerov a rôzneho stupňa zložitosti. Je potrebné 
vytvoriť a objasniť vlastnú terminológiu relevantných pojmov, využívanú v rámci prípravy odborníkov v oblasti 
bezpečnosti - vo vzdelávaní špecialistov bezpečnostného manažérstva. Bezpečnostné vzdelávanie by malo 
smerovať k formovaniu profesionála.  Profesionála s rozšírenou pôsobnosťou. Profesionála aktívneho v 
pracovnom procese. Profesionála 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 však nevyhnutné pripomenúť, 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 zabezpečiť 
nadväznosť v jednotlivých stupňoch vzdelávania, prepojenosť a inštitucionálne zabezpečenie bezpečnostného 
vzdelávania.    

 
 

Bezpečnostné vzdelávanie na základnom stupni vzdelávania 
 
Nie je však postačujúce sledovať len aktuálne globálne hrozby, veľké bezpečnostné riziká. Veď 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. 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, dovolíme s tvrdiť, že o inštitucionalizáii 
bezpečnostného vzdelávania teda možno hovoriť už v predškolských zariadeniach, a bezpochyby na základných 
školách. 

 
 Na základnom stupni vzdelávania je správanie v súlade s dodržiavaním bezpečnostných opatrení 
nevyhnutné v mnohých predmetoch, napr. v biológii, fyzike, chémii, pri rôznych laboratórnych prácach, 
pracovnom vyučovaní, športových aktivitách, pri práci s IKT prostriedkami a pod. 
 
 Štátny pedagogický ústav v Štátnom vzdelávacom programe uvádza, že vzdelávanie na základnom stupni 
vedie okrem iných i k vytváraniu kľúčových kompetencií (www.statpedu.sk): 
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 osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia,  
 rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,  
 pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov,  
 rozpoznávaniu protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov,  
 porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,  
 zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote,  
 nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,  
 získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete,  
 kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu,  
 úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,  
 pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,  
 budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám, 
 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla, 
 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania primeraného veku, 
 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov, 
 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem, 
 rozvíjaniu sociálnych zručností, 
 formovaniu spoločenstva. 

Vychádzajúc z uvedených kompetencií možno zhodnotiť, že kvalitnou prípravou a dodržiavaním stanovených 
učebných osnov žiak v rámci základného stupňa vzdelávania nadobúda platformu poznatkov a návykov 
bezpečnostného povedomia a následne aj bezpečnostného správania v bežných i krízových situáciách. 
 
 Do učebných osnov na základnom stupni vzdelávania sú začlenené aj vyučovacie predmety, týkajúce sa 
priamo bezpečnostnej problematiky, ako napríklad predmety s obsahom o základných pravidlách bezpečnosti na 
cestách, poskytovaní prvej pomoci v krízových situáciách, environmentálnom správaní a pod.  
 Proces vyučovania je často obohatený o edukačné stretnutia s príslušníkmi Policajného zboru, Hasičského 
a záchranného zboru alebo priamo ukážkami niektorých techník zásahov týchto zborov a ich vybavenia. 
 
 
Stručná charakteristika prierezových tém v súvislosti s problematikou bezpečnosti 
 
 Štátny pedagogický ústav vymedzuje prierezové témy na základnom stupni vzdelávania v súvislosti s 
problematikou bezpečnosti.  
 
 Ochrana človeka a zdravia sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných 
predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka a 
jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych 
situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 
ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 
nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a 
pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a 
ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči 
občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 
zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, 
pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade 
ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 
formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a 
psychickú záťaž náročných životných situácií. 
 Prierezová téma sa realizuje obsahom: 

 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 
 zdravotná príprava, 
 pohyb a pobyt v prírode. 

 
 Ďalšou prierezovou témou je Dopravná výchova, ktorej úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný 
pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy 
budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských 
dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. Prierezová tematika sa 
realizuje v špecializovaných kurzoch počas alebo na konci školského roka. Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú 
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zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je 
potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle určitých  kritérií, okrem iných napríklad:  

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec);  

 naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 
bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote;  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej 
premávky. 

 
 Významným cieľom prierezovej tematiky Mediálna výchova je rozvinúť schopnosť kriticky posudzovať 
mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, 
ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 
prístupom eliminovať. 
 Na ochranu pred médiami je teda v rámci bezpečnostného vzdelávania mládeže potrebné naozaj upriamiť 
zvýšenú pozornosť. Neplnoletí bežne využívajú médiá v čoraz väčšej miere prostredníctvom mobilných zriadení 
vrátane internetových hier, a na internete sa tak vytvára rastúci dopyt po mediálnych službách na požiadanie. 
Novým a v podstate už bežným javom sú sociálne siete, ktoré získali významné postavenie u jednotlivých 
používateľov, a takisto aj z hľadiska spoločnosti ako celku. V budúcnosti možno očakávať mnoho ďalších zmien 
v tomto duchu. Tieto nové trendy ponúkajú neplnoletým mnohé príležitosti, ale zároveň so sebou prinášajú mnohé 
riziká a teda sa do popredia dostávajú otázky týkajúce sa ich ochrany. Je nevyhnutné posilňovať mediálnu 
gramotnosť mládeže. V tejto oblasti existuje množstvo iniciatív, ako napr. verejno-súkromné partnerstvá alebo 
projekt Deti EÚ na internete. Hoci sa pozitívne hodnotí začlenenie mediálnej gramotnosti do školského 
vzdelávania na základnom stupni, naliehavou výzvou je aj naďalej zapojenie všetkých pedagogických 
pracovníkov, mládeže a rodičov, a nevyhnutný je takisto aj proces harmonizácie medzi školami. 
 
 Cieľom prierezovej témy Environmentálna výchova je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka do takej 
miery, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 
prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi.  
 Za prínos Environmentálnej výchovy k rozvoju osobnosti v súvislosti so zaisťovaním environmentálnej 
bezpečnosti možno pokladať nadobudnutie kompetencií: 

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach 
sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu 
k prostrediu, rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 
životnému prostrediu,  

 rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni; pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu, 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, 
racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako 
aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudnutie schopností:  
 vnímať život ako najvyššiu hodnotu; 
 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti; 
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu; 
 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby; 
 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt 

prostredia; 
 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu; 
 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu; 
 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 
 Nadobudnutím environmentálneho povedomia je človek schopný porozumieť i tak závažnému činu akou 
je práve environmentálnej kriminalita, následne vykonávať preventívne opatrenia k jej predchádzaniu, či ju 
odhaľovať, analyzovať a zvládať dôsledky. Pod pojmom environmentálna kriminalita môžeme rozumieť takú 
trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné prostredie, alebo niektorá z jeho častí (voda, pôda, 
vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov). V širšom význame sa pod pojem environmentálnej kriminality vo 
viacerých štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, zvyknú začleňovať aj  problematiky ohrozovania 
zdravia závadovými potravinami, kedy sa environmentálna bezpečnosť prepája už s potravinovou bezpečnosťou. 
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Za environmentálnu kriminalitu ďalej považuje nedovolená výroba a držba rádioaktívnych a jadrových materiálov 
a iných nebezpečných látok. Takto environmentálnu kriminalitu definuje MV SR.   
 
 V súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v chemických laboratóriách a s tým 
súvisiacimi všeobecnými právnymi predpismi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav pripravili publikáciu: „Bezpečnosť 
pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách“ - Metodický materiál k niektorým právnym 
a technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov. Publikácia má prispieť k riešeniu 
nahromadených problémov spojených s dodržiavaním nových bezpečnostných pravidiel pri práci s chemickými 
faktormi v základných a stredných školách. 
 
 

Záver 
 

Ak máme bezpečnostné vzdelávanie chápať ako intenzívny faktor ekonomického a sociálneho rastu 
vedomostnej spoločnosti ako celku, je dôležité poznať akým spôsobom, akými metódami, formami a 
prostriedkami, v akej intenzite a za akých okolností je potrebné pôsobiť na vzdelávaného, aby sa dosiahla výsledná 
efektívnosť vzdelávania. Aktuálne sa primárna pozornosť venuje najmä prestavbe škôl z hľadiska obsahového, 
avšak od tohto úsilia, by sa ďalej mala odvíjať i modernizácia vyučovacích metód, materiálneho a organizačného 
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitnenie učiteľskej prípravy, zabezpečenie kontinuity 
celoživotného vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania a v neposlednom rade i monitorovanie a hodnotenie 
efektívnosti a kvality vzdelávania. 
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Abstrakt: Štúdia obsahuje vypracovanie problematiky bezpečnosti deti na internete v základných školách. 
Úvodná časť je zameraná na teoretické spracovanie sledovanej problematiky. Jadro príspevku tvorí prieskum 
bezpečnosti detí na internete na vybraných základných školách v Košiciach a návrh preventívnych opatrení 
zameraných na zaistenie bezpečností detí na internete.  
Kľúčové slová: informácia, informačná bezpečnosť, dieťa, preventívne opatrenia 
 
Abstract : The study presents the development of the issue of child safety on the internet in primary schools. The 
study begin focuses on the theoretical handling of the monitored issue. The core part of this article is composed of 
a survey of child safety on internet in selected primary schools in Kosice and a design of preventive measures to 
ensure the safety of children on internet.  
 
Key words: information, information security, children, preventive measures 
 
 
Úvod 
 
Súčasná doba internetu, počítačov a iných informačných technológií priniesla okrem svojich nesporných výhod aj 
množstvo hrozieb, ktoré ohrozujú deti a dáta na každom kroku virtuálneho internetového sveta. Preto je nutné a 
potrebné urobiť opatrenia, ktoré minimalizujú pôsobenie týchto hrozieb. Dôležitým sa stáva budovanie 
informačnej bezpečnosti a bezpečnostného povedomia celej spoločnosti. 
 
 

1. Informačná bezpečnosť 
 
Informačná bezpečnosť je podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 270011, ochrana informácie pred 
množstvom hrozieb. Informácia je obsahom údajov a vyskytuje sa v rozličných formách: písomnej, ústnej, 
obrazovej, elektronickej. Na jej spracovávanie sa používajú rozličné prostriedky. Ohrozenie informácie je 
problém, ktorý treba rýchle a účinne riešiť. Ochrana informácie vychádza z toho, na aký účel sa informácia používa 
a čo ju a akým spôsobom ohrozuje. Základné bezpečnostné požiadavky na ochranu informácie sú dostupnosť, 
dôvernosť, autentickosť a integrita. Dostupnosť informácie znamená, že informácia je k dispozícii oprávneným 
osobám vždy, keď ju potrebujú. Dôvernosť informácie znamená, že sa informácia nedostane do rúk neoprávneným 
osobám. Integrita údajov vylučuje možnosť zmeny údajov. Autentickosť informácie znamená zaistenie integrity a 
zároveň pôvodu dokumentu ( Národná stratégia 2008). 
Informačná bezpečnosť je celosvetový problém. Ľahký prístup k internetu spôsobuje, že sa deti dostávajú k 
informáciám a tie ich môžu negatívne ovplyvniť. Zväčšuje sa narušovanie súkromia, zneužívanie identity, 
duševného vlastníctva a javy, ktoré súvisia so svetom informačných technológií. Na negatívny vplyv médií 
upozorňujú rodičia a učitelia, psychológovia a odborníci na informačné technológie. Problematika informačnej 
bezpečnosti je veľmi obsiahla a zahŕňa technologickú bezpečnosť, ochranu osobných, firemných a štátnych 
informácií a možné negatívne dopady na populáciu. Patria sem prirodzené riziká, cielené útoky a nečestné zámery. 
Z tohto pohľadu je informačná bezpečnosť riešená v oblasti technickej, spoločenskej a legislatívnej. Európske 
hospodárske spoločenstvo podporuje iniciatívu Európskej komisie Bezpečný internet a siete INSAFE a INHOPE 
na podporu bezpečného používania internetu deťmi. Vznikajú nové pravidlá smerujúce k zvyšovaniu informačnej 
bezpečnosti. V roku 2009 boli vypracované Bezpečnejšie zásady využívania sociálnych sietí v EÚ a v roku 2010 
súpis usmernení vzťahujúcich sa na výrobu a poskytovanie on-line obsahu pre deti a mladých ľudí. V roku 2011 
vstúpila do platnosti smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorá kriminalizuje zločiny ako je detská pornografia, grooming detí (nadviazanie priateľstva 
s deťmi za účelom ich sexuálneho zneužitia), sexuálne zneužívanie prostredníctvom webovej kamery, alebo 
pozeranie detskej pornografie na internete. Na problematiku reagujú v niektorých krajinách vytvorením tiesňových 
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liniek , poskytovaním bezplatného softvéru na rodičovskú kontrolu, vytváraním mechanizmov na oznamovanie 
škodlivého a nezákonného obsahu. Európska komisia zaradila boj proti počítačovej kriminalite za prioritu v rámci 
stratégie vnútornej bezpečnosti a za dôležitú sa považuje prevencia. 9. február vyhlásila za Európsky deň 
bezpečného internetu.. Deti používajú internet už pred začiatkom školskej dochádzky a sú v tomto virtuálnom 
svete zraniteľné. Preto je potrebné ich chrániť. Vplyv na bezpečnosť detí nie je možné vopred predvídať, kvôli 
rozvíjajúcim sa možnostiam internetu. „Základom stratégie sú štyri piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú: 
1. Podpora kvality on-line obsahu pre mladých ľudí. 
2. Zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie možností. 
3. Vytváranie bezpečného on-line prostredia pre deti. 
4. Boj proti pohlavnému zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí“ 
(Bobot, Jakubeková, 2013). 
 
Potrebné je deti nielen chrániť ale aj posilniť digitálnu gramotnosť detí a ich rodičov, aby sa mohli sami chrániť. 
Školy sa musia zamerať na zvyšovanie gramotnosti detí v oblasti informačného prostredia , na rozvoj sociálnych 
schopností a povedomia. V súčasnosti sa Európsky parlament zaoberá nariadením na ochranu osobných údajov a 
smernicou na ochranu údajov na účely súdneho vyšetrovania. Európska komisia zavádza pravidlá pre lepšiu 
kontrolu nad používaním osobných údajov. Dôležitou novinkou bude „právo byť zabudnutý“. To umožní občanom 
žiadať o odstránenie svojich osobných údajov z rôznych databáz, ktoré nie sú na to oprávnené. Dôraz sa bude klásť 
na potrebu súhlasu na využívanie a prenos osobných údajov a na pokuty a sankcie za porušenie práv na ochranu 
súkromia. Slovensko sa zapája do medzinárodných aktivít, ako je napríklad deň bezpečnejšieho internetu, ktorý 
začiatkom februára od roku 2004 organizuje európska organizácia INSAFE vo viac ako 65 krajinách sveta. 
Zameraný je na podporu bezpečnejšieho a zodpovedného využívania online technológií a mobilných telefónov 
predovšetkým u detí a mladých ľudí na celom svete. V roku 2012 bola pri tejto príležitosti v Bratislave symbolicky 
pokrstená publikácia Deti v sieti, ktorá je bezplatne dostupná na stiahnutie na www.zodpovedne.sk  
V Slovenskej republike sa na základe Stratégie pre informačnú bezpečnosť z roku 2008 a akčného plánu mapujú 
možnosti školského a iného vzdelávania. Pre jednotlivých používateľov informačných a komunikačných 
technológií sa vytvoria v oblasti informačnej bezpečnosti štandardy znalostí. Vo všetkých vzdelávacích 
programoch vzdelávania sa zameria na zvýšenie možnosti ochrany pred hrozbami internetu a uskutočňovať sa 
bude konkrétne pre cieľové skupiny. Informačná bezpečnosť bude súčasťou všetkých predmetov nielen predmetu 
informatika. Bude sa podporovať publikovanie odbornej literatúry a metodických dokumentov zameraných na 
riešenie informačnej bezpečnosti. Na základe strategických materiálov Slovenskej republiky a Európskej únie je 
stratégia vypracovaná na obdobie piatich rokov. V praxi sa jej uplatnenie žiada aj v oblasti vzdelávania v 
regionálnom školstve (Národná stratégia 2008). 
Hoci sa začlenenie mediálnej gramotnosti do školského vzdelávania na základnom stupni hodnotí pozitívne, 
naliehavou výzvou je aj zapojenie všetkých pedagogických pracovníkov, mládeže a rodičov, a nevyhnutný je 
takisto aj proces harmonizácie medzi školami. (Kováčová, Klimo, 2013)  
 
 

2. Význam informačnej bezpečnosti 
 
Informačné a komunikačné technológie výrazne ovplyvnili ľudskú spoločnosť. Prostredníctvom týchto technológií 
sa vykonávajú operácie vo všetkých oblastiach života. Preto je dôležité zaistiť informačnú bezpečnosť v štáte. V 
širšom zmysle je to  zaistenie informačnej bezpečnosti celého informačného priestoru, ktoré sú označované 
pojmom digitálny priestor. Špecifický charakter má kybernetický priestor, ktorého ochranu zabezpečuje Národný 
bezpečnostný úrad a zahŕňa oblasť utajovaných informácií. Informačná bezpečnosť musí zohľadňovať záujmy 
vlastníkov informačných systémov, potreby ich používateľov, práva fyzických a právnických osôb, ktorých údaje 
sa v systémoch spracovávajú. Pre používateľov sú pri spracovaní informácie najdôležitejšie tieto faktory: účel a 
obsah informácií, presnosť, aktuálnosť, prístupnosť, autenticita, usporiadanie a kvalita informácií. Pre vlastníkov 
a prevádzkovateľov je najdôležitejší spoľahlivý prístup k informačným zdrojom s prístupom on-line a ich  
zabezpečenie pred únikom informácií, neoprávneným použitím a narušením integrity 
údajov, a autorita a dobré meno vlastníka systému. Znefunkčnenie informačných systémov a znehodnotenie údajov 
môžu spôsobiť: prírodné vplyvy, technické poruchy, ľudské chyby a omyly, škodlivý softvér, cieľavedomé útoky, 
počítačová kriminalita a medzinárodný terorizmus. Základom informačno - komunikačnej infraštruktúry je 
internet, ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu medzi informačnými zdrojmi. Na  internete neexistujú žiadne 
pravidlá a obmedzenia, ktoré by upravovali používanie informácií osobného charakteru a znemožňovali ich 
zneužitie inými subjektmi. Dôležité bezpečnostné problémy sú spojené s elektronickou poštou, prenosom súborov 
a podobne. Nezabezpečené informácie môžu mať za následok veľké straty a narušenie dôveryhodnosti organizácie 
a štátu. Štát má za úlohu chrániť národné bohatstvo, ktorého súčasťou sú aj znalosti a informácie, a preto musí 
mať kritériá úrovne bezpečnosti. Preto je povinnosťou štátu zabezpečiť ochranu informácií pred zneužitím a 
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minimalizovať následky pri zneužití. Informačná bezpečnosť sa týka celej spoločnosti, preto sa na nej má podieľať 
štát, komerčná sféra a obyvatelia ( Národná stratégia 2008 ). 
 
