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Conference objectives 
 
  The international scientific video-conference CICA LXI Crisis management is a 
continuation of last year's CICA LVIII held at the Police Academy in Bratislava in the 
same format, and at the same time it reflects the development and the main themes 
of the past CICA conferences held in Madrid and Krakow. The aim of the organizing 
team and the scientific committee is to create a stimulating environment for 
professional and scientific discussion on current and promising issues of crisis 
management. The theme of last year's conference experienced different aspects of 
crisis management in different countries not only in dealing with the past pandemic 
but also with the issues of. 

  The main themes of the conference are the response and experience of 
individual countries to the COVID-19 pandemic, the practice of crisis management in 
the world is based on scientific knowledge and practical experience to present the 
issues in the field of crisis management, with an emphasis on the management of 
crisis situations in the wake of the declared emergency situation in connection with 
the threat to public health level II due to the COVID-19 disease caused by the SARS-
CoV-2 coronavirus on the territory of the Slovak Republic and the declared state of 
emergency. 
 
Conference aims: 

- To compare the crisis management practice of the Slovak Republic with the 
countries of the foreign participants of the conference 

- To analyse the current state of society in terms of security paradigms, 
psychology of aggression and risk of terrorism 

- To predict or estimate the future situation on the basis of the knowledge 
gained 

 
Conference topics: 

- Crisis management in public administration 
- Crisis management 
- Security paradigms 
- Conflict and aggression 
- Terrorism 

 
 
 
               Prof. Ing. Jana Müllerová, PhD. 
            Academy of the Police Force in Bratislava 

CICA Ambassador for Slovak Republic 
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Conference programme 
8th December 2021 Moderated by J. Müllerová, J. Šinovský  

  Conference language: English 

12:30 – 13:30 h   Check-in of the Conference Delegates 

13:30 – 14:00 h   Conference Opening by 

   Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD.    

   rector of Academy of the Police Force in Bratislava 

14:00 – 14:15 h Prof. Dr. J. Martin Ramírez 

 Chair on Risks and Conflicts Management, Nebrija 

University, President of CICA International, Chair of the 

Spanish Pugwash Movement 

14:15 – 14:30 h Dr. Tina Lindhard. 

 President of the Centre for Conscious Awareness Spain,  

 Chair of Consciousness Research CICA International. 

14:30 – 14:45 h  Prof. Dr. Juan Cayón 

   Professor at Universidad Nebrija (Madrid) 

   Vice-president of CICA International 

14:45 – 15:00 h   Assoc. Prof. Dr. Juliusz Piwowarski, 

Professor, founder and rector of The College of Public and 

Individual Security "Apeiron, Cracow, Chair of CICA Central 

Europe Centre 

15:00 – 15:15 h   Dr. Marzanna Farnicka 

   Professor at the Zielona Góra University,  

   Chair of the CICA Poland 

15:15 – 15:30 h    Bc. Emilia Lundsten 

   Student, Åbo Akademi University, Finland 

15:30 – 15:45 h   ADir. Reg.Rat Christian Krol 

Director of Civil Protection Department, Austrian Federal 

Ministry of the Interior, Vienna, Austria 
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15:45 - 16:00 h   ------------- break ----------------------- 

16:00 – 16:15 h   PhDr. Viviene Soyková, Ph.D. 

   Czech National Committee for Disaster Risk Reduction  

16:15 – 16:30 h   Dr.h.c. Dr. Petr Rožňák 

   AMBIS vysoká škola, a.s., Czech Republic 

16:30 – 16:45 h   Assoc. Prof. Otakar Jiří Mika 

   Police Academy of the Czech Republic in Prague 

16:45 – 17:00 h   Prof. Dr. Jozef Sabol 

   Police Academy of the Czech Republic in Prague 

   

9th December 2021 Moderated by M. Orinčák, J. Šinovský  

Thursday   Conference languages:            English, Slovak, Czech 

08:45 – 09:00 h   Check-in of the Conference Delegates 

09:00 – 09:15 h   Mgr. Stanislav Pešek 

   Fire & Rescue Corps Bratislava,  

 Ph.D. candidate, Academy of the Police Force in 

Bratislava 

09:30 – 09:45 h    Ing. Ivan Košč, PhD. 