„V informačne vyspelých krajinách chápu rozdelenie zodpovednosti za informačnú bezpečnosť nasledovne: 
Úlohou štátu je tvorba legislatívneho prostredia pre riešenie informačnej bezpečnosti, koordinácia riešenia 
informačnej bezpečnosti na národnej a medzinárodnej úrovni a ochrana vlastných (štátnych) informačných a 
komunikačných systémov. 
Úlohy komerčnej sféry (a nekomerčných organizácií) sú predovšetkým v ochrane vlastných systémov a v ochrane 
spracovávaných cudzích údajov (napr. osobné údaje). Špecifické postavenie majú spoločnosti zaoberajúce sa 
vývojom informačných technológií, ktorých ďalšia úloha spočíva vo vytváraní takých produktov, ktoré budú 
riešeniu informačnej bezpečnosti napomáhať. 
Úlohou obyvateľov je predovšetkým chrániť vlastné (domáce) systémy, pretože vzhľadom na vzájomnú 
prepojenosť systémov je často úspešný útok na jeden systém predpokladom alebo nástrojom útokov na iné systémy“ 
(Národná stratégia 2008 ). 
 
 

3. Prieskum bezpečnosti detí na internete vo vybraných základných školách v meste Košice 
 
Pre účely projektu sme vybrali nižšiu formu empirického skúmania prieskum, ktorého cieľom je získať údaje v 
teréne. Za cieľ prieskumu sme si stanovili zistiť bezpečnosť deti na internete na vybraných základných školách, či 
má škola bezpečné technické  zabezpečenie na prácu detí s internetom, či deti vedia bezpečne pracovať s 
informáciami na internete, či deti poznajú možné ohrozenia na internete a či sú deti poučené o bezpečnom správaní 
na internete. 
 
Výskumná téma: Bezpečnosť detí na internete na základných školách v Košiciach. Na základe teoretického štúdia 
dostupnej literatúry boli v rámci našej výskumnej témy stanovené výskumné problémy. Keďže máme len jednu 
premennú, nestanovili sme hypotézy, ale výskumné otázky: 
 
Výskumné problémy: 
· Bezpečné technické zabezpečenie v základnej škole na prácu detí s internetom 
· Bezpečná práca detí v základnej škole s informáciami na internete 
· Informácie detí v základnej škole o možných ohrozeniach na internete 
· Poučenie detí v základnej škole o bezpečnom správaní sa na internete 
 
Výskumné tézy: 
1. Má základná škola bezpečné technické zabezpečenie na prácu detí s internetom? 
2. Vedia deti v základnej škole bezpečne pracovať s informáciami? 
3. Majú deti v základnej škole informácie o možných ohrozeniach na internete? 
4. Sú deti v základnej škole poučené o bezpečnom správaní na internete? 
 
Miesto a vzorka prieskumu 
Školský rok 2013/2014 
Počet respondentov: 101 
Miesto: Vybrané základné školy v Košiciach 
Respondenti: Deti na 2. stupni základných škôl v Košiciach 
 
Prieskumom bezpečnosti deti na internete vo vybraných základných školách v Košiciach sme získali výsledky 
našich výskumných problémov. 
 
Výskumný problém: Bezpečné technické zabezpečenie v základnej škole na prácu detí s internetom.  
Deti v škole jednoznačne najviac využívajú internet na výučbu 76,67% mladšie deti viac. Kým mladšie deti 
využívajú internet na hranie hier, vôbec nie na chatovanie, staršie deti viac na chatovanie a čítaniu článkov na 
internete. Približne rovnako uvádzajú, že na internete môžu navštevovať stránky, ktoré chcú. 82,76% starších detí 
využíva internet najmenej raz do týždňa u mladších menej. Vysoké percento detí mladšie 74,42% a staršie 79,31% 
nevie, či sú niektoré stránky blokované. Staršie deti sa čoraz viac pripájajú na internet pomocou mobilu až 36,20%, 
dievčatá viac a to 53,58%. Zo zistených záverov vyplýva, že je dôležité uskutočniť bezpečné technické 
zabezpečenie v základnej škole na prácu detí s internetom, a to celej počítačovej siete a tiež pokrytie wifi. 
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Výskumný problém: Bezpečná práca detí v základnej škole s informáciami na internete. 
 Mladšie deti viac vedia , že na internete nie je všetko pravda 93,02% , u starších detí to klesá na využívať 81,40%. 
Staršie deti sa viac odvážia používať obrázky slobodne až 49,66%. Kým mladšie deti len 9% otvára prílohy od 
ľudí, ktorých nepozná, u starších detí otvára prílohy až 29,31% detí. Zo sociálnych sietí dominuje Facebook 
55,47% u všetkých detí a staršie deti čoraz viac na nich uverejňujú svoje fotografie až 58,62% detí. Tento poznatok 
zrejme súvisí s tým, že staršie deti sú viac odvážne, hľadajú a chcú objavovať nové veci a viac využívajú internet. 
Dôležité je deti poučiť o autorských právach, škodlivých vírusoch a programoch a ochrane osobných údajov a 
rozvíjať kritické myslenie. 
 
Výskumný problém: Informácie detí v základnej škole o možných ohrozeniach na internete.  
U mladších detí len 41,86% uvádza, že vie čo je to kyberšikana, 4,65% už niekto takto ubližoval a dievčatá to 
povedali rodičom, chlapci to nepovedali nikomu. Málo detí dôveruje ľuďom, ktorých poznajú cez internet a 
nestretli ich ešte, len 6,98%. Staršie deti 98,28%, vedia čo je kyberšikana a zvyšuje sa percento detí, ktorým niekto 
takto ubližoval na 13,80%, chlapcov bolo viac, povedali to rodičom, kamarátom ale najviac nikomu to nepovedali 
až 10%. Zaujímavé je, staršie dievčatá to nepovedali nikomu. U starších detí sa zvyšuje dôvera ľudí, ktorých 
nestretli osobne a poznajú ich len cez internet až na 27,59%. Z tohto zistenia vyplýva, že rizikovou skupinou budú 
staršie deti, majú viac odvahy a menej sa zdôverujú dospelým osobám, preto je nutné s nimi pracovať. Dôležité je 
poučiť ich o kyberšikane ako o páchateľovi aj ako obeti, spôsobu jej riešenia, zvyšovať podiel dôvery učiteľov u 
žiakov, aby sa mali kam obrátiť pri nejakom probléme a poučiť ich o nebezpečenstve nadviazovania známostí 
s cudzími ľuďmi. 
 
Výskumný problém: Poučenie detí v základnej škole o bezpečnom správaní sa na internete.  
Z prieskumu sme zistili, že až 20,05% detí uvádza, že nie sú poučené o bezpečnom správaní na internete. 
Zaujímavé je, že čím je dieťa staršie tým viac dáva informácií o sebe ľuďom, ktorých pozná cez internet, stretlo 
by sa s ľuďmi, ktorých pozná len cez internet, uvádza statusy o svojej činnosti „idem domov“ a „som v škole“ a 
znižuje sa poučenie učiteľom o rizikách a nástrahách internetu. Môže to súvisieť s tým, že staršie deti vedia viac 
pracovať s internetom, pri tejto práci prichádzajú do styku s väčšou mierou využitia internetu, s tým súvisí aj ich 
odvaha vyskúšať nové veci a zvedavosť a nevedia a ani si neuvedomujú riziká a nástrahy internetu, ktoré sú čoraz 
väčšie. 
 
Preto je nutné čoraz viac  a sústavne všetky deti oboznamovať s rizikami, nástrahami internetu a možnými 
ohrozeniami, ktoré môžu deti postihnúť pri práci s internetom. Dôležité je, aby učitelia sústavne pracovali s deťmi 
na rozvoji kritického myslenia a schopnosti rozpoznať manipuláciu. Do spolupráci so školou v rámci bezpečného 
správania sa detí na internete zapojiť rodičov, širokú verejnosť, média, policajný zbor, mestskú políciu, 
pedagogicko-psychologické poradenstvá, aby sa deti nestali páchateľmi ani obeťami trestných činov. Na základe 
výsledkov uskutočneného prieskumu a štúdiom literatúry týkajúcej sa informačnej bezpečnosti a možných 
ohrozeniach detí na internete sme vypracovali návrh opatrení na zaistenie informačnej bezpečnosti v základných 
školách. 
 
 

4. Návrh opatrení pre pedagogických zamestnancov školy pre bezpečnú prácu žiakov na internete v 
základných školách 

 
Učitelia by mali poučiť žiakov o nástrahách a rizikách internetu skôr ako sa s nimi stretnú. Čím mladších žiakov 
poučíme, tým väčšie ponaučenie si z toho zoberú. Starší žiaci často krát počúvnu skôr rovesníkov ako učiteľa. Na 
to, aby sme chránili žiakov pred neželanými stránkami nám slúži filter, ktorý sme spomenuli v technickom 
zabezpečení. Avšak ani filter nie je úplne spoľahlivý a efektívny. Ak filter blokuje stránky na základe zoznamu 
stránok, ktoré navrhneme, tak nemôžu byť zahrnuté všetky stránky. Ak stránky blokujeme pomocou kľúčových 
hesiel tak je možné, že zablokujeme aj stránky dôveryhodné a spoľahlivé. Pri poučení žiakov je dôležité: 
 

 Vybudovať v žiakoch kritické myslenie. Naučiť ich , aby neverili všetkému, čo nájdu na internete. Viesť 
žiakov k posudzovaniu informácií a vytvoreniu si vlastného názoru, či sú informácie spoľahlivé. 

 Viesť žiakov k tomu, aby sa zaujímali o spoľahlivé informácie a informácie hľadali na spoľahlivých 
stránkach. Spoľahlivé stránky často krát prevádzkujú známe inštitúcie, alebo neziskové organizácie, ktoré 
sa danej téme venujú. Mali by si overiť, kto prevádzkuje stránku a čo píšu o prevádzkovateľovi stránky 
inde. 

 Veľmi dôležité sú rozhovory so žiakmi o ich činnosti na internete. Učiteľ by sa mal zaujímať aké stránky 
navštevujú žiaci na internete. Mal by ich povzbudzovať k tomu, aby sa opýtali ak niečomu nerozumejú. 
Tiež je dôležité, aby učiteľovi povedali ak sa stretnú s niečím nepríjemným, alebo ak im niekto ubližuje, 
snažiť sa vybudovať si dôveru u žiakov. 
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 Skoro každá škola má svoju internetovú stránku, kde uverejňuje aktivity školy, fotky a mená žiakov. 
Takéto fotky a mená, môže škola uverejňovať len na základe informovaného súhlasu rodiča. 

 Rozprávať so žiakmi na tému kyberšikana. Je to šikana, ktorá sa na presunula do virtuálneho sveta, kde 
je pre agresorov ľahšie niekomu ubližovat. Pre obeť je to ešte horšie, pretože nedokáže pred agresorom 
uniknúť ani do domáceho prostredia. Je dôležité deti upozorňovať, aké je dôležité na kyberšikanu 
upozorniť, zdôveriť sa, alebo na kyberšikanu poukázať. Príznaky šikanovania pre obeť môžu byť: 
utiahnutosť, nervózne, alebo smutné správanie pri čítaní emailov, vyhýbanie sa rozhovoru o tom, čo v 
danej chvíli na počítači robí, uzatváranie sa pred okolím, keď sa k nemu niekto priblíži okamžite vypne 
počítač. Príznaky pre agresora môžu byť: keď sa k nemu niekto priblíži okamžite vypne počítač, prehnane 
sa smeje pri používaní počítača, nechce povedať čo práve na počítači robí, má nevyriešené konflikty s 
učiteľom, alebo 

 spolužiakom, používa viac nickov a emailovych adries. 
 Žiakov je nutné informovať, že každý zverejnený osobný údaj môže byť využitý na šikanovanie. 

Šikanovanie je nutné okamžite riešiť. Žiakov poučiť, že je potrebné prejaviť, že sa nám správanie 
páchateľa nepáči a ďalej s nim nekomunikovat. Ak sa stane žiak obeťou, alebo svedkom šikanovania, je 
potrebné uchovať každý jeden dôkaz. Šikanu žiak môže nahlásiť triednemu učiteľovi, výchovnému 
poradcovi, koordinátorovi prevencie na škole , správcovi siete, správcovi stránky, Policajnému zboru, 
mestskej polícii, kamarátovi, rodičovi, alebo anonymne do schránky dôvery. Dôležité je zriadiť na škole 
schránku dôvery. 

 Upraviť školský poriadok a predpisy týkajúce sa dodržiavanie pravidiel v počítačových učebniach. V 
školskom poriadku by malo byť: nezapínať počítač bez dovolenia učiteľa, nevkladať žiadne svoje 
zariadenia ( USB, CD, DVD ) bez dovolenia učiteľa. Neotvárať stránky, ktoré nie sú dovolené. 
Nesťahovať súbory a programy bez dovolenia. Definovať, čo sa považuje za kyberšikanu a následky za 
porušenie pravidiel. 

 Spolupracovať s rodičmi žiakov, oboznamovať ich s informačnou bezpečnosťou a so školským 
poriadkom. 

 Spolupracovať s Policajným zborom Slovenskej republiky a mestskou políciou. Zapojiť sa do projektov, 
ktoré na túto tému uskutočňujú. 

 Oboznámiť žiakov, čo sú to autorské práva. Obrázky, alebo fotografie na internete nie je možné použiť 
bez súhlasu autora, pokiaľ tak nie je výslovne uvedené a porušovať autorské práva sa nevypláca. 

 V školskom poriadku uviesť zásady používania mobilných telefónov v škole a pripájanie sa pomocou 
nich k sieti. 

 Zriadiť nástenku na prístupnom mieste pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov a uverejňovať 
na nej aktuálne oznamy týkajúce sa informačnej bezpečnosti, aby si žiaci mohli vždy všimnúť nové 
oznamy a zmeny. 

 Informačnej bezpečnosti sa venovať na každej hodine, na ktorej sa využívajú infomačno-komunikačné 
zariadenia. 

 Na webovej stránke školy zriadiť sekciu : Bezpečnosť na internete . 
 Dôležité je vzdelávanie učiteľov v informačnej bezpečnosti, aby vedeli následne poučiť žiakov a zaujať 

k aktuálnym problémom správne stanovisko. 
 
 
Záver  

Prínosom výskumu sú výsledky z prieskumu bezpečnosti detí na vybraných základných školách v Košiciach, ktoré 
nám poukázali na stav správania sa detí na internete v základných školách. Návrh opatrení, ktorý sme vypracovali 
môže škole pomôcť pri zaistení informačnej bezpečnosti detí na internete. Tento návrh opatrení by sa mal stať 
súčasťou Bezpečnostného projektu školy, ktorý by každá škola mala mať vypracovaný. 
 
 

Táto štúdia bol spracovaná v rámci riešenia 
inštitucionálneho projektu IP/42/VŠBM/2014 : 
Informačná bezpečnosť občana 
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POLISH LEGAL REGULATIONS IN THE AREA OF SETTING 
UP JOINT INVESTIGATION TEAMS FOR HUMAN 

TRAFFICKING 
 

Izabela NOWICKA1 
 
 
Abstract : Taken the issue relates to the implementation of the provisions of Polish law regulations regarding the 
creation of joint investigation teams. These provisions have been shown in the context of attempts to organize 
these teams in connection with such proceedings in cases of trafficking. The conclusions from the analysis is not 
to use the tools available to law enforcement agencies such as JIT, which effectively allows for the prosecution 
against organized crime. 
Key words : joint investigation teams,human trafficking, implementation, code of criminal procedure, crime 
 
 
 Official polish statistics from 2008 indicate that in our country 315 victims of human trafficking were 
reported, in 2009 – 611, whereas in 2010 – 323. Of these victims detected, 76 per cent were polish citizens. 
According to police and border guard data from 2012 , there are 118 alleged cases, of whom 140 victims were 
forced into prostitution, work or begging. Unfortunately, there is no coherent date about the crime of human 
trafficking, therefore, report on the state of security  of the Ministry of the Interior informs about the scale of 
problems coming from police, border guard and Ministry of Justice.  In 2013 in relation to crimes of human 
trafficking (article 189 a § 1 of the criminal code) according to police, 27 preliminary legal proceedings were 
instituted (including one from article 189 a § 2, criminalizing preparation to commit the crime of human 
trafficking) (in 2012:26). The proceedings allowed for the detection of 186 (61) crimes. The biggest number  
of crimes were ascertained by units reporting directly to The Voivodship Headquarters of the Police  
in Gdansk (96cases) as well as The Voivodship Headquarters of the Police in Gorzow Wielkopolski (59 cases). 
The 23 suspects were identified (in 2012: 23). The status of an injured person was granted to 141 (18) persons. 
 Border guards point out that in 2013 8 preliminary proceedings were instituted in connection with human 
trafficking against 6 suspects 91 citizen of Bulgaria, 2 citizens of Romania and 3 citizens  
of Poland). The five preliminary legal proceedings were concluded, including two requests addressed  
to the prosecutor for producing a bill of indictment. However, the Ministry of Justice presents that  
in 2013, 23 persons were sentenced in regional courts for the crime of human trafficking from  
the article 189 a § 1 of the criminal code (previously 253  § 1 of the criminal code). The two people were acquitted. 
Before sentencing, 12 persons were on pre-trial detention.2 
 In Poland, from all notifications, police reported about 150 missing children aged up to 7,  
about 800 missing children at the age of 7-13 and about 3500 missing children aged 13-17. It is supposed that 
some of the children have become the victims of the crime of human trafficking. Poland in the area of human 
trafficking is both the country of embarkation, transfer and disembarkation. The victims very frequently reach 
Germany, Holland, Belgium, Spain, Sweden, France and Great Britain. In turn, the victims of trafficking who 
reach Poland, mainly come from  Ukraine, Bulgaria, Romania,  Moldova, Belarus, Vietnam, Russia.   Data indicate 
that about 10 per cent of victims of trafficking in Poland are children; in 2009 – 66 of the victims - were children 
whereas in 2010 – 32.  A vast majority of victims reaching Poland (about 80 per cent detected cases are women) 
are forced into prostitution. However,  as GRETA indicates – much information points out that in Poland, people 
are trafficked for forced labor and the number is increasing. Victims very often come | 
from Azerbaijan, China, Nepal, Philippines, Vietnam, Bangladesh and other Asian countries, but detection rate for 
this type of crime is very low.  

The statistics of the judiciary and law enforcement are different from estimated data, which means 
assumed rate of human trafficking. The condition is the result of an exceptional specificity of the crime.3 

One of the way that may contribute to the effective fight with the crime of trafficking is appointing joint 
investigation teams. For the first time, in Poland,4 talks have been held on calling this kind of teams in relation to 
disclosed cases of the Polish being trafficked on the territory of the Italian Republic. In Poland, Polish citizens 
were forced into forced labor on tomato farms. In the course of proceedings, 880 victims of Polish origin were 
disclosed. During preliminary legal proceedings in both countries, conditions to assign joint investigation teams 

                                                             
1 doc.JUDr Izabela Nowicka, PhD., The Police Academy in Szczytno, e-mail : i.nowicka@wspol.edu.pl 
2 Report on Safety Performance –The Ministry of the Interior, p.129 
3 Nowicka, I. 2008. The crime of human trafficking (article 253 of the criminal code) The analysis of the statutory attributes. Jurisdiction [in:] 
Methods of perpetrators’ actions, ed. Hołyst, B., Bryk. J., Malinowska, I. Szczytno. ISBN 9788374621823  
4Karsznicki, K. 7-8/2011. Joint investigation teams. State and Law (original version: Państwo i prawo), p. 14 
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with the representatives of Italian law enforcement have been set up. Unfortunately, it appeared to be impossible 
owing to the fact that Italian Republic neither didn’t implement The Framework Decision of the Council of the 
European Union on joint investigation teams nor didn’t ratify the convention on mutual assistance in criminal 
matters between member states of the European Union from 2000. The United Nations Convention  against 
Transnational Organized Crime of 15 November 2000 (signed in Palermo) also didn’t provide grounds for setting 
up joint teams as internal system of Italian law didn’t let this kind of legal institution to be implemented.  
     Until in 2013 did General Prosecutor sign agreement referring to establishing Joint Investigation Team 
between the prosecutors of Great Britain and Poland. The agreement has been concluded for 12 months and aims 
at conducting criminal proceedings in case of human trafficking and forced labor of Polish citizens on the territory 
of Great Britain.  
The presented issue of the following study consists of two important key points worth considering from the point 
of view of regulations which means human trafficking and joint investigation teams. It’s worth paying attention to 
organization of legal regulations which let such joint teams be set up.  
     The criminal code of 11 July 1932, considered to be the most outstanding work in the doctrine  of a pre-
war substantive criminal law, repeatedly mentioned the issue of trafficking in women.  In a general part of the 
criminal code (in article 9 d) trafficking in women and children was presented among the crimes to which the 
principle of universal jurisdiction applies. The result of a legal regulation in article 9, was applying a polish 
criminal act to a polish citizen as well as to a foreigner (if it is decided not to deport him) in case of committing 
the crime of trafficking in women or children abroad. A pre-war legislator treated this kind of crime as so-called 
delictaiurisgentium. It provided former ratification of proper regulations of international law which I have 
presented before. Ina special section of the criminal code of 1932, above – presented crime was criminalized in 
article 211. Imprisonment up to 10 years and fine for everyone who takes other person to another country  
for the purpose of unlawful conduction of prostitution were provided for.    
 The second world post-war period brought one of the most international documents as far 
 as the issue of trafficking is concerned which is the Convention on Action against Trafficking 
 in Human Rights of 21 March 1950. 
In the years 1970-1996 polish law was compliant with the Convention of 1950. It was the result  
of regulations of a new criminal code of 19 April 1969 which stated alike former code of 1932 criminal 
responsibility for different forms of the issue of prostitution: 

 Pimping – drawing financial benefits from the practice of prostitution 
 Procuring - the facilitation or provision of a prostitute in the arrangement of a sex act with a customer 

along with the specific criminological form – pimping – serving as an interface between a prostitute and 
a client – article 174 § 2 d of the criminal code).  

Polish law provided for the criminalization of inducing persons to practice prostitution  
(under article 174 § of the criminal code) despite that the Convention of 1950 doesn’t include such a liability to 
the beneficiary state. 

The implementing regulations were as follows: article VIII introducing criminal code of 1969 :  
“Whoever contributes to the practices of slavery or human trafficking, shall be subject to the penalty of the 
deprivation of liberty for a minimum term of 3 years” which ensured the fulfillment of the obligation under the 
convention on slavery of 25 September 1926 (Journal of Laws of 1931 No 4 item 21) and under the completing 
convention on the abolition of slavery human trafficking and institutions as well as practices closely related to 
slavery of 7 September 1956 and IX  § 1 “Whoever lures, delivers or abducts other person in order to be involved 
in the prostitution even with his or her consent, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a 
minimum term of 3 years. § 2 The same penalty shall be imposed on anyone who traffics in children or women 
even with their consent”. 
Being the accomplishment of obligations from: 
a) international agreement of 18 May 1904 on combating trafficking to white slaves, amended  
by the Protocol welcomed by the UN General Assembly of 3 December 1949, 
b) the convention on combating trafficking to white slaves of 4 May 1910, amended by the Protocol referred to 
under point (a),  
c) the convention on combating trafficking to women and children  of 3 September 1921, amended  
by the Protocol welcomed by the UN General UN Assembly of 20 September 1947,  
d) the convention on combating trafficking to women and vulnerable adults of 11 October 1933 amended by the 
Protocol referred to under point (c), 
e)  the convention on combating trafficking to people and prostitution in Lake Success opened  
for signature from 21 March 1950 and ratified on 29 February 1952 (Journal of Laws of 1952, No 13, item 78 and 
No 41, item 278).5 

                                                             
5 See Andrejew, I., Świda, W.Wolter, W. 1973. Criminal code with the comment. Warszawa: p. 932  
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The Protocol on prevention of combating and penalization for trafficking to people, in particular, women and 
children, supplementing the UN Convention against organized crime of 15 November 2000 (Journal of Laws, No 
18, item 16), the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings of 2005 as well 
as Framework Decision of the Council of the European Union (2201/629/JHA) on combating trafficking in human 
beings. 
 In legal literature6 it is indicated that regulation of article XIX of the provisions introducing  
the criminal code penalized behaviors of more extensive reference than features of crime defined  
in article 211 of the criminal code of 1932. It is also related to the regulation of article 174 d  
of the criminal code because § 2 of this article points out trafficking in human beings also  
with the women’s consent and furthermore providing, luring and abducting for the purpose of being involved in 
the prostitution. The interpretation of the regulation of article IX of the provisions introducing the criminal code 
raised concerns which resulted in a range of judgments of a court that explained features of a prohibited act 
penalized in the above regulation e.g.  
Judgment of 5 November 1996 of the Court of Appeal in Lublin, II AKa 213/96, OSA 1998/1/2. 
Grammatical interpretation as well as ratio legis of the regulation of article IX § 1 of the provisions introducing 
the criminal code restricts triggering effect defined by the concept of “delivers” recognition of arrangement and 
organization of moving a victim for the purpose of prostitution without personal accompanying in a manner to 
permit its execution. A new criminal code of 1997 continues (although in legal literature there is a notion of a new 
approach towards human trafficking)7 legal protection of a human being as far as following behaviors are 
concerned: 
Article 204 § 1 Whoever, in order to gain a material profit induces another person to practice prostitution or 
facilitates it, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty up to 3 years.  
§ 2 Under the penalty provided for in § 1 is anyone who derives a benefit from the prostitution  
of another person. 
§ 3 If the person referred to in § 3 is a minor, a criminal is subject to a punishment from 1 up to 10 years. 
§ 4 Under the penalty provided for in § 3 is anyone who lures or abducts other person for the purpose  
of prostitution abroad 
The above-mentioned regulation has been changed and reads as follows: 
Article 204 § 1.Whoever, in order to gain a material profit induces a person to practice prostitution or facilitates 
it, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty from 3 months up to 5 years. 
§ 2.Under the penalty referred to in § 2 is anyone who derives a benefit from the prostitution  
of another person. 
§ 3.If a person referred to in § 1 or 2 is a minor, a perpetrator is subject to the deprivation of liberty  
from 1 year up to 10 years. 
It is hard not to notice the repealed provision’s wording of article 253 of the criminal code 
Article 253 § 1. Whoever carries out human trafficking, is subject to the penalty of the deprivation  
of liberty for a minimum term of 3 years. 
§ 2 Whoever, in order to gain a material profit deals with organizing adoption contrary  
to the provisions of act, is subject to the deprivation of liberty from 3 months to 5 years. 
The provision of article 253 § 1 of the criminal code criminalized the conduct referring to trafficking  
in people even with their consent. It is not about trafficking in slaves, because it was included  
in article 8 of the provisions introducing the criminal code.8 
A legislator included the behavior indicated in article 253 § 1 of the criminal code, in prohibited acts  
as the demonstration of international commitments as a consequence of conventions of 4 May 1910 ratified by 
Poland on combating trafficking in human beings (Journal of Law of 1922, No 87, item 783) and Convention on 
slavery of 25 September 1926 Journal Of Law of 1931, No 4, item 21 amended), Convention referred to trafficking 
in adult women of 11 October 1993(Journal of Law of 1938, No 7, item 37 and of 21 March 1950 on human 
trafficking and prostitution (Journal of Law of 1952, No 41, item 278) 
The crime from article 253 of the criminal code was included in chapter XXXII of the criminal code and contained 
provisions protecting public security. 
Difficulties with the interpretation of the concept of human trafficking are intended to be corrected  
by article 115 § 22 introduced by the Act of 20 May 2010 amending the provisions of the criminal code. 
 The provision that establishes legal definition states that: 
Human trafficking is inducement, transport, delivery, transferring or accommodating or reception of people with 
the use of: 

                                                             
6Bafia, J., Miodunki, K., Siewierski, M. 1987. Criminalcode. The comment. Warszawa: p. 582,  ISBN 8321903215 
7 Bojarski, M. Filar, M., Filipkowski, W., Górnik, O., Hofmański, P., Kalitowski, M., Kamieński, A., Paprzycki, L.K., Pływaczewski, E., 
Kadecki, W., Sienkiewicz, Z., Siwik, Z., Stefański, R.A., Tyszkiewicz, L., Wąsek, A., Wilk, L. 2006. Criminal code. The comment. 
Warszawa: p. 788, ISBN 8373343393 
8 See Marek, A. 2005. Criminal law. Warszawa: p.653.  ISBN 978-83-255-2754-9 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2014 
 

 
86 

 

 violence or unlawful threat 
 retention 
 frivolity 
 misleading  
 abuse of relationship of dependence, overusing critical position or powerless state. 
 providing or accepting financial or personal benefit as well as their promise given to a person who takes 

care of the other person for the purpose of using her or him, even with their consent, particularly in 
prostitution, pornography or other forms of sexual abuse, at work, in case of forced labor, begging or 
other forms of humiliating people or for the procurement of stem cells, tissues or organs contrary to the 
provisions of law. If the behavior of perpetrator concerns a minor, it represents human trafficking even if 
the methods and measures presented haven’t been used. 

In § 23 article 115 of the criminal code, a legislator introduced a legal definition of slavery – slavery is the 
state of dependency in which a human being is treated as the subject of property.  
 On 20 May 20109 the provision of article 256 of the criminal code was repealed. As a substitution, article 
189 a of the criminal code was presented. It defines the issue of the crime of human trafficking wording: 
Whoever deals with trafficking in human beings is subject to the penalty of deprivation of liberty  
for the term of a minimum of 3 years. 
Because of a high level of harm referring to human trafficking, criminalization for the preparation to commit 
the crime of trafficking in human beings was introduced with the provision of the paragraph 2 of article 189.  
Currently, the regulation is contained in Chapter 23 entitled Crimes against freedom.  
Nowadays, human trafficking has different forms: 
 trafficking in human beings in erotic industry 
 human trafficking for the purpose of forced labor – practices associated with slavery 
 human trafficking for domestic use – nursing 
 trafficking for the purpose of marriage 
 trafficking in human beings for the purpose of begging 
 trafficking in human beings for the purpose of removal of organs 
 trafficking in children: for the adoptive purpose, for the use in sport, in war operations 
The concept of trafficking in children was introduced in the optional Protocol to the Convention  
on the Rights of Child on trafficking in children, child prostitution or child pornography adopted  
in New York on 25 May 2005. According to article 2 of the document: trafficking in children refers to any 
activity or transaction in which a child is given by a person or a group of people for the payment or any other 
compensation.  
It’s worth paying attention that an optional Protocol contrary to the Protocol of Palermo doesn’t limit 
trafficking in persons to activities within organized crime or any other of international form of crimes. 
A conclusion may be drawn upon above presented statistical and substantive information that alike terrorist 
acts, trafficking of firearms or drug trafficking,  the crime of human trafficking is one of the most serious 
threats to contemporary world. It has a form of organized crime and combating it involves undertaking certain 
actions not only by the state but also internationally. On 29 May 2000 the Council of the European Union 
adopted the convention on legal assistance in criminal matters.10 The ratification of the convention was 
delayed and the Council adopted Framework decision on joint investigation teams11 on 13 June 2002. Member 
States were supposed to implement the Council decision to 1 January 2003. JIT which means Joint 
Investigation Teams were to be the tool for the agencies of the European Union  which deal with the protection  
of public security that lets coping with a serious cross-border organized crime in circumstances  
of insufficient methods of international cooperation. 
Regulatory framework of the JIT institution was defined in the content of the provision of the 13th Convention 
of 2000 on legal assistance and relevant framework decision. 
Framework Decision was introduced by Member States in different ways. Whilst some of the states adopted 
detailed regulations referring to JIT or included them in their codes of criminal proceedings, the other states 
decided on applying the Convention from 2000 on legal assistance.  
Referring to international regulations that shape JIT performance, it’s worth mentioning the significance of 
such institutions as Eurojust and Europol. They were founded to support the Member States with combating 
serious cross-border organized crime. Their competence and responsibilities indicate that Eurojust and 
Europol play a central and vital role in joint investigation teams.  

                                                             
9 Article 1 point 15 of the Act of 20 May 2010 (Journal of Laws 2010.98.626) amending the Law of 8 September 2010 
10 Council Act of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on the European Union the Convention on Mutual 
Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union  
(OJ C 197 of 12 July 2000, p. 3) 
11 Framework Decision 2002/465/JHA on joint investigation teams (OJ L 162 of 20 June 2002) 
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According to article 1 section 12 of the Framework Decision and the provisions of the Convention  
on legal assistance of 2000, Eurojust and Eyropol can participate in the work of the group either separately or in 
combination. Furthermore, article 6 of the agreement on cooperation between Europol and Eurojust enables both 
parties mutual participation in JIT on the request of at least one of the member state as well as supporting criminal 
justice system and law enforcement during preliminary talks on establishing JIT.  

 Poland adopted the formula of introducing international conventions on joint investigation teams on the 
basis of regulations of the code of criminal procedure. It happened according to the content of the article 2, 
point 2 of Act of 16 April 2004 on amending the act, criminal code as well as some other acts.12Article 589 b, 
§ 1 of the code of criminal procedure indicates that legal assistance in pre-trial proceedings among polish 
authorities entitled to carry out them and the competent authorities or on a reciprocal basis can also consist 
in carrying out investigation within the framework joint investigation team hereinafter referred to as a team.  
§ 2, that is referred to in paragraph 1, hereinafter referred to as “the requested state”  
for the needs of certain pre-trial procedure, for a specified period.  
§ 3 Agreement on establishing team should define: 

 subject, place, purpose and time of cooperation 
 team members with indicating the person in charge 
 responsibilities of the team members. 

§ 4.  In the agreement on setting up a team, the possibility to contribute to work in a team  
in certain conditions for a representative of  an international institution in charge of combating crime can be 
claimed. 
§ 5 The period of cooperation indicated in the agreement on establishing a team can be extended  
for a certain time which is necessary to accomplish the aim of that cooperation. The extension requires consent 
of both parties of the agreement. 