 Assistant professor, Academy of the Police Force in 

Bratislava, Department of European Integrated 

Management of Borders  

09:45 – 10:00 h  Mgr. Michaela Holičová 
    Ph.D. candidate, Academy of the Police Force in Bratislava 
    Department of Research and Science projects 

10:00 – 10:15 h  Mgr. Helena Schmadlová 

National Security Authority 

Ph.D. candidate, Academy of the Police Force in Bratislava 

10:15 – 10:30 h  Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD. MPH. MHA. 
Assistant professor, Faculty of Logistics and Crisis 
Management, Tomas Bata University in Zlín 

10:30 – 10:45 h   Mjr. Mgr. Bc. Františka Jakubíková 

   Police force of Slovak Republic 

   Ph.D. candidate, Academy of the Police Force in Bratislava 
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10:45 h – 11:00 h   Lt. Col. Daniel Blaško, Ph.D., EMBA, Ing-Paed IGIP 

 Assistant professor, Academy of the Police Force in 

Bratislava 

11:15 h – 11:30 h   Assoc. prof. Michal Orinčák, Ph.D. 

   Public Administration and Crisis Management Department 

   Academy of the Police Force in Bratislava 

11:30 h – 11:45 h   Ing. Jan Šinovský, Ph.D. 

 Assistant professor, Academy of the Police Force in 

Bratislava, CICA member 
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Conference delegates 
 

 

Dr. Eleonóra Benčíková, MPH. MHA. (Czech 
Republic) 
Assistant Professor, Institute of Civil Protection, Faculty 
of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata 
University in Zlín 

She currently works as an assistant professor at the Institute for Civil 
Protection, where he deals with scientific focus on Dangerous 
Substances and Health and Safety, New CBRN Threats - Disaster 
Medicine, Crisis and Emergency Planning, Transport of Dangerous 
Goods, Terrorism Protection and organized crime (Tomas Bata 
University in Zlín).  
She studied materials engineering, polymer technology and organic 
materials at the Faculty of Chemical and Food Technology STU in 
Bratislava and the Faculty of Industrial Technology of the A. Dubček 
University in Trenčín, where she obtained the degree of Eng. Public 
Health, Master of Administration in Health (MHA), graduated from 
the University of Health and Social Work St. Elisabeth in Bratislava in 
cooperation with the Department of Health Administration and 
Human Resources (DHA / HR) at The University of Scranton in 
Pennsylvania.  
She worked as a university pedagogue - assistant professor at the 
Department of Technical Sciences and Informatics, Faculty of Special 
Engineering. She has participated in Erasmus + teacher mobility 
several times. She graduated from the Faculty of Mining and 
Geology, Institute of Physics, VŠB- Technical University in Ostrava.  
She was a member of the Coordinating Committee for Safety and 
Health at Work of the NIP and a member of the Quality Council at 
KTVI FBI ŽU in Žilina.  
Director of Science and Research dpt. ÚVN SNP Ružomberok-FN 
(Central Military Hospital). 
She developed pedagogical activities and science, took a part in 
accreditation of a specialized study program in the specialized fields 
of general medicine; pediatrics; pediatric gastroenterology, 
hematology and nutrition. She has Certificate for the authorization 
of a medical facility (Certificate for AERO-MEDICAL CENTER) in the 
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military aviation of the Ministry of Defence of the Slovak Republic. 
She has prepared a considerable number of expert opinions and 
publications, and has significantly participated in cooperation in the 
training of BATLS for the needs of employees of military missions of 
the Armed Forces of the Slovak Republic, the Slovak Republic 
abroad, and the training of military psychologists. It provided 
continuing medical education. She regularly participated as an 
arbitrator at ÚVN SNP Ružomberok-FN in the competition of medical 
crews in the military training centre Lešť. 
Participation in commenting and new legislation in the field of 
education, health care, health and safety and generally binding 
legislation. She has participated in 11 scientific projects focusing on 
Clinical Research, industry, healthcare and the issue of solving 
operational analysis in the field of crisis management, security 
management and rescue services.  
She has published more than 43 scientific and professional 
publications and articles. Share in 1 patent and 1 utility model. 
Processing of APVV, VEGA, KEGA, etc. reports. 

bencikova@utb.cz 
ORCID: 00026021672400  

 

 

 

Lt. Col. Daniel Blaško, Ph.D., EMBA, Ing-Paed 
IGIP (Slovakia) 

Academy of the Police Force in Bratislava 

He works at the Academy of the Police Force in Bratislava as an 
assistant professor, where he carry out research and teaching 
activities, collaborates on research and projects focused on 
rescue activities.  