It follows from these provisions that polish code of criminal procedure provides  
for establishing a polish team – performing on the territory of the Republic of Poland and  
the possibility for polish law enforcers to participate in works of a team acting on the area of other country.A 
team is appointed, by agreement, the General Prosecutor and a competent authority  
of a Member State or other country on the basis of international agreement to which the Republic of Polandis 
a party, allows it. Taking the development of international cooperation into consideration and growing needs 
in this respect, broader scope of regulation on establishing investigation teams beyond the Framework 
Decision [2002/465/JHA] was covered. Cooperation was extended to other countries which are combined 
with Poland on the basis of international agreement.13 

A written request for establishment of a Polish team that contains reasons in accordance  
with article 589 c § 1 of the code of criminal procedure and information from article 589 b § 3  
of the criminal code of procedure, is officially directed to the General Prosecutor by appellate prosecutor or 
district attorney.14 The provision of an act doesn’t define the procedure of establishing a team. Its content 
does not present precisely when it should be formed and what is the form of procedural act. The regulationsof 
criminal procedure don’t stipulate an agreement as an autonomic form of procedural step. It seems that the 
agreement as a form of international contract should be treated as actual basis for issuing a decision of 
establishing a team which should be represented in article 589 b § 1 of the code of criminal procedure.15 

The agreement as it indicates from § 3 of the presented regulation defines not only the subject, purpose, 
place and time of cooperation, team members with a person in charge, tasks of the team members but is 
should also refer to all other issues not directly covered in regulations of international agreements and state 
provisions. The members of the established team: their names, surnames and ranks should be indicated. 
Furthermore, any changes in membership or dismissals should be also stated in order to eliminate doubts. 
The regulations16 of the cited conventions as well as the provisions of the code of criminal procedure contain 
only general rules referring to the establishment of teams and their functioning. The freedom within the 
specification of teams in an agreement is left to the discretion of states. The content of article 589 b does not 
define the rank of agreement so at the time of negotiating it, a question arises: whether presented principles 
of cooperation can be regulated differently than it is provided for in article 589 b – 589 f of the code of 
criminal procedure. The question is significant because setting up a joint investigation team on the basis of 
the second protocol additionally to the European convention on legal assistance in criminal matters from 
2001 or on the basis of the convention on legal assistance in criminal matters from 2000 with keeping the 

                                                             
12 Journal of Laws of 1 May 2004, item 889 
13Karsznicki, K.7-8/2011. Joint investigation team. The Prosecution and Law, p.7 
14 § 228 of the Act of the Decree of Minister of Justice of 27 August 2007 – Rules of internal procedure  
of common organizational units of the Prosecutor’s Office (Journal of Law, No 169, item 1189 amended) 
15In detail Netczuk, R. No 3/2009. International cooperation in terms of criminal investigations in the light of regulation of Article 589 b of 
the Code of Criminal Procedure [in:] The Legal Review (orig. version: PrzeglądPrawniczy), p. 64 
16 See Sołtysińska, A. 2010. The comment to article 589 a of the Code of Criminal Procedure [in:] Jaworski, G., Sołtysińska. Criminal 
proceedings from international relations. The comment. Oficyna, ISBN: 978-83-7601-919-2 
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rule in the article 615 § 2 of the code of criminal procedure may let the parties have a different regulation of 
principles for the team functioning. Each of the European member states may implement above mentioned 
provisions of the framework decision  in a different way by adopting other rules of cooperation.  
As § 4 presents in the agreement on establishing a team, it is possible for the representative  
of an international institution in charge of combating crime to join the team. This kind  
of representative has no powers afforded to law enforcers that constitute the team. However, states after 
consultation can make other decisions.17 The Framework Decision 2002/465/JHA does not define the rules 
of taking the liability for damages by such an officer which should further prompt the states to adopt right 
rules in the agreement. It can be somewhat problematic from the lack of the organizational issue of the team 
performance.  
Meanwhile, the presented points are extremely important for fast and effective achievement  
of objectives of the investigation teams. It can be concluded from the content of the Framework Decision 
2002/465/JHA and relevant policy approach of the Council18 that  a member state on the territory of which 
the actions of the team are carried out, deals with necessary arrangements as for undertaking the actions. The 
representatives of the polish literature19 point out the necessity of establishing in an agreement of a state in 
which the function of prosecution will be completed or at least establishing the mode of indicating such state 
with the inclusion of the place of the location of the accused person, evidence-localization, the obligation to 
rectify damage etc. Lack of such arrangements may result in disputes of jurisdiction. There is no doubt about 
the content of § 5 of the presented act: The period of cooperation within a team indicated in the agreement 
on establishing the team may be renewed for a specified time necessaryto achieve the objective of the 
cooperation: a renewal requires explicit consent of all parties. It seems appropriate to state that the parties 
of the agreement can present all the arrangements that will result in smooth functioning of JIT. From the 
standpoint of the regulations  of the polish law, there is a reasonable doubt as to the regulation indicating 
that joint team is established in cases in which pre-trial proceedings are carried out in the form of 
investigation. Polish criminal code20provides for dealing with pre-trial proceedings also in the form of 
investigation. It can be presumed that in such cases JIT can be also set up. For the matters on trivial trespasses 
according to the content of article 309 point 5 of the code of criminal procedure, the prosecutor may decide 
on the initiation of the investigation considering the importance and complexity of the case. The necessity to 
receive international assistance can be a circumstance that will influence the assessment of the importance 
and complexity of the case.21 

Other regulations of the code of criminal procedure  i.e. article 589 c § 1 imply that, the team, within 
which cooperation is taken place on the territory of the Republic of Poland, hereinafter “a polish team”, can 
be established, particularly: 

 in the course of pre-trial proceedings on the territory of the Republic of Poland on a crime  
of any act of terrorism, trafficking in human beings, trafficking in narcotic drugs or psychoactive 
substances or any other serious crime, it was disclosed that perpetrator committed crimes or 
consequences of his crimes occurred on the area of other states and it is needed to carry on 
investigation on the territory of the state or with the participation of its competent authority. 

 Pre-trial proceedings carried out on the territory of the Republic of Poland is  
in a  personal and material relation with a pre-trial proceedings represented in point 1, dealt  

                                                             
17 Article 1 of the Act 12 of Framework Decision 2002/465/JHA 
18 Council Recommendation of 8 May 2003 on a model agreement for setting up a joint investigation team (JIT) the EU Official Journal C 121 
of 23 May 2003, p.1 
19KłakCz.P. No 5/2008. International joint investigation team in the light of Polish legal system, The Prosecution and Law, p.88; Lach.,A. 
2007. European Assistance in criminal matters, TNOIK, P. 285, ISBN: 9788372853158 
20 Article 309 Investigation is carried out in the following cases: 

1) in which the identification of the Court of First Instance falls within the jurisdiction of the Court of the City 
2) of offences if a judge, prosecutor, or the officer of the Internal Security Agency officer, Intelligence Agency, the Military Counter-

Intelligence Agency, Customs, the Central Anti-Corruption Bureau are suspected 
3) of offences  if the officer of Border Guard, the military police, financial body of preparatory proceedings or a superior authority are 

suspected of acts related to dealing with duties. 
4) of offences in which investigation is not carried out 
5) of offences in which investigation is carried out if the prosecutor so decides owing to the significance or complexity of the case. 

Article 325 b § 1. Investigation is dealt with in case of crimes under the jurisdiction of the local court: 
1) punishable by deprivation of liberty not exceeding 5 years, but in case of property crimes only when the value of a certain object or 

damage done does not exceed 100.000 PLN 
2) provided for in article 159, article 254 a and article 262 § 2 of the criminal code 
3) provided for in article 279 § 1 and 2 and in article 289 § 2 of the criminal code if the value of an object or damage done does not 

exceed 100.000 PLN 
§ 2. Among the cases pointed out in § 1 point 1 investigation can’t be carried out in cases of crimes defined in the Criminal Code 
in article 155, article 156 § 2, article 157 a § 1, article 164 § 2, article 165 § 2, article 168, article 174 § 2, article 175, 181-184, 186, 
201, article 231 § 1 and 3, article 233 § 1 and 4, article 240 § 1, article 250 a § 1-3, article 265 § 3 and in Chapter XXXVI and 
XXXVII. 

21Kłak, Cz.P. No 5/2008. International joint investigation team in the light of a Polish law. Prosecution and Law, p. 74 
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with on the area of other state and it is required to carry on investigative actions in both proceedings 
on the territory of the Republic of Poland 

§ 2. The polish prosecutor is in charge of the works of the polish team. 
§ 3. The polish team members can be represented by polish prosecutors and representatives of competent 
authorities to carry out investigations as well as law enforcers of the authorities of the cooperative state, hereinafter 
“seconded police officers” 
§ 4. The regulations of national law apply subject to § 5-8 and article 589 e in actions of pre-trial proceedings dealt 
with by the polish team. 
§ 5. The “seconded police officers” can participate in all procedural steps tackled by the polish team unless 
indicated otherwise by the person in charge of the team because of the protection of the important public interest 
or citizen’s rights. 
§ 6.  In the agreement with the parties’ consent on establishing the polish team, a person in charge of the team may 
entrust seconded police officers doing certain actions of investigation excluding issuing regulations in the code. In 
such a case polish member of the team takes part in the activities and draws up a protocol.  
§ 7. If it is required to do investigations on the territory of a cooperative state, the seconded officer of that state 
requests for a legal assistance to a proper institution. The provision of article 587 is applied to the protocols of the 
request. 
§ 8. Within the limits of the agreement on setting up the joint teams, the rights defined in § 5 shall be given to the 
representative of an international institution referred to in article 589 b § 4. 
The above rules define scope and coverage of the joint team functioning. According to article 589 c § 4, provisions 
of national law subject to article 589 c § 5-8 as well as article 589 e are applied to pre-trial proceedings within the 
polish team. It’s worth pointing out provisions regarding establishing the team. As far as the issue of seconded 
officers is concerned, they can participate almost in all procedural steps undertaken within the polish team. They 
can be denied participating in some parts of investigation only in a particular case justified with the need to protect 
a vital interest of the Republic of Poland or a person’s rights. The denial owing to the need for protecting interests 
of the Republic of Poland can happen when questioning a witness referring to the circumstances that constitute a 
state secret whereas due to the protection of a person’s rights – in case of questioning a minor and cooperate in 
criminal proceedings of the sexual offence against children, human trafficking and protection standards. 
Article 589 d § 1.  A prosecutor or a representative of other authority with the right to carry  
out investigation can be seconded to the team on the territory of other state which cooperates in cases defined 
under state legislation in whose territory the cooperation of the team takes place. The General Prosecutor and 
other competent authority make decision of  posting. 
§ 2.  A team member referred to in § 1, who is a polish prosecutor has the rights of the other state’s prosecutor 
and they are defined in article 588 § 1. The provision of article 613 § 1 shall not apply. 
§ 3. Institutions and authorities of the Republic of Poland other than prosecutor, referred to in § 2 provide 
necessary assistance to the polish team referred to in § 1 within and applicable with national law.  
Article 589 e § 1 Information received by a team member in connection with team work, not available  
on other basis for a state which posted him/her can be used by a competent authority of the state  
also for the purpose of: 

 carrying out criminal proceedings for people’s own needs – with cooperative state’s consent  
of whom institution or authority provided information, 

 preventing direct serious threat to public security, 
 other than indicated in points 1-2, if the agreement on establishing a team so provides. 

 
§ 2. Consent referred to in § 1 point 1 can be revoked only when using the information could represent  
the possibility of damaging criminal investigation carried out in a cooperative state, of whom institution or 
authority provided information or in case when the very state could deny mutual assistance.  
The generalized content of regulation does not let clearly identify situation, in which it can be applied especially 
for considering whether it is about information provided with by a Polish officer seconded  
to the joint investigation team which deals with proceedings on the territory of other state, or  
the information received by a foreign officer seconded to the polish team.  
As a result of article 589 e § 1 point 1 of the code of criminal procedure, information received by a team member 
in relation to team work not available on other basis for the state which seconded him/her could be used by a 
competent authority of the state also with the purpose of conducting criminal proceedings on its own – with a 
cooperative state’s consent, of whom institution or authority provided for information. In case of information 
received within polish team work, the General Prosecutor is a competent authority. Grounds for refusal of consent 
should have the same form as grounds for revoking the consent. An incident described in article 5,8,9 e § 1 point 
1 of the code of criminal procedure interpreted according to the content of the article 1  section 10 b  
of the Framework Decision 2002/465/JHA, indicates that it is about conducting criminal proceedings also referring 
to other crimes than the ones which are subject of an action of joint investigation teams.  
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Article 589  f § 1. For the damage caused by a team member in relation to investigations, responsibility is taken 
by a state that seconded an officer, under state regulations, in whose territory the team cooperation was held. 
§ 2. If damage caused to other person is the result of an action or omission of a team member seconded by other 
cooperative state, a competent authority in whose territory the team cooperation took place,  temporarily pays 
monetary amount to a victim. 
§  3.  In case referred to in §  2 monetary amount shall be reimbursed to the authority which temporarily paid it on 
its request. 
The provision of article 589 f added in the version of amendment of 16 April 2004 which entered into force on 1 
May 2004 defines the principles of responsibility for the damage by a member of the joint investigation team. It is 
the implementation of regulations from article 3 of the framework decision on joint investigation teams. It should 
be stated that it is an inadequate implementation22 because it consists in nearly direct transferring contents of 
implementing provision of the framework decision to polish legal system instead of giving precise substance taking 
account of realities and the form of the legal order to general concepts implemented in the framework decision. 
To sum up, it should be stated that regulations of the polish law have the right provisions on establishing JIT in 
cases of crimes of human trafficking. They should be applied – however, it is not done according to what has been 
presented. 
 
 
Recenzenti : 
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. – VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, práva 
a prevencie kriminality 
Doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. – VŠBM v Košiciach, Ústav občianskej bezpečnosti, práva 
a prevencie kriminality 
 

 

 

                                                             
22in detail Steiborn, S. LEX 2013. The comment to article 589 f of the code of criminal proceedings. Paprzycki, L.K, ed. Grajewski, J., Steinborn, 
S. Code of criminal proceedings. Volume II. The comment to articles 425-673, ISBN: 978-83-264-4127-1 
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DAŇOVÉ ÚNIKY A DAŇOVÁ KRIMINALITA V SR – 
NÁVRHY NA ZEFEKTÍVNENIE ICH ODHAĽOVANIA 

Jozef STIERANKA1 
 
Abstrakt: Príspevok prezentuje čiastkové výsledky získané v rámci realizácie vedeckovýskumnej úlohy VYSK. 
č. 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ riešenej na Akadémii PZ v Bratislave. 
Poukazuje na stav a dynamiku vývoja daňových únikov a vybraných druhov daňovej kriminality v Slovenskej 
republike. Okrem iných úloh bol v rámci vedecko-výskumnej úlohy vykonaný empirický výskum. Príspevok 
poukazuje na výsledky tohto empirického výskumu a na ich základe predkladá na ďalšiu vedeckú diskusiu 
opatrenia zamerané na zefektívnenie odhaľovania daňových únikov a daňovej trestnej činnosti.  
Kľúčové slová: daňový únik, daňové trestné činy, odhaľovanie,  
 
Abstract: The article points out partial outcomes of the research task no. 164 „Detection of Tax Evasion and Tax 
Crime" which has been executed at the Academy of the Police Force in Bratislava. Itrefers to a current state and 
development dynamics of tax evasion cases and selected types of tax crime in the Slovak Republic. Besides other 
tasks, anempirical research has been carried out and thearticle presents its results and introduces measures aim 
edat the effectiveness of tax crime and tax evasion detection.  
Keywords:tax evasion, taxcrime, detection 
 
 
1. ÚVOD 
 
Daňové úniky a daňová kriminalita nesporne patrí medzi veľmi diskutované témy aj v súčasnej dobe. Ekonomická 
a finančná kríza, ktorá zasiahla v rokoch 2008-2013 celý svet opätovne vyvolala vážne diskusie na tému daňových 
únikov, optimalizácie daní a daňových podvodov. Politici si uvedomili, že pokiaľ budú vážne výpadky v daňových 
príjmoch, tak nedokážu zabezpečiť plnenie základných funkcií v štáte v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, 
bezpečnosti a podobne. Obchádzanie daňovej povinnosti však môže mať aj oveľa vážnejšie následky a to až 
bankrot štátu. Potvrdila to aj situácia okolo Grécka v rokoch 2010-2013, ktoré musela zachraňovať Európska únia 
a medzinárodní veritelia pred vyhlásením štátneho bankrotu. Jedným z dôvodom boli práve vysoké daňové úniky 
a daňová nedisciplinovanosť v Grécku. Pod silným tlakom finančnej krízy, európski politici deklarovali, že sú 
ochotní prijať akékoľvek opatrenia, len aby udržali systém. Prvým krokom bolo vytvorenie tzv. dočasného 
eurovalu – Európskeho finančného stabilizačného nástroja(EFSF) v roku 2010. V druhej polovici roku 2012 bol 
zriadený tzv. trvalý euroval – Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM). Obidva tieto nástroje mali a majú slúžiť 
k stabilizácii situácie v krajinách Európskej únie a eurozóny. Ekonomickí odborníci v Európskej únii odhadujú, že 
každý rok sa v Európskej únii stráca 1 bilión EUR na daňových podvodoch a daňových únikoch, čo zodpovedá 
sume približne 2 000 EUR na každého európskeho občana ročne bez toho, aby sa v reakcii na to prijali 
zodpovedajúce opatrenia.2 Vo všeobecnosti základným motívom páchania daňových únikov je rozpor medzi 
záujmom štátu v inkasovaní daní a záujmom daňových subjektov o minimalizáciu vlastného daňového zaťaženia.  

 
 

2. ROZSAH A VÝVOJ DAŇOVÝCH ÚNIKOV A DAŇOVÝCH TRESTNÝCH ČINOV V SR 
 
Situácia v oblasti daňových únikov je v Slovenskej republike nepriaznivá. Svedčia o tom štatistické ukazovatele 
finančnej správy, ktoré poukazujú na nevyhovujúci stav v oblasti daňových únikov pri všetkých druhoch daní. 

 
FR SR (DR SR) 

celkom 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nález z daňových 
kontrol (v tis. 

EUR) 
278 815 380 868 435 549 556 278 707 097 525 096 573 215 

z toho DPH (v tis. 
EUR) 200 839 242 889 304 619 424 437 519 754 305 212 379 169 

Efektivita 
daňových kontrol 59,5 59,4 59,5 53,6 49,3 56,6 56,7 

                                                             
1 prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, jozef.stieranka@minv.sk 
2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_sk.pdf 
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Výška nálezu z 
miestnych 

zisťovaní (v tis. 
EUR) 

822 714 515 457 674 438 273 

z toho nález z 
ERP (v tis. EUR) 738 663 478 432 644 429 240 

Počet daňových 
kontrol 24 711 21 357 19 820 18 400 22 651 16 053 13 059 

Počet daňových 
kontrolórov 1 647 1 638 1 643 1563 1567 1400 1477 

Priemerný nález 
na 1 kontrolóra (v 

tis. EUR) 
169 233 265 347 451 375 388 

Priemerný nález 
na 1 kontrolu (v 

tis. EUR) 
11 18 22 30 31 33 44 

Počet miestnych 
zisťovaní 35 974 35 365 38 959 44 262 38 272 33 031 30 711 

z toho počet 
miestnych 

zisťovaní na ERP 
16 282 16 089 16 117 20 805 17 601 15 137 6 383 

 
Tabuľka č. 1: Vývoj znýmych daňových únikov 

Zdroj: Finančná správa SR 
 

 
Ako je vidieť z tabuľky, najmenej uspokojivá je situácia pri dani z pridanej hodnoty. Tejto dani veľkú pozornosť 
venuje aj Európska únia, ktorá si uvedomuje možnosti daňových únikov na tejto dani. Európska komisia 
v novembri 2009 zverejnila štúdiu o odhadovaných daňových únikoch na DPH v rámci Európskej únie. Výsledky 
tejto štúdie poukazujú na značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o prístup k boju proti 
daňovým podvodom. Slovenská republika v tomto prieskume skončila z 25 štátov Európskej únie (bez Bulharska 
a Rumunska, nakoľko bola vykonaná v roku 2006) po Grécku najhoršie. Podľa tejto štúdie odhad podvodov na 
DPH (podiel straty) v roku 2006 bol v SR 28 %  z teoretickej daňovej povinnosti DPH. V kvantitatívnom vyjadrení 
to predstavuje odhadovanú daňovú stratu z príjmov na dani z pridanej hodnoty vo výške 1,3 mld. €. Horšie dopadlo 
už len Grécko s 30 % odhadom. V Českej republike tento podiel predstavoval 18 %. Najlepší prístup k bojom proti 
daňovým podvodom na DPH podľa tejto štúdie medzi krajinami Európskej únie vykazovalo Luxembursko s 1 % 
podielom straty na teoretickej  daňovej povinnosti.3V marci 2012 zverejnil Inštitút finančnej politiky MF SR 
„Odhad straty príjmov z DPH v roku 2010“ na úrovni 2,3 mld. €, čo predstavuje 3,5% HDP. Mimoriadne 
významnou úlohou vlády SR je súčasne dodržanie záväzku voči EÚ, ktorým je zníženie deficitu verejných financií 
v roku 2013 pod 3 % HDP, čoznamená, že bude potrebné konsolidovať takmer 1,2 mld. €.4 
Uvádzané odhady daňových únikov, ako aj samotné štatistické údaje poskytované finančnou správou jednoznačne 
dokumentujú, že situácia v Slovenskej republike v oblasti daňových únikov je vážna. Preto vláda SR prijala v máji 
2012 „Akčný plán v boji proti daňovým podvodom“. Prijatý Akčný plán v boji proti daňovým podvodom 
obsahuje päťdesiat opatrení. Ich realizácia je naplánovaná do troch etáp počnúc rokom 2012 až do roku 2016.  
Cieľom týchto opatrení je účinnou legislatívnou podporou, ale aj sériou nástrojov operatívneho charakteru: 

 komplexne postihovať daňové podvody,  
 zabrániť nekalým činnostiam pri zánikoch obchodných spoločností, 
 zvýšiť zodpovednosť osôb, ktoré sú v čase predchádzajúcom zániku spoločnosti ich štatutárnymi 

orgánmi, 
 prehodnotiť efektivitu platnej právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku, 
 zaviesť nové skutkové podstaty daňových trestných činov .5 

Situácia v oblasti daňovej kriminality je v Slovenskej republike rovnako ako pri daňových únikov neuspokojivá. 
Daňová kriminalita je motivovaná hlavne majetkovým prospechom jednotlivcov proti kolektívnym právam celého 
hospodárstva, resp. jeho inštitútom. Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a schengenského priestoru 
                                                             
3 Materiál Ministerstva financií SR „Návrh koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti DPH“ 
4HAGARA, E. – GÁBIK, R.: Vyšší výber daní aj v nasledujúcich rokoch. 2014. Inštitút finančnej politiky. Dostupné online:< 
http://www.mfsr.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=9546&documentId=11207> 
5 Internetový zdroj: http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/ zo dňa 24.2.2013 



KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE         2 / 2014 
 

 
93 

 

priniesol nesporne veľa pozitív. Umožnil voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Toto pozitívum so sebou 
však prinieslo aj možnosť zneužívania obchodných aktivít na páchanie ekonomickej organizovanej kriminality, 
ktorá má za následok najmä obrovské daňové úniky. Môžeme konštatovať, že daňové úniky a daňová trestná 
činnosť po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a schengenského priestoru je páchaná sofistikovanejšie 
a naopak, že štátne orgány nie sú dostatočne pripravené čeliť tomuto druhu kriminality.Trestné činy v daňovej 
oblasti sú páchané na profesionálnej úrovni, pričom najväčší podiel na nej majú osoby vzdelané, odborne zdatné 
a pripravené s pomerne značným finančným kapitálom. Tieto sa snažia byť o krok pred štátnou mocou, ktorá 
doposiaľ nedokázala príslušné zložky štátnej moci odborne vyškoliť na odhaľovanie tohto typu kriminality, ktorá 
je charakterizovaná vysokou mierou latencie. Spôsoby páchania sú variabilné, čo značí, že páchatelia ich neustále 
menia a prispôsobujú aktuálnym podmienkam trhu, resp. využívajú biele miesta v legislatíve. Popri klasických 
formách daňovej kriminality sa dostávajú do popredia nové formy trestnej činnosti páchanej kriminálnymi 
skupinami (organizovanými resp. zločineckými skupinami). Organizovaná kriminalita v daňovej oblasti sa stáva 
neprehliadnuteľnou súčasťou dnešnej doby a predstavuje „novú kvalitu“. Zvýšila sa spoločenská nebezpečnosť 
trestných činov, objavili sa nové formy najzávažnejších trestných činov. Organizovaná daňová trestná činnosť je 
páchaná plánovane, dlhodobo s orientáciou na vysoký zisk, pričom sú zároveň realizované opatrenia proti jej 
odhaleniu a trestnému postihu. Do popredia sa dostáva honba za ziskom za akúkoľvek cenu. Zisk je hnacím 
motorom organizovanej kriminality, jeho súčasťou a cieľom. Do rúk kriminálnych skupín sa dostávajú obrovské 
sumy nezákonne nadobudnutých príjmov. 
Z policajných štatistík vyplýva, žev  roku 2013 bolo na území Slovenskej republiky zistených 6072 prípadov 
daňovej trestnej činnosti, čo je nárast o 2386 prípadov oproti minulému roku. Objasnených bolo 3068 prípadov, 
čo je 50,52 % objasnenosť. Daňovou trestnou činnosťou bola v roku 2013 spôsobená škoda štátnemu rozpočtu vo 
výške 142.273.000,- €. U spôsobenej škody bol zaznamenaný pokles o 18.446.000,- € oproti roku 2012. 
Objasnenosť poklesla v porovnaní s rokom 2012 o 14,50%.Na pokles objasnenosti daňovej trestnej činnosti 
vplývalo viacero faktorov. Jedným z nich je dĺžka rozpracovanosti trestných činov a dĺžka ich vyšetrovania. 
Vyšetrovanie daňových trestných činov je náročné a zdĺhavé a to najmä z dôvodu potreby znaleckého skúmania. 
Zároveň v oblasti samotných trestných činov týkajúcich sa daní je začlenený medzinárodný prvok, kde obchodný 
reťazec je prepojený so zahraničnou firmou v štáte v rámci Európskej únie, alebo aj mimo nej, kedy vyšetrovanie 
prebieha cestou právnej pomoci.Podiel zistených prípadov daňovej kriminality v roku 2013 k zisteným prípadom 
ekonomickej kriminality bol 31,59 %, a k celkovej kriminalite 6,77 %. Podiel objasnených prípadov daňovej 
trestnej činnosti k objasnenej ekonomickej kriminalite bol 38,37 %  a k celkovo objasnenej kriminalite bol 6,35 
%. Podiel škody spôsobenej daňovou kriminalitou ku škode spôsobenej ekonomickou kriminalitou bol 32,42 % 
a ku škode spôsobenej celkovou kriminalitou 26,5 %.  Dynamiku a vývoj nápadu a objasnenosti daňovej 
kriminality za posledných 7 rokov je vidieť na tabuľke č. 2 a č. 3. 
 

ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

§§ zisten
é 

objas- 
nené zistené objas

-nené 
zisten

é 
objas-
nené 

zisten
é 

objas-
nené 

zisten
é 

objas-
nené 

zisten
é 

objas-
nené 

zisten
é 

objas-
nené 

276 593 254 528 184 717 376 434 183 635 248 323 128 549 352 

277 639 312 685 355 939 509 1051 623 2148 1303 2682 1885 3155 1879 

277a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 60 18 

278 269 85 254 100 830 296 482 204 555 198 500 247 2177 724 

278a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

279 473 353 378 289 216 163 198 152 171 146 137 109 105 80 

253 46 40 43 32 63 50 36 32 15 14 34 26 21 15 

275 111 18 77 9 11 1 1 1 1 0 1 1 4 0 

daňová          
krim. 2131 1062 1965 969 2776 1395 2202 1195 3525 1909 3686 2397 6072 3068 

ekono-    
mická krim. 17895 8237 16974 7521 19518 8139 16781 7338 18145 8137 16681 7272 19218 7995 

 
Tabuľka č. 2 Vývoj počtu zistenej a objasnenej daňovej kriinality 

Zdroj: Prezídium PZ 
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ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

§§ objas-
nenosť škoda objas-

nenosť škoda objas-
nenosť škoda objas-

nenosť škoda objas-
nenosť škoda objas-

nenosť škoda objas-
nenosť škoda 

276 42,83 34533 34,85 28895 52,44 46213 42,17 38910 39,06 49482 39,63 26588 64,12 57850 

277 48,83 27301 51,82 23422 54,21 63931 59,28 81002 60,66 47853 70,28 96126 59,56 61975 

277a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,11 284 30,00 4493 

278 31,60 3296 39,37 9767 35,66 36878 42,32 16145 35,68 29874 49,40 12431 33,26 17903 

278a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

279 74,63 1402 76,46 4836 75,46 1151 76,77 9693 85,38 7586 79,56 25290 76,19 52 

253 86,96 0 74,42 1 79,37 0 88,89 0 93,33 0 76,47 0 71,43 0 

275 16,22 27 11,69 37 9,09 33 100,00 0 0,00 0 100,00 0 0,00 0 

daňová 
krim.  66559  66958  148206  145750  134795  160719  142273 

ekono-
mická 
krim. 

46,03 388822 44,31 277624 44,77 350554 43,73 550841 44,84 438933 43,59 583768 41,6 438816 

 
Tabuľka č. 3 Vývoj objasnenosti a škody daňovej kriminality 

Zdroj: Prezídium PZ 
 
 

3. EMPIRICKÝ VÝSKUM A NÁVRH OPATRENÍ NA ZEFEKTÍVNENIE ODHAĽOVANIA 
DAŇOVÝCH ÚNIKOV A DAŇOVEJ TRESTNEJ ČINNOSTI 

 
V rámci vedeckovýskumnej úlohy bol realizovaný empirický výskum v jednotlivých subjektoch zapojených do 
odhaľovania daňových únikov a daňovej trestnej činnosti v rezorte financií a v rezorte vnútra so zameraním na 
zhodnotenie účinnosti súčasných legislatívnych, metodických, organizačných a súčinnostných opatrení. Pri 
realizácii empirického výskumu boli zvolené tri základné metódy, a to dotazníková metóda, metóda riadených 
rozhovorov s expertmi v oblasti odhaľovania daňovej kriminality a daňových únikov a metóda delphi. Ako hlavná 
výskumná metóda bola aplikovaná metóda kvalitatívneho výskumu. Metóda kvalitatívneho výskumu umožnila 
hlbšie preniknúť ku skúmaným javom a obsiahnuť všetky prvky vstupujúce do skúmaných javov. Prednosťou bolo 
i to že, niektorí riešitelia sa priamo zúčastňovali na skúmaných činnostiach, čo vhodným spôsobom doplnilo 
samotné vedecké pozorovanie skúmaných javov – daňových únikov a daňovej trestnej činnosti. Ďalšou metódou 
použitou pri empirickej časti výskumu bola metóda riadených rozhovorov s vybranými expertmipracujúcimi 
v oblasti odhaľovania daňových únikov a daňovej trestnej činnosti. Metóda delphi bola použitá ako doplnková 
metóda k metóde riadených rozhovorov a to predovšetkým pre svoje klady, ktorými sú možnosť porovnania miery 
zhody a rôznosti názorov, odhadov niekoľkých expertov, ktorí najprv vyjadrujú svoje názory nezávisle na sebe. 
Jej žiaducim vedľajším efektom je, že experti sa pri zoznámení s novými pohľadmi, poznatkami môžu zamyslieť 
nad novými, niekedy netradičnými prístupmi a opäť posunúť vedomosti na novú kvalitatívnu úroveň. Na zistenie 
názoru respondentov na otázky súvisiace s daňovými únikmi a daňovou kriminalitou, jej odhaľovaním, ako aj na 
problémy daňovej, colnej a policajnej praxe v tejto oblasti bola použitá dotazníková metóda. V rámci dotazníkovej 
metódy boli spracované otázky v čo najvýstižnejšej forme, aby jednotliví respondenti mohli presne odpovedať na 
každú jednu otázku a zároveň aby vyhodnotenými odpoveďami bolo možné testovať stanovené hypotézy, ktoré 
boli prijaté v rámci projektu vedeckovýskumnej úlohy. Spracované boli dva typy dotazníkov s rozdielnymi 
otázkami, pričom jeden bol určený pre dve skupiny „respondentov odborníkov“, ktorí pracujú v oblasti 
odhaľovania daňových únikov a daňových trestných činov. V dotazníku pre tieto dve skupiny odborníkov bolo 
celkom 25 otázok z toho 21 uzatvorených, dve čiastočne otvorené a dve otvorené otázky. Druhý typ dotazníka bol 
určený pre skupinu respondentov „laickú verejnosť“ obsahoval 20 otázok, z toho  jedna otázka bola otvorená. 
V rámci prvej skupiny (colníci) sa dotazníkovej metódy v rámci empirického výskumu zúčastnilo 37 
respondentov, z ktorých najväčší počet bol vo veku 35-45 rokov. Títo príslušníci tvorili 49 % z celkového počtu 
respondentov.Najvyšší podiel dosiahli respondenti s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa so 86 %-ným 
zastúpením a počtom 32 respondentov. Najmenej zastúpení boli respondenti s vysokoškolským vzdelaním III. 
stupňa (0 %). 4 oslovení respondenti mali ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (3 %). Stredoškolské 
vzdelanie mal 1 respondent, čo tvorilo 3 % z celkového počtu 37 respondentov. Z celkového počtu respondentov 
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bolo 22 mužov (59 %) a 15 žien (41 %).´Dĺžka praxe  v oblasti  ekonomickej kriminality bola najviac v diapazóne 
od 5-10 rokov,  čo tvorilo 11 respondentov pri 30 % zastúpení. 
Druhú skupinu respondentov (policajti) tvorilo 519 respondentov v rámci okresných a krajských riaditeľstiev 
Policajného zboru, ktorých  najväčší počet bol vo veku 35-45 rokov a títo príslušníci tvorili 49 % z celkového 
počtu respondentov.Najvyšší podiel dosiahli respondenti s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa so 62 %-ným 
zastúpením a počtom 323 respondentov. Najmenej zastúpení boli respondenti s vysokoškolským vzdelaním III. 
stupňa (3 %), a to len počtom 14 respondentov. 57 oslovených respondentov malo ukončené vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa (11 %). Stredoškolské vzdelanie malo 125 respondentov, čo tvorilo 24 % z celkového počtu 
519 respondentov. Z celkového počtu respondentov bolo 411 mužov (79 %) a 108 žien (21 %).Dĺžka praxe  
v oblasti úseku ekonomickej kriminality bola najviac v diapazóne od 0 - 5 rokov,  čo tvorilo 306 respondentov pri 
59 % zastúpení.  
Tretia skupinarespondentov bola tvorená vybranou zložkou respondentov - študenti Akadémie PZ v Bratislave 
a študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Celkovo sa zúčastnilo 123 osôb, pričom študenti Ekonomickej 
univerzity tvorili 29% (36 osôb) a študenti Akadémie PZ zvyšných 71% (87 osôb). Percentuálne zastúpenie žien 
bolo 38% a mužov 62%. Tiež sme rozdelili našich respondentov podľa dĺžky zamestnania (ekonomickej praxe), 
pričom výsledky daného rozdelenia boli nasledovné: 0 -5 rokov: 66 respondentov (36 študentov EUB-y a 30 
študentov APZ) , 5-10 rokov 12 respondentov, 10-15 rokov 18 respondentov, 15-20 rokov 13 respondentov. 
Pred realizáciou empirického výskumu boli postavené tri všeobecné a deväť pracovných hypotéz, ktoré boli 
testované a na základe názorov prezentovaných respondentmi boli potvrdené alebo vyvrátené. 
 