In the position of Commander of the Main Fire Station  in 
Košice, he carried out pedagogical activities at the Secondary 
Vocational School of the Police Force in Košice - lecturing and 
preparing members of the Police Force for the pre-medical first 
aid. As a Deputy Director of the Operations Management 
Department at the Presidium of the Fire and Rescue Corps in 
Bratislava,he worked in area of operations, management of fire 
brigades in protection of lives, animals, things and the 
environment, later on the position of Head of Operations and 
Technical Department (Deputy Director of the Regional 
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Directorate of the Fire and Rescue Corps in Košice for 
operations), teaching at the Technical University in Košice, 
Faculty of Mining, Ecology, Management and Geotechnology, 
for mining rescuers and members. Fire and Rescue Corps in the 
first and second degree of university studies. He completed his 
doctoral studies at the University of Zilina, Faculty of Special 
Engineering in the field of rescue services. Later he worked at 
the Secondary School of Fire Protection in Žilina, where he 
performed pedagogical activities for members of the Fire and 
Rescue Corps, for employees of the Fire and Rescue Service and 
members of the Voluntary Fire Brigades of municipalities in all 
areas related to fire and rescue. He continued to work at the 
Technical University in Košice, Faculty of Aviation, where he did 
teaching within the Department of Air Training Management. 
These were professional subjects: Crisis Management in 
Aviation, Integrated Transport Systems, Managerial 
Communication, Operational Reliability of Security Technology, 
Emergency Management in Air Transport and others.  

He completed an Executive Master of Business Administration 
in Crisis, Risk and Security Management. At the Technical 
University in Košice, he completed training in university 
pedagogy and obtained the title of International Society of 
Engineering Pedagogy (Ing-Paed IGIP). He was a co-investigator 
of the foreign project "Simulation of interventions in air 
accidents" with a successful end. The materials were used for 
the needs of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. 
He also carry out pedagogical activities at the Secondary 
Vocational School of Civil Engineering in Žilina in the field of fire 
protection and protection against fires and explosions. he was a 
member of the commissions of their school-leaving 
examinations.  

daniel.blasko@akademiapz.sk 
ORCID: 0000-0002-3655-8327 
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Dr. Juan Cayón Peña (Spain)  

Full Professor, Nebrija University (Madrid). Rector, CICA 
International Centre for Research and Formation. Former 
Rector, Nebrija University. Vice-President, CICA 
International Foundation  

French Language an Civilization (Sorbonne, Paris, 1988), Law 
Degree (UPCO, Madrid 1991), Diploma in Legal Practice (UPCO, 
Madrid) 1992, Law Ph.D Law Philosophy, morals and politics 
(UPCO, Madrid 1998) and Rector of Nebrija University from 
2014 to 2020. His university administrative career includes from 
Department Director, to one-person positions of the university 
government, such as Secretary General, Vice-Rector for 
Institutional Relations and Vice- Rector for International 
Relations in two different Universities. 

Throughout his teaching career, which began in 1993, he has 
taught in a panoply of subjects and courses that cover all of his 
specialty areas.He has been appointed visiting professor at 
different foreign universities. During this time he has been a 
Collaborating Professor in the Management of the Ministry of 
Justice and of the Training and Improvement Division of the 
National Police, as well as a lecturer at other prestigious 
Universities such as the Sorbonne University in Paris, the 
University of Buenos Aires, the Pontificia Universidad Javeriana, 
the Pontificia Universidad Católica de Chile, and the Higher 
Center for National Defense Studies (CESEDEN)  

He has directed several doctoral works and published 16 book 
chapters in indexed publishers such as Aranzadi Thompson-
Reuters, Cambridge Scholar Publishing or Springer, and seven 
research articles in indexed journals such as Revista General de 
Derecho Administrativo, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado or Northern Kentucky Law Review. 