Vychádzajúc z analýzy odpovedí všetkých troch skupín respondentov, ktoré sa vo väčšine  odzrkadlili v potvrdení 
stanovených hypotéz, je možné odporučiť tieto opatrenia na zefektívnenie odhaľovania daňových únikov a daňovej 
trestnej činnosti. Je potrebné zdôrazniť, tak ako je to uvedené v úvode, že navrhované opatrenia nie sú zamerané 
na globálne zníženie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti, keďže takéto opatrenia boli prijaté vládou SR  
v Akčnom pláne v boji proti daňovým podvodom,ktorý obsahuje päťdesiat opatrení a ich realizácia je rozplánovaná 
do troch etáp od roku 2012 až do roku 2016. Preto opatreniami, ktoré predkladáme na vedeckú diskusiu a ktoré 
vychádzajú z názorov respondentov, nechceme navrhovať už prijaté opatrenia v oblasti daňového práva, 
obchodného práva, finančného práva, trestného práva, v oblasti operatívnych činností Finančnej správy 
a operatívnych činností orgánov činných v trestnom konaní. Cieľom je doplniť opatrenia prijaté v akčnom pláne 
o opatrenia na zefektívnenie odhaľovania daňových únikov a daňovej trestnej činnosti a poskytnúť ich na 
širšiu vedeckú a odbornú diskusiu. 
 
 
3.1 Opatrenia v legislatívnej oblasti 
 
K oblasti súčasného právneho prostredia zameraného na boj proti daňovým únikom a daňovej kriminalite boli 
z názorov respondentov zistené vážne výhrady. Až 89 % respondentov z radov colníkov a 70 % respondentov 
z radov policajtov považuje súčasné právne prostredie zamerané na elimináciu daňových únikovvo všeobecnosti 
za nedostatočné alebo dostatočné len čiastočne. 73 % respondentov z radov colníkov a 67 % respondentov z radov 
policajtov vníma právnu úpravu daňových trestných činov v Trestnom zákone za nedostatočnú alebo dostatočnú 
len čiastočne vrátane toho, že až 73 % respondentov z radov colníkov a 59 % respondentov z radov policajtov 
považuje výšku trestu pri daňových trestných činoch v Trestnom zákone za nedostatočnú alebo dostatočnú len 
čiastočne. Ako najviac preferované legislatívne opatrenie respondenti obidvoch skupín odbornej verejnosti 
odporúčajú uskutočniť zmeny v právnej úprave zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Tento ich názor 
potvrdzuje i analýza uplatňovania predmetného zákona v praxi, ktorou bolo zistené, že jeho efektívnosť je 
minimálna. Finančná spravodajská jednotka, ktorá je subjektom realizujúcim preverovanie podľa zákona 
o preukazovaní pôvodu majetku od účinnostitohto zákona t. j. od 1. januára 2011 do 15. 8. 2014, prijala celkovo 
140 oznámení vrátane vlastných podnetov o podozreniach nasvedčujúcich nadobudnutie majetku z nelegálnych 
príjmov v zmysle zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku. Z toho 48 oznámení nespĺňalo 
náležitosti zákona, preto sa majetkové preverovanie ani nezačalo. V 55 prípadoch boli oznámenia po preskúmaní 
ukončené z dôvodu, že zistený rozdiel celkovej hodnoty majetku a preukázateľných príjmov zistených v rámci 
majetkového preverovania nepresiahol 1500-násobok minimálnej mzdy. V11 prípadoch bol podaný na príslušnú 
prokuratúru podnet napodanie návrhu na začatie konania o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1500-
násobok minimálnej mzdy vyšší ako preukázateľné príjmy osoby. V ostatných prípadoch preverovanie naďalej 
pokračuje.Z 11 podnetov odstúpených na prokuratúru boli 3 podnety po vrátení z prokuratúry odložené pre 
nedostatok majetku – preverovaná osoba sa medzi tým majetku zbavila a v čase, keď prípad prokurátor riešil, už 
nebol stanovený rozdiel 1500-násobku minimálnej mzdy, resp. po vrátení sa opätovne vyčíslil majetok a príjmy 
a rozdiel nedosahoval stanovený rozdiel (preverované osoby napr. doložili zmluvu o pôžičke). 7 podnetovbolo 
prokuratúrou vrátených na doplnenie, pričom v jednom prípade bol založený ad acta, lebo preverovaná osoba 
u príslušného prokurátora preukázala pôvod majetku a v ďalších 6 prípadoch sav súčasnosti vykonávajú úkony 
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podľa pokynov prokurátora. Z celkového počtu 140 oznámení len 1 podnet je v súčasnosti odstúpený na príslušný 
súd, v ktorom doposiaľ nebolo rozhodnuté.6 
Na základe uvádzaných názorov respondentov odporúčame v legislatívnej oblasti tieto opatrenia: 

1. Novelizácia zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku so zameraním na zvýšenie jeho 
efektívnosti. 

2. Novelizácia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov – novelizácie 
skutkových podstát daňových trestných činov so zameraním na terminologické precizovanie 
pojmov, zvýšenie trestných sadzieb pri daňových trestných činoch, ako aj na stanovenie jasných 
kompetencií vo vzťahu k daňovej trestnej činnosti. 

3. Novelizácia zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov so zameraním na 
novelizáciu ustanovenia § 117 Agent s možnosťou využitia inštitútu agenta (iná osoba ako príslušník PZ) 
pri najzávažnejších formách daňovej trestnej činnosti. 
 

Až 70 % respondentov z radov colníkov a 63 % respondentov z radov policajtov sa vyjadrilo, že kompetencie 
príslušníkov Kriminálnej polície a príslušníkov Finančnej polície pri odhaľovaní daňových únikov a daňovej 
trestnej činnosti sú nedostatočné alebo sú dostatočné len čiastočne. Na základe uvádzaných názorov respondentov 
odporúčame v legislatívnej oblasti tieto opatrenia: 

4. Novelizácia zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov so zameraním na 
zvýšenie oprávnení príslušníkov Policajného zboru pri odhaľovaní daňových únikov 

5. Novelizácia zákona č. 652/2004 Z . z. o colných orgánoch so zameraním na zvýšenie oprávnení 
príslušníkov Kriminálneho úradu Finančnej správy pri odhaľovaní daňových únikov 

 
Názor respondentov, že rozšírenie obsahu neobvyklej obchodnej operácie aj na konania, ktoré môžu viesť k 
daňovej trestnej činnosti, by zvýšilo počet indikovaných prípadov, a tým aj efektívnosť odhaľovania daňových 
trestných činov, vyjadrilo až 81 % respondentov z radov colníkov a 65 % respondentov z radov policajtov . 
Zároveň uviedli, že podľa ich názoru z povinných osôb uvedených v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu najvýraznejším spôsobom môžu 
indikovať daňové úniky účtovníci, audítori a banky. 
Na základe uvádzaných názorov respondentov odporúčame v legislatívnej oblasti  opatrenie: 

6. Novelizácia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane 
pred financovaním terorizmu so zameraním na rozšírenie vymedzenia neobvyklej obchodnej operácie aj 
o konanie vzťahujúce sa nielen na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu, ale aj 
na daňovú trestnú činnosť, a tým aj povinnosť povinných osôb ohlasovať takéto neobvyklé obchodné 
operácie finančnej spravodajskej jednotke. 
 

Vychádzajúc z názorov respondentov tretej skupiny – „laickej verejnosti“, najmä z odpovedí na otázky č. 7, 8, 12 
a 15, v ktorých až 96 % respondentov si myslí, že rozsah daňových únikov na Slovensku je podmienený právnym 
a ekonomickým prostredím, ako aj ich názor, že podnikateľské subjekty k páchaniu daňových únikov najviac 
povzbudzuje neprehľadná legislatíva, biele miesta v zákonoch, najmä v daňovom poriadku a podobne odporúčame 
v legislatívnej oblasti opatrenie: 

7. Novelizácia zákona č. 563/2009 Z. z. o práve daní v znení neskorších predpisov so zameraním na 
zvedenie tzv. benchmarkingu ako metódy, ktorú bude Finančná správa využívať na výber daňových 
subjektov na kontrolu. Táto metóda výrazným spôsobom môže pomôcť pri zvýšení účinnosti indikovania 
prípadov daňových únikov a daňovej trestnej činnosti, a tým aj k zefektívneniu ich odhaľovania. 

 
 

3.2 Opatrenia v organizačno-riadiacej oblasti 
 
V dotazníkovom prieskume sa 19 % respondentov z radov colníkov a len 12 % respondentov z  radov policajtov  
vyjadrilo, že spolupráca Policajného zboru a orgánov finančnej správy priodhaľovaní a vyšetrovaní daňovej 
kriminality je dostatočná v plnom rozsahu. 73 % respondentov z radov colníkov a 53 % respondentov z  radov 
policajtov  prezentovalo názor, že spolupráca Policajného zboru a orgánov finančnej správy priodhaľovaní a 
vyšetrovaní daňovej kriminality je nedostatočná alebo dostatočná len čiastočne. Potvrdzujú to aj názory 66 % 
respondentov z radov colníkov a 51 % respondentov z  radov policajtov , že nie sú  písomne spracované postupy 
spolupráce Finančnej správy a Policajného zboru na úseku daňových trestných činov. Respondenti navrhli aj 
vlastné odporúčania na zlepšenie spolupráce. Problémovou otázkou bol subjekt, ktorý by mal komplexne 
zabezpečovať odhaľovanie a vyšetrovanie daňových trestných činov.  Najviac respondentov uviedlo variantu 
zriadenia spoločného pracoviska finančnej správy a polície. Takúto formu preferovalo 65 %  respondentov z radov 

                                                             
6Výročné správy Finančnej spravodajskej jednotky 
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colníkov a 45 % respondentov z  radov policajtov. Druhý v poradí bol názor, že odhaľovanie a vyšetrovanie 
daňových trestných činov by malo byť výlučne v kompetencii finančnej správy, napr. Kriminálneho úradu 
Finančnej správy. Tento variant preferovalo 24 % respondentov z radov colníkov a 36 %  respondentov z  radov 
policajtov.  
54 % respondentov z radov colníkov a 38 % respondentov z  radov policajtov  si myslí, že prepojenie informačných 
systémov Finančnej správy SR a Policajného zboru by v plnej miere zvýšilo efektívnosť odhaľovania daňovej 
trestnej činnosti.Na základe uvádzaných názorov respondentov odporúčame v organizačno-riadiacej oblasti 
nasledovné opatrenia: 

8. Vypracovať štandardizovaný operačný postup pre pracovníkov finančnej správy a príslušníkov PZ 
k postupom pri odhaľovaní a vyšetrovaní daňovej trestnej činnosti, ako aj stanovenie formy a obsahu 
podania pri podozrení zo spáchania daňových trestných činov a tieto aplikovať v praxi. 

9. Vytvoriť spoločné pracovisko Finančnej správy a Policajného zboru, do ktorého výlučnej kompetencie 
by spadalo odhaľovanie a vyšetrovanie daňovej trestnej činnosti („inštitucionalizovanie daňovej kobry“). 

10. V rámci spoločného pracoviska Finančnej správy a Policajného zboru zrealizovať prepojenie 
informačných systémov Finančnej správy SR a Policajného zboru. 

 
 

3.3 Opatrenia v oblasti výchovy a vzdelávania 
 
Na základe empirického výskumu je možné konštatovať, že tolerancia verejnosti v Slovenskej republike voči 
páchaniu daňových únikov a daňovej trestnej činnosti je vysoká. Jednoznačne to potvrdzujú názory respondentov, 
z ktorých až 78 % respondentov z laickej verejnosti si myslí, že na Slovensku sú daňové úniky tolerované a zároveň 
až 50 % respondentov z laickej verejnosti osobne toleruje daňové úniky. Ešte negatívnejšie vnímanie bolo 
prezentované respondentmi aj v prvej a druhej skupine respondentov z radov odbornej verejnosti, kde až 97 % 
respondentov z radov colníkov a 85 % respondentov z  radov policajtov  sa vyjadrilo, že pre podnikateľov nie je 
vnímanie spáchania daňového trestného činu odstrašujúce. Tolerancia verejnosti voči daňovým únikom a daňovej 
kriminalite má za následok, že občania sa na indikovaní možných prípadov daňových únikov a daňových trestných 
činov podieľajú len v minimálnej miere. Vo väčšine prípadov, aj keď majú vedomosť o daňových únikoch 
a daňovej trestnej činnosti, túto neoznamujú daňovým úradom ani orgánom polície a orgánom činným v trestnom 
konaní a páchané daňové úniky a daňová trestná činnosť ostáva latentná. Preto je nevyhnuté zvýšiť „daňovú 
gramotnosť“ širokej verejnosti a to tým, že sa začne vzdelávanie občanov s poukazom na skutočnosti, že neplatenie 
daní, obchádzanie daňových zákonov, nepriznávanie daní, daňové podvody majú negatívne dôsledky na kvalitu 
života každého občana. Neplatenie daní, obchádzanie ich platenia, daňové podvody majú za následok zníženie 
príjmov štátneho rozpočtu a tým aj nemožnosť skvalitnenia sociálnej, zdravotnej starostlivosti, skvalitnenia 
vzdelávania, zvýšenia bezpečnosti občanov a podobne. Je potrebné jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom 
širokej verejnosti ukázať, že tolerovanie daňových únikov a daňovej kriminality v konečnom dôsledku vedie 
k znižovaniu životnej úrovne všetkých občanov. Preto navrhujeme v oblasti výchovy na vedeckú diskusiu 
nasledovné opatrenia: 

11. K zvýšeniu „daňovej gramotnosti“ využiť verejnoprávnu televíziu, ktorá by spracovala sériu 
vzdelávacích programov zameraných na vysvetľovanie dopadov daňových podvodov, dôsledkov 
neplatenia daní, ich obchádzania a nepriznávania, na kvalitu života jednotlivca a celej spoločnosti. 

12. Do učebných osnov stredných a vysokých škôl zaradiť aj témy, ktoré by zvyšovali „daňovú gramotnosť“. 
 
Efekt týchto navrhovaných opatrení sa nedostaví ihneď, ale v dlhodobejšom horizonte je predpoklad, že sa zníži 
tolerancia verejnosti a jednotlivcov voči daňovým podvodom  a zároveň prispejú aj k lepšej spolupráci občanov 
k odhaľovaniu daňových únikov a daňovej kriminality. 
Oblasti vzdelávania boli venované viaceré otázky v dotazníku.  83 % respondentov z radov colníkov a 89 
%  z  radov policajtov  sa vyjadrilo, že finančná správa nezabezpečuje alebo zabezpečuje len sporadicky odborné 
školenia pre svojich pracovníkov orientované na rozpoznávanie indikátorov daňovej trestnej činnosti. Obdobné 
názory vyjadrili aj k zabezpečovaniu školení pre pracovníkov polície v oblasti daňových únikov zo strany finančnej 
správy, preto navrhujeme opatrenie: 

13. Na zvýšenie odbornej pripravenosti zaviesť pravidelné cyklické školenia pre pracovníkov finančnej 
správy a pracovníkov polície pracujúcich na úseku odhaľovania a vyšetrovania daňovej kriminality. 
Odborné školenia by mali byť nasmerované  do  oblasti rozpoznávania indikátorov daňových trestných 
činov, do oblasti spôsobov páchania daňových podvodov a podobne. Odborné školenia by mali byť 
zabezpečované najmä odbornými lektormi z finančnej správy. 
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PRACOVNÉ ÚRAZY V KONTEXTE  
BEZPEČNOSTI A OCHRANY SR 

 
Jana VIKTORYOVÁ1 – Jaroslav BLATNICKÝ2 – Ján PALAREC3 

 

Abstrakt: Autori sa vo vedeckej štúdii venujú problematike pracovných úrazov ako mimoriadnych udalostí, ktoré 
výraznou mierou ovplyvňujú bezpečnosť a ochranu záujmov Slovenskej republiky. Poznatky vyplývajú 
z vykonaného výskumného projektu, ktorý bol zameraný na počiatočné úkony a opatrenia pri odhaľovaní 
a dokazovaní pracovných úrazov.  
Kľúčové slová: pracovné úrazy, spôsoby páchania, obhliadka, predmet dokazovania, vyšetrovacie verzie 
 
Abstract: The authors in scientific research dealing with issues of occupational accidents as incidents that 
significantly affect the safety and interests of the Slovak Republic . The findings stem from research carried out 
by the project, which focused on initial actions and measures in detecting and proving occupational accidents. 
Key words: accidents at work , modus operandi, inspection, subject of inquiry, investigation versions 
 
 
1. ÚVOD 
 
V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti katedra vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave 
reaguje na potreby policajnej praxe v oblasti navrhovania postupov vyšetrovania vybraných druhov trestnej 
činnosti. Výskumné zámery sú začlenené do štruktúry čiastkových úloh vedecko-výskumnej úlohy „Aktuálne 
problémy vyšetrovania vybraných druhov trestných činov“, ktorá je riešená v rokoch 2010 až 2014. Naliehavá 
spoločenská a policajno-bezpečnostná objednávka si vyžiadala  v roku 2014 zamerať všetko výskumné úsilie na 
skúmanie konkrétnych vyšetrovacích postupov v oblasti dokazovania a vyšetrovania pracovných úrazov. Prvá 
etapa výskumných prác bola orientovaná na analýzu, precizovanie a rozpracovanie procesných postupov 
v počiatočnej fáze vyšetrovania a dokazovania pracovných úrazov. 
Z hľadiska celospoločenských priorít patrí problematika pracovných úrazov na popredné mesta z pohľadu 
závažnosti a vzniknutých následkov. Súčasný stav poznania a rozpracovania danej problematiky sa javí ako 
nedostatočný, pretože absentuje komplexné trestno-právne rozpracovanie vyšetrovania a dokazovania pracovných 
úrazov. 
Dôležitým prameňom poznania pri spracovávaní pracovných úrazov sú nesporne zovšeobecnené skúsenosti praxe 
pri odhaľovaní a vyšetrovaní danej trestnej činnosti, ako aj osobné praktické vedomosti a poznatky orgánov 
činných v trestnom konaní, ako aj ostatných subjektov zúčastnených na vyšetrovaní pracovných úrazov. 
Odhaľovanie alebo vyšetrovanie trestného činu nezačína ani neprebieha za situácie, kedy je dostatok 
východiskových  informácií alebo poznatkov o trestnom čine a jeho javoch. Obvykle pôjde len o jednotlivé údaje, 
kde chýbajú reťazce, ktoré by ich spájali v jednotný celok a umožňovali by vytvoriť si jasnú predstavu o udalosti 
ako celku. 
Prax pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti ukazuje, že praktická činnosť orgánu činného v trestnom konaní 
nie je ani možná bez využívania zovšeobecnených skúseností z praxe a bez využívania osobitných znalostí a 
osobných praktických skúseností, ktoré získaval dlhoročnou praxou pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti. 
Dôležitým zdrojom poznania je najmä štúdium vyšetrovacích spisov, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi prípadmi 
pracovných úrazov. 
Cieľom vyšetrovacej činnosti je zistiť každý trestný skutok a vytvoriť predpoklady k tomu, aby bola napĺňaná 
požiadavka neodvratnosti trestného postihu za spáchaný trestný čin. V tejto súvislosti treba uviesť, že jedným 
z dôležitých činiteľov je intenzívna, vysoko kvalifikovaná a účinná činnosť pri odhaľovaní trestných činov, 
zisťovaní ich páchateľov, vyšetrovaní, dokazovaní a predchádzaní trestnej činnosti pracovných úrazov. 
Vyšetrovacia činnosť v tomto smere je predovšetkým zameraná na: 
- prípravu a vykonanie konkrétnych vyšetrovacích úkonov a opatrení, 
- podchytenie priebehu a výsledkov procesných úkonov, 
- hodnotenie získaných výsledkov a určenie ich dôkazného významu vo vyšetrovanej trestnej veci, 
- metodiku postupu použitia jednotlivých metód a prostriedkov pri vyšetrovaní, 
- uplatnenie odporúčanej metodiky vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov. 
Okrem toho možno uviesť, že v rámci vyšetrovacej činnosti sa využívajú aj poznatky ďalších spoločenských, 
prírodných a technických vied, ako aj poznatky  a vedecké znalosti kriminalistickej vedy a teoretické poznatky 
                                                             
1 prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. vedúca katedry vyšetrovania, Akadémie PZ v Bratislave, jana.viktoryova@minv.sk  
2 JUDr. Jaroslav Blatnický, PhD., katedra vyšetrovania, Akadémia PZ v Bratislave, jaroslav.blatnicky@minv.sk 
3 JUDr. Ján Palarec, katedra vyšetrovania, Akadémia PZ v Bratislave, jan.palarec@minv.sk 
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tvoriacej sa policajno-bezpečnostnej vedy, ktoré sú dôležité a veľmi potrebné pre odhaľovanie, dokumentovanie, 
vyšetrovanie a predchádzanie trestnej činnosti. 
Odporúčané postupy vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov nemožno chápať ako nemennú šablónu, 
ktorá by automaticky vyriešila všetky problémy súvisiace s vyšetrovaním. 
Celkový postup vyšetrovania v jeho komplexnosti je situačne závislý na množstve faktorov, vyskytujúcich sa v 
rôznych kvalitách. 
Pri skúmaní počiatočnej etapy vyšetrovania a dokazovania pracovných úrazov sa pozornosť riešiteľského tímu 
zamerala na spôsoby páchania a utajovania pracovných úrazov, osobitosti opatrení, neodkladných úkonov, 
neopakovateľných úkonov a zaisťovacích úkonov využívaných pri vyšetrovaní a dokazovaní pracovných úrazov, 
na predmet a rozsah dokazovania a vyšetrovania, tvorbu vyšetrovacích verzií, ich previerku a plánovanie 
vyšetrovania pracovných úrazov. Každý čiastkový problém, ktorý vytvára štruktúru metodiky vyšetrovania 
pracovných úrazov je posudzovaný z rôznych uhlov pohľadu, najmä sa analyzuje súčasný stav jeho spracovania, 
inventarizujú a systematizujú sa východiská, jednotlivé jeho stránky a vybrané problémy, vypracováva sa rámcový 
náčrt procesných postupov v danej etape vyšetrovania.  
Získané výstupy z prvej etapy vedecko-výskumnej úlohy venovanej vyšetrovaniu a dokazovaniu pracovných 
úrazov sa využijú na:  
- systematické rozvíjanie teórie vyšetrovania, metodológie a metód riešenia konkrétnych vyšetrovacích situácii 

z oblasti pracovných úrazov, 
- optimalizáciu vzdelávacieho procesu na Akadémii PZ v Bratislave na katedre vyšetrovania v predmete Teória 

a metodika vyšetrovania 1, 2, 
- posilnenie orientácie výskumnej práce katedry vyšetrovania Akadémie PZ v Bratislave na najnaliehavejšie 

teoretické a praktické problémy policajnej praxe, v danom prípade na vyšetrovanie pracovných úrazov, 
- odovzdanie výsledkov výskumu na ďalšiu realizáciu policajnej praxi, 
- intenzívnejšie prepojenie vedeckej výchovy vyšetrovateľov – čakateľov s právnickým a neprávnickým VŠ 

vzdelaním v rámci špecializačného vzdelávania s aktuálnou policajno-vyšetrovacou situáciou v Slovenskej 
republike v oblasti vyšetrovania pracovných úrazov. 

Nutnosť zaoberať sa vyšetrovaním a dokazovaním pracovných úrazov možno doložiť aj štatistickými 
ukazovateľmi, ktoré podčiarkujú význam danej témy.4 
 
 
Počet prípadov pracovných úrazov 
 
Vývoj pracovných úrazov v rokoch 2007 – 20125 je znázornený v nasledujúcej tabuľke, kde vidno pokles 
pracovných úrazov, ako aj pokles pracovných úrazov s následkom smrti v uvedenom období. Podľa Štatistického 
úradu Slovenskej republiky bolo v roku 2012 8767 pracovných úrazov, čo je pokles o 6223 pracovných úrazov 
oproti roku 2007. Celkovo tak pracovné úrazy klesli o 41,52 %. Rovnako došlo aj k poklesu ťažkých pracovných 
úrazov s následkom smrti, konkrétne z 97 prípadov, na 52 úmrtí následkom pracovného úrazu. Ide tak o pokles 
46,6 % úmrtí v dôsledku úrazu pri práci. Naopak, oproti uvedeným poklesom, priemerná doba pracovnej 
neschopnosti sa zvýšila z 45,93 v roku 2007 na 60,13 v roku 2012. Z uvedeného teda vyplýva, že v uvedenom 
období klesol počet pracovných úrazov, ale zvýšil sa priemer pracovnej neschopnosti pri pracovných úrazoch. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Počet prípadov pracovných 
úrazov  14990 12524 10043 9802 9442 8767 

Smrteľné pracovné úrazy  97 80 44 48 40 52 
Priemerná doba pracovnej 
neschopnosti pri pracovnom 
úraze pracovnom úraze  

45,93 43,45 54,25 53,93 56,07 60,13 

 
Z teritoriálneho hľadiska počty SPÚ a ŤUZ a ich vývoj v rokoch 2011 a 2012 podľa krajov SR sú zachytené v 
nasledovnom grafe: 
 

                                                             
4 Do riešenia vedecko-výskumných úloh sú včleňovaní aj študenti, ktorí sa zaujímajú o vyšetrovanie a svoj záujem premietli do výberu svojej 
kvalifikačnej práce. Študentka Bc. Ivana Strečková pod vedením vedúceho záverečnej práce JUDr. Jána Palarca si v akademickom roku 
2013/2014 vybrala a spracovávala tému diplomovej práce „Postup pri vyšetrovaní pracovných úrazov“. Závery z ich čiastkových výskumných 
zistení orientovaných na analýzu štatistických ukazovateľov pracovných úrazov do roku 2012 sa stali súčasťou predbežnej záverečnej správy 
z výskumu počiatočnej etapy vyšetrovania a dokazovania pracovných úrazov. 
5 Štatistické ročenky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase riešenia výskumnej úlohy sprístupňovali len údaje o pracovných 
úrazoch do roku 2012. Údaje za roky 2013 až 2014 budú do predbežnej záverečnej správy z riešenia počiatočnej etapy vyšetrovania 
a dokazovania pracovných úrazov zaradené dodatočne po ich zverejnení na príslušných portáloch. 
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Najviac pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví sa vyskytlo v roku 2011 v  Prešovskom kraji, najviac 
smrteľných pracovných úrazov bolo v Žilinskom kraji. Rovnako aj roku 2012 bolo najviac pracovných úrazov s 
ťažkou ujmou na zdraví v Prešovskom kraji, najvyšší počet smrteľných úrazov bol v Bratislavskom kraji. 
 
 
Závažné pracovné úrazy s následkom smrti a s ťažkou ujmou na zdraví 
 
V organizáciách patriacich do pôsobnosti dozoru Národného inšpektorátu práce došlo v roku 2012 k 52 závažným 
pracovným úrazom s následkom smrti, pričom oproti roku 2011 ich počet vzrástol o 14 prípadov, čo je nárast o 
36,84 %.  
V hodnotenom období bolo v roku 2012 zaevidovaných 158 pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Oproti 
roku 2011 počet závažných pracovných úrazov vzrástol o 21 prípadov (nárast o 15,33 %). Nakoľko zákonom č. 
470/2011 Z. z.6 boli s účinnosťou od 1.1.2012 zrušené pracovné úrazy s predpokladanou alebo skutočnou dĺžkou 
pracovnej neschopnosti najmenej 42 dní, boli pre účely porovnania tieto pracovné úrazy pripočítané k 
registrovaným pracovným úrazom. 
 

 
 
Medzi zamestnancami, ktorí utrpeli v hodnotenom roku 2012 pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví, bolo 23 
žien (14,56 %), pričom smrteľný pracovný úraz ženy nebol zaznamenaný. V roku 2012 nebol zaznamenaný 
smrteľný pracovný úraz, ani ťažká ujma na zdraví mladistvého zamestnanca. 
Veková štruktúra poškodených 
 
Z nasledujúceho grafického znázornenia vekovej štruktúry zamestnancov, ktorí boli poškodení pri pracovnom 
úraze je zrejmé, že najviac závažných pracovných úrazov sa v roku 2012 vyskytlo u zamestnancov vo vekovej 
                                                             
6 Zákon. č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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kategórii od 50 do 60 rokov (13 prípadov – 25 % SPÚ a 61 prípadov – 38,61 % ŤUZ). Druhú najpočetnejšiu 
skupinu tvorili postihnutí vekovej kategórie od 40 do 50 rokov (17 prípadov – 32,69 % SPÚ, 39 prípadov – 24,68 
% ŤUZ). Ako vidieť z grafu, najmenej zastúpené boli vekové kategórie najmladších a najstarších (60 a viac rokov) 
zamestnancov.   
 
Nasledujúci graf znázorňuje vekovú štruktúru zamestnancov, ktorí utrpeli v roku 2011 a 2012 závažné pracovné 
úrazy a rovnako aj vývoj tejto štruktúry: 
 

 
 
 
Výskyt pracovných úrazov podľa činnosti 
 
Z hľadiska vykonávanej profesie a zaradenia postihnutých v zamestnaní možno konštatovať, že v roku 2012 
najviac závažných pracovných úrazov zaznamenali vodiči a obsluhy pojazdných strojových zariadení (24,76 %, 
t.j. 52 úrazov – 14 SPÚ a 38 ŤUZ, z toho najviac vodiči motorových vozidiel – nákladných, osobných a autobusov), 
kvalifikovaní stavební robotníci a remeselníci okrem elektrikárov (11,43 %, t.j. 24 úrazov – 11 SPÚ a 13 ŤUZ) a 
pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave (10,95 %, t.j. 23 úrazov – 5 SPÚ a 18 ŤUZ). Profesijná 
štruktúra dlhodobo potvrdzuje, že z hľadiska ohrozenia úrazom je doprava najrizikovejšou pracovnou oblasťou. 
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Najdôležitejšími charakteristikami úrazových udalostí sú však zdroje a príčiny ich vzniku. Zo štatistiky týchto 
sledovaných údajov vyhodnocovaných v rámci Informačného systému ochrany práce vyplýva, že väčšina prípadov 
(83,34 % závažných pracovných úrazov) sa kumulovala do štyroch hlavných zdrojových skupín. Ide o pracovné, 
prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb, dopravné prostriedky, stroje, materiál, bremená a iné 
predmety. 
 
 
2. POČIATOČNÁ ETAPA VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA PRACOVNÝCH ÚRAZOV 
 
Počiatočná etapa vyšetrovania a dokazovania pracovných úrazov, tak ako ju predkladáme do pozornosti širokej 
odbornej verejnosti okrem poznatkov získaných z policajnej a trestno-procesnej praxe, nadväzuje na odborné práce 
významných autorov uznávaných kriminalistických škôl, ktorí sa vo svojich prácach aspoň sčasti zmienili 
o problematike pracovných úrazov.7 
 
 
 
2.1 Spôsoby páchania a utajovania pracovných úrazov 
 
Pracovné úrazy spôsobujú spoločnosti každoročne nenahraditeľné straty na životoch a zdraví pracujúcich. Značné 
sú aj hmotné škody, a to ako priame, t.j. poškodenie výrobných objektov, strojov a zariadení a pod., tak aj 
nepriame, napr. zastavenie výroby, náhrada ušlých miezd a náklady spojené s následkami pracovných úrazov. 
Za pracovný úraz sa považuje akékoľvek poškodenie zdravia alebo usmrtenie, ktoré bolo pracovníkovi spôsobené 
krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 
súvislosti s tým. V praxi sa môže vyskytnúť niekoľko pracovných úrazov: 
- smrteľné, 
- ťažké, 
- ostatné. 
Za smrteľný sa pokladá úraz, v ktorého dôsledku nastala smrť pracovníka, pričom nie je rozhodujúce, či smrť 
nastala ihneď alebo neskoršie ako následok pracovného úrazu. Ťažký je ten úraz, pri ktorom dochádza ku 
spôsobeniu ťažkej ujmy na zdraví (zmrzačenie, poškodenie dôležitého orgánu, a pod.). Hromadné sú také pracovné 
úrazy, kedy pri jednej udalosti bolo zranených viacej osôb, z ktorých aspoň jedna ťažko alebo smrteľne alebo keď 
bolo zranených viac než desať osôb. 
Z uvedeného vymedzenia vyplýva, že poškodenie zdravia pracovníka alebo jeho smrť je účinkom a úraz je formou 
spôsobenia tohto účinku. Ak dôjde k vzniku uvedených účinkov formou pracovného úrazu v dôsledku porušenie 
dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo povinnosti uloženej 
podľa zákona, ako i v dôsledku hrubého porušenie zákona, predpisov, inštrukcií a pod. o bezpečnosti práce, môže 
sa jednať o spáchanie niektorého trestného činu. Ide väčšinou o nedbanlivostné trestné činy ublíženia na zdraví. 
V niektorých prípadoch sa môže jednať o trestný čin všeobecného ohrozenia. 
S utajovaním pracovných úrazov sa stretávame relatívne málo, vzhľadom na zjavnosť následkov, ktoré sa dajú len 
ťažko zatajiť, ako i preto, že právnymi predpismi a organizačnými opatrenia je stanovená povinnosť oznámiť 
pracovný úraz príslušným orgánom. I napriek tomu, sa v praxi vyskytujú prípady utajovania pracovných úrazov, 
zo strany zodpovedných pracovníkov motivované obavou zo zodpovednosti za porušenie ich povinnosti. Niekedy 
sa organizácia, podniky, spoločnosti a firmy (ďalej len „organizácia“) snaží zvaliť v rozpore so skutočnosťou 
zodpovednosť za pracovný úraz na samotného poškodeného pracovníka. Nie sú však vylúčené ani opačné prípady, 
kedy pracovník, ktorý utrpel úraz výlučne vlastným zavinením (napr. v opitosti), predstiera úraz zavinený 
organizáciou, kedy za pracovný úraz vydáva úraz bez súvislosti s výkonom práce (v domácnosti a pod.).8 
 
 
 
2.2 Podnety, osobitosti opatrení, neodkladných úkonov, neopakovateľných úkonov a zaisťovacích 

úkonov pri vyšetrovaní a dokazovaní pracovných úrazov 
 
Organizácie sú povinné registrovať všetky pracovné úrazy, pokiaľ nimi bola spôsobená smrť alebo pracovná 
neschopnosť pracovníka trvajúc najmenej jeden deň, mimo deň, kedy došlo k pracovnému úrazu. Vedenie 
organizácie musí po obdržaní správy o smrteľnom, ťažkom alebo hromadnom pracovnom úraze ohlásiť tento 

                                                             
7 VITORYOVÁ, J., PALAREC, J., BLATNICKÝ, J. Vyšetrovanie vybraných druhov trestných činov – detskej pornografie, trestnej činnosti 
mladistvých, pracovných úrazov. Bratislava : Akadémia PZ, 2014, s. 56 – 57 Literatúra, napr. ide o autorov KONRÁD, Z., MUSIL, J., NĚMEC, 
M., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J., ŠIMOVČEK, I. atď. 
8 VODŇANSKÝ, M. Provádění některých počátečních úkonů při vyšetřování pracovních úrazů. In: Kriminalistický sborník. Roč. 24, č. 10 
(1980), s. 619-620. 
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útvaru Policajného zboru. Organizácia je tiež povinná, ak zomrie pracovník kedykoľvek neskoršie následkom 
pracovného úrazu, do 48 hodín po úmrtí ohlásiť túto skutočnosť príslušným orgánom. Oznámenie musí obsahovať 
údaje o čase, mieste a druhu pracovného úrazu, v zmysle príslušných zákonných predpisov. 
 
 
2.3 Obhliadka miesta činu 
 
Včasná a rýchla obhliadka miesta pracovného úrazu je potrebná, za využitia všeobecných taktických zásad, 
z dôvodu  nutnosti obnoviť výrobu a zabrániť prípadnému mareniu vyšetrovania, ktoré by mohlo spočívať, napr. 
v odstránení príčin úrazu osobami, zodpovednými za bezpečnosť práce, dodatočnou montážou zabezpečovacích 
zariadení u strojov, vyvesenie prípadných pokynov a nariadení, ktoré je nutné dodržiavať pre bezpečnú prácu. 
Význam obhliadky miesta činu nemožno podceňovať ani v prípadoch neskorého ohlásenia pracovného úrazu. 
Odstránenie niektorých nedostatkov vo výrobe spôsobujúcich úraz vyžaduje dlhú dobu, niektoré situácie 
a okolnosti dôležité pre objasnenie úrazu možno pochopiť len obhliadkou miesta úrazu (na mieste činu môžu byť 
stopy krvi, rôzne poškodenia, ktoré pomáhajú objasniť mechanizmus úrazu). Organizácie a ich pracovníci sú 
povinní v prípadoch pracovných úrazov zaistiť miesto pracovného úrazu tak, aby ostalo zachované v pôvodnom 
stave do príchodu vyšetrovateľa alebo pracovníka inšpektorátu bezpečnosti práce. Vo výnimočných prípadoch, 
kedy nemožno nechať miesto v pôvodnom stave (napr. vyslobodenie zraneného pracovníka), musí pracovník 
organizácie, ktorý dal príkaz alebo súhlas k vykonaniu zmien, nechať vyhotoviť situačný náčrtok, na ktorom sa 
vyznačí vykonaná zmena, príp. miesto úrazu vyfotografovať v pôvodnom stave. 
V niektorých prípadoch vyzerá miesto úrazu, najmä po výbuchoch a prevádzkových haváriách, ako chaotické 
nakopenie najrôznejších trosiek, strojov a surovín. To vyžaduje, aby sa vyšetrovateľ pred začatím obhliadky 
zoznámil s organizačnou štruktúrou organizácie, v ktorej došlo k pracovnému úrazu, s technológiou výroby, 
s jednotlivými mechanizmami a zariadeniami. Ak to nie je možné z časových dôvodov alebo s ohľadom na 
zložitosť týchto otázok, odporúča sa konzultácia s odborníkom alebo pracovníkom inšpektorátu bezpečnosti práce. 
Z týchto dôvodov je veľmi prospešná i účasť týchto odborníkov pri obhliadke miesta úrazu. Príčinná súvislosť 
v prípadoch pracovných úrazov je veľmi zložitým javom (bezprostrednej príčine pracovného úrazu predchádza 
hlavná príčina, jej následky a pod.). Toto všetko sťažuje určenie hraníc obhliadky miesta pracovného úrazu. Na 
začiatku obhliadky vykoná vyšetrovateľ orientačnú obhliadku miesta úrazu, ktorej hlavným cieľom je získať 
všeobecnú predstavu o všetkých objektoch, ktoré sa tam nachádzajú, o ich umiestnení a vzdialenosti medzi nimi 
a účelu ich použitia a pod.9 
V priebehu obhliadky vyšetrovateľ obhliada najmä: 
- jednotlivé stroje a zariadenia, na ktorých došlo k pracovnému úrazu, aby zistil ich technický stav v dobe 

obhliadky, 
- kontrolné a poistné zariadenia týchto strojov, zapojenie k energetickým zdrojom, a pod., 
- stav predpísaných ochranných prostriedkov a či bol nimi postihnutý pracovník vybavený, 
- jednotlivé stopy, ktoré vznikli v priebehu úrazu, úlomky strojov a náradia, 
- mŕtvolu a jej odev (ak sa tam nachádza). 
Účelom detailnej obhliadky miesta pracovného úrazu je najmä: 
- zistiť informácie o mechanizme vzniku a priebehu úrazu a o spôsobených zraneniach a ich druhu, 
- zistiť informácie o bezprostredných príčinách úrazu, 
- zistiť a zaistiť vecné dôkazy. 
V ďalšej etape je potrebné zaistiť písomnú dokumentáciu, ktorú tvoria najmä: 
- platné právne predpisy, ktoré upravujú otázky bezpečnosti práce v odbore, v ktorom došlo k pracovnému 

úrazu, 
- písomná dokumentácia o vyšetrovanom úraze, vyhotovená organizáciou alebo pracovníkom inšpektorátu 

bezpečnosti práce.10 
 
 
 
2.4 Predmet a rozsah dokazovania a vyšetrovania pracovných úrazov 
 
V priebehu dokazovania a vyšetrovania je treba zisťovať najmä: 
- u objektu trestného činu, či boli ohrozené alebo porušené vzťahy, ktoré zaisťujú bezpečnosť pri práci 

a ochranu zdravia a života pracovníkov, 

                                                             
9 VODŇANSKÝ, M. Provádění některých počátečních úkonů při vyšetřování pracovních úrazů. In: Kriminalistický sborník. Roč. 24, č. 10 
(1980), s. 619-624. 
10 BANGO, D. Spolupráca vyšetrovateľa PZ s inšpektorátmi práce pri vyšetrovaní pracovných úrazov. In: Policajná teória a prax. Roč. 12, č. 
2 (2004), s. 37-43. 
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- u objektívnej stránky trestného činu – znaky charakterizujúce vyšetrovanú udalosť alebo konanie páchateľa 
(kedy k pracovnému úrazu došlo, kde, za akých okolností, ktoré iné osoby boli prítomné a aké úlohy plnili, 
aký bol mechanizmus spôsobenia ujmy na zdraví alebo smrti, ktoré konkrétne povinnosti alebo aké konkrétne 
predpisy o bezpečnosti práce boli porušené, znaky charakterizujúce následky úrazu, príp. príčina smrti 
v dôsledku pracovného úrazu), 

- u subjektu trestného činu je nutné získať informácie o pracovnej morálke a kvalifikácii páchateľa, 
- u subjektívnej stránky trestného činu ide o dokázanie subjektívneho vzťahu páchateľa ku konaniu, v ktorého 

dôsledku nastal pracovný úraz a k následku tohto úrazu 
Pri vyšetrovaní pracovných úrazov je nutné okrem toho zistiť príčiny, ktoré vyvolali okolnosti umožňujúce alebo 
uľahčujúce jeho spáchanie. Je potrebné zistiť hlavnú príčinu udalosti, ktorá bola vyvolaná alebo spôsobená 
činnosťou určitej osoby alebo osôb a či podstata, obsah hlavnej príčiny spočíva v porušení dôležitej povinnosti 
alebo v hrubom porušení ustanovení predpisu o bezpečnosti práce. 
 
 
 
2.5 Tvorba vyšetrovacích verzií, ich previerka a plánovanie vyšetrovania pracovných úrazov 
 
V prípadoch, kedy vyšetrovanie začína na základe prijatého oznámenia o pracovnom úraze, možno vyšetrovacie 
verzie vytvoriť a plán zostaviť až po vykonaní neodkladných úkonov, neopakovateľných úkonov a zaisťovacích 
úkonov. Všeobecné verzie o príčine pracovného úrazu môžu byť: 
a) k úrazu došlo následkom porušenie predpisov o bezpečnosti práce osobou zodpovednou za ich dodržiavanie, 
b) k úrazu došlo následkom porušenia predpisov o bezpečnosti práce zodpovednou osobou, avšak spoluvinu na 

jeho vzniku má i poškodený pracovník, 
c) úraz zavinil poškodený pracovník vlastnou činnosťou, 
d) k úrazu došlo pôsobením objektívnych, za konkrétnej situácie, nepredvídaných príčin. 
Vyvodenými dôsledkami, ktoré by mali existovať ak sú pravdivé verzie a) alebo b) sú fakty o existencii 
bezpečnostných predpisov v oblasti činnosti, ktorú vyvíjal poškodený, fakty o porušení týchto predpisov, 
o trestnosti tohto konania a o príčinnej súvislosti medzi ich porušením a následkom, ku ktorému došlo. 
Okrem toho, ak je preverovaná verzia b), musia byť zistené fakty, dokazujúce spoluvinu poškodeného pracovníka 
na vzniku úrazu. 
Ak bola vytýčená verzia b), musí vyšetrovateľ v priebehu jej previerky zistiť fakty, ktoré: 
- poukazujú na pracovnú činnosť poškodeného a jeho fyzický a duševný stav v pracovnej dobe, 
- dokazujú jeho kvalifikáciu pre výkon funkcie alebo povolanie, jeho skúsenosť, zručnosť a pod., 
- dokazujú jeho znalosti predpisov o bezpečnosti práce, jeho vybavenie  ochrannými prostriedkami, znalosťami 

o použití týchto prostriedkov a pod. 
Dosť často vzniká pracovný úraz z objektívnych príčin pri dodržiavaní predpisov o bezpečnosti práce, preto ak je 
k tomu dôvod, vytvoria a preveria sa verzie o objektívnej príčine pracovného úrazu. V niektorých prípadoch je 
potrebné vytvoriť verzie o subjekte pracovného úrazu, pretože úraz mohli spôsobiť rôzne osoby.11 
S tvorbou a previerkou verzií úzko súvisí plánovanie vyšetrovania a organizácia vyšetrovania. Do plánu 
vyšetrovania je nutné zahrnúť nielen všetky reálne, do úvahy prichádzajúce verzie, ale aj spôsob ich preverenia 
a otázky na ktoré je treba nájsť odpovede. Okrem toho, do plánu vyšetrovania sa zapracuje organizácia previerky 
verzií a organizácia vykonávania úkonov a opatrení, ktorých vykonanie je vo veci potrebné za účelom objasnenia 
otázok zakomponovaných v pláne. Je tiež potrebné stanoviť zodpovednosť za ich vykonanie, ako i dobu ich 
vykonania. V priebehu preverovania vyšetrovacích verzií je potrebné uplatňovať i taktické hľadisko, napr. vykonať 
prednostne úkony pri nebezpečenstve zničenia dôkazov, alebo zmarenia či sťaženia vyšetrovania. Do plánu 
vyšetrovania môžeme zapracovať aj taktické postupy pri vykonávaní úkonov, ako sú výsluchy, konfrontácie 
a pod., alebo sa spracujú samostatné plány ich vykonania. 
Plánovanie jednotlivých vyšetrovacích úkonov je priamo závislé na ich charaktere. Zo skupiny otázok, ktoré je 
potrebné riešiť pri vykonávaní určitých vyšetrovacích úkonov možno vyčleniť také, ktoré sú spoločné pre všetky 
vyšetrovacie úkony. Ide o tieto otázky: 
- aký je cieľ zamýšľaného vyšetrovacieho úkonu, 
- kedy je potrebné tento úkon vykonať, 
- kde má byť tento úkon vykonaný, 
- kto sa má zúčastniť vykonania tohto úkonu, 
- ako budú rozdelené povinnosti medzi účastníkov vykonávaného vyšetrovacieho úkonu, 
- v akom poradí sa bude vyšetrovací úkon vykonávať, 
- aké vedecko-technické a iné prostriedky sú potrebné k jeho vykonaniu. 

                                                             
11 KROULÍK, P. Vyšetřování pracovních úrazů. Praha: Kriminalistický ústav VB, 1986, s. 10-12, 25-27. 
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Plán podľa konkrétnej situácie je potrebné dopĺňať, resp. aktualizovať o verzie, úkony a opatrenia, ktorých 
vykonanie sa ukáže ako potrebné.12 
 
 
 
3. Záver 
 
Riešiteľský tím sa venoval rozpracovaniu počiatočnej etapy vyšetrovania a dokazovania pracovných úrazov najmä 
z dôvodu náročnosti tohto postupu, ktorý spočíva hlavne v objasňovaní príčin ujmy na zdraví, prípadne spôsobenej 
smrti. Práca vyšetrovateľa je poznačená mnohými problémami, ktoré sú pri pracovných úrazoch zväčša technicko-
odborného charakteru, musí sa oboznámiť so zákonmi a normami, ktoré upravujú otázky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ako aj s technickými postupmi výroby, s používaním rôznych materiálov a pomôcok, ktoré sú 
pri konkrétnej práci používané a nevyhnutné, čo sťažuje vyšetrovanie pracovných úrazov. Vyšetrovanie každého 
pracovného úrazu je jedinečné a k tomu, aby vyšetrovateľ mohol úspešne zvládnuť jeho odhalenie a dokázanie 
nevyhnutne potrebuje spracovanú metodiku vyšetrovania pracovných úrazov, ktorá ho bude viesť jednotlivými 
procesnými postupmi a opatreniami až po naplnenie spravodlivého trestného konania.   
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Ocenenie slovenského profesora vo vede  
 

 V dňoch 13.-14. októbra 2014 sa v historickom 
centre Oxfordu - Town Hall, uskutočnilo 
pravidelné stretnutie medzinárodnej spoločnosti 
„Europe Business Assembly“, ktorého sa 
zúčastnili predstavitelia zo 42 krajín sveta. 
Významnou súčasťou akcie bolo udeľovanie 
výročných cien „The International Socrates 
Committee“ v jednotlivých kategóriách pre 
osobnosti politického, ekonomického, 
obchodného, kultúrneho a vedeckého života, z 
rozdielnych častí sveta. 
Tohtoročnú cenu v oblasti vedy („The Name in 

Science") udelil Sokratov výbor 13 vedeckým osobnostiam, medzi ktorými si ocenenie prevzal aj 
vysokoškolský profesor zo Slovenska, Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., prezident Vysokej 
školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 
 Nominovaní vedci budú zapísaní do „Svetového registra vedcov 21. storočia“ a boli ocenení medailou 
„For contribution to world science“ (SC-III/NS 10/04/13, Oxford,UK).  

 
 

Začiatok medzinárodného projektu 
CARONTE - Creating an Agenda for Research On 

Transportation sEcurity 
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy) 

 
Ďalším krokom v rámci rozvoja bezpečnosti v doprave je aj účasť VŠBM v Košiciach v medzinárodnom 
projekte v rámci 7. rámcového programu EÚ s názvom "CARONTE - Creating an Agenda for Research 

On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti 
dopravy)" , v ktorom je zúčastných niekoľko renomovaných medzinárodných 
univerzít a inštitúcií ako sú: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e. V. (Germany), Institut francais des sciences et 
Technologies des transports, de ľaménagement et des réseaux (France), 
SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi István University 
(Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of Technology 

(Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy). 
rojekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať výskumný program EÚ na to, 
aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám 
(napríklad kybernetické útoky), ktoré budú identifikované a analyzované v rámci projektu. Agenda 
výskumu bude riešiť osobnú a nákladnú dopravu na jednej strane, a infraštruktúru, terminály, stanice, 
vozidlá, informačné a komunikačné technológie a procesy na strane druhej. Tematické okruhy projektu  
sú nasledovné: Posúdenie stavu v bezpečnosti a v doprave (výskum a prax), Vznikajúce riziká 
(identifikácia existujúcich a vznikajúcich rizík pre pozemnú dopravu), Slabé miesta a analýza 
požiadaviek (Identifikácia aktuálnych protiopatrení v Európskom dopravnom intermodálnom reťazci v 
prípade teroristických útokov vrátane kybernetických útokov a CBRNE útokov, identifikácia potrieb 
systému a celkový reťazec slabých miest a ich analýza. Systém a definovanie reťazca požiadaviek, 
diskusia a prioritizácia potrieb a požiadaviek). 
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Prezident a rektor VŠBM členmi vedeckého výboru 
kongresu v Indii 

 
Medzinárodná organizácia "International Science Congres Association" ocenila prácu Vysokej školy 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach poverením úlohou zvolávateľa 4. medzinárodného 
vedeckého kongresu na Pacific University v meste Udaipur, v štáte Rajahstan, v Indii.  
 Rektor VŠBM prof. Ing. Miroslav Kelemen PhD. predsedal plenárnemu rokovaniu, ktoré svojim 
príspevkom otvoril a spolu s Prezidentom VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariánom Mesárošom, DrSc., boli 
členmi vedeckého výboru kongresu. 
 Rokovanie kongresu sa uskutočnilo v dňoch 8. až 9. decembra 2014. V rámci 20 odborných sekcií sa 
kongresu zúčastnilo 1154 účastníkov. 

 
 
 

Vysoká škola bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach  
a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

 
 na základe dohody o spolupráci vysokých škôl, v rámci zahraničnej akreditácie partnera a oprávnenia  
 zriaďovať štúdiá II. stupňa v odbore „Riadenie a marketing“, ponúkajú podiplomové štúdium  v 
manažérskom študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákona  o vysokých školách v 
Poľskej republike, štandardy EÚ:  
 

„Executive Master of Business Administration“ 
 

Doba štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín)  
Celková cena štúdia je  4 000 €  
Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia 
rôznych typov škôl, minimálne prvého stupňa 
 
Bližšie informácie o štúdiu : 

- študent „Executive Master of Business Administration“ je po dobu štúdia študentom Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Warszawie, 

- obsah štúdia si máte možnosť prezrieť na www.vsbm.sk 
- štúdium sa realizuje v priestoroch VŠBM v Košiciach, Košťova 1, Košice, 
- organizácia štúdia: v piatok (v odpoludňajších hodinách) a sobotu každý druhý týždeň počas 

akademického roka, alebo podľa rozhodnutia v skupine, 
- samotné vzdelávanie a záverečná práca sa realizuje v slovenskom jazyku, 
- absolvent získava diplom „Executive Master of Business Administration“ (vydaný v anglickom jazyku 

v zahraničí) a dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch a získaných kreditoch. 
- akreditácia zahraničného partnera a diplom absolventa štúdia si máte možnosť prezrieť na 

www.vsbm.sk 

 
Od roku 2015 pripravujeme s francúzkym partnerom ponukú štúdia  
 

   Master of Science 
 „MSc. in Information Security“ 