Corresponding academic at the Royal Academy of 
Jurisprudence and Legislation (Spain), where he is a member of 
the Ibero-American Law Section and of the permanent seminar 
on Natural Law; He is also a corresponding academic at the 
Academy of Arts and Sciences of Puerto Rico and a Fellow at 
the World Academy of Arts and Sciences.He belongs to the 
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Spanish National Group of the Pugwash Movement (Nobel 
Peace Prize 1995). Dr.Cayón is also full member of the Bolzano-
based Institute for European Studies Antonio Rosmini. He has 
been awarded the First Class Cross of San Raimundo de 
Peñafort by de Spanish Ministry of Justice, the Grand Cross of 
Naval Merit by the Spanish Ministry of Defense, and in the 
international arena, among others, he was recognized with the 
Medal of the Colombian War School and the academic 
distinction of the General Directorate of Schools of the National 
Police of Colombia. 
 

jcayon@nebrija.es 
vicepresident@cicainternational.org 

 
 

 

Dr. Marzanna Farnicka (Poland) 

 
Director, Central Europe CICA Centre 

Professor at the Zielona Góra University 

 
Marzanna Farnicka is a psychologist. She has a master’s degree 
(1998) and Ph.D. in Psychology (2009). 
She combines clinical and scientific work. She was a 
Psychologist in Children Mental Health Center, in Zabor, 
Poland, and now she is Adjunct Professor, Head of Family 
Psychology Unit, Institute of Psychology, Zielona Gora 
University, Zielona Gora. Among other Awards received: The 
Meritorious for Polish Psychological 
Association (2015), UZ Rectors Scientific Awards (2014,2016), 
DAAD Award to Research Stay in Germany (2015). She is a 
member of CICA (Custodian, member of Scientific board and 
country representative), Polish Psychological Association (PTP, 
member of Developmental and Trainee Sections, 2010 – 2015 
vice President of Local Board, 2015- 2017, 2017-2021 
President of Local Board,and Member of Executive Board of 
PTP), Lubusz Scientific Society (LTN, member and Head of 
court of association). Dr. Farnicka is also Director of the CICA 
Central European Centre for Research and Formation. 
 

mailto:jcayon@nebrija.es
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m.farnicka@wpsnz.uz.zgora.pl 
 

 

Michaela Holičová (Slovakia) 

 
Ph.D. candidate  
Academy of the Police Force in Bratislava 
 
In 2018, she was awarded the academic degree of Master in 

the field of study Public Policy and Administration at the 

University of St. Cyril and Methodius in Trnava. Michaela is an 

external doctoral student of prof. Jana Müllerová at the 

Academy of the Police Force in Bratislava in the field of study 

Security Public-Administration Services. Additionally, Michaela 

has also been employed at The Academy of the Police Force 

for several years. At the very beginning of her career, she was 

also working at the Department of Foreign Relations assisting 

with Frontex administrative affairs. Currently she is an 

independent advisor in the Department of Science and 

Scientific Projects within the agenda of doctoral study.  

The scientific focus of her doctoral studies is the examination 

and improvement of governing bodies’ reaction to crises or 

unforeseen emergency situations.  

 

michaela.holicova@akademiapz.sk 

 

 

Ivan Košč, Ph.D. (Slovakia) 

Assistant professor, Academy of the Police Force in 
Bratislava 

The Master of Science finished with the Dean award (2009), 
PhD. study and thesis titled Compound films based on TiO2 and 
NiO for hydrogen detection (2013) finished at the Institute of 
Electronics and Photonics, Faculty of Electrical Engineering and 
Information Technology, Slovak University of Technology in 
Bratislava in cooperation with Ilmenau University of 
Technology (Germany), National Hellenic Research Foundation 

mailto:michaela.holicova@akademiapz.sk
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(Greece), Slovak Academy of Sciences (Slovakia) and Faculty of 
Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in 
Bratislava (Slovakia).  
 
Completed studies at the Institute of Management, Slovak 
University of Technology in Bratislava by state examination 
(2011).  
Pedagogic and scientific work at the Slovak University of 
Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and 
Information Technology, Institute of Electronics and Photonics. 
Solved problematics: security, sensorics, applied sensorics, 
systems for security and protection of objects and persons, 
security of vehicles. Founder and chief of Laboratory of 
security systems (till 2016). 
Management of critical infrastructure realization connected to 
energy sources, energy transportation, security systems and 
testing of security systems, alarms, and camera systems. 
Pedagogic and scientific work at the Academy of the Police 
Force in Bratislava, Department of European Integrated 
Management of Borders connected to security systems and 
technology (till now). 
Reviewer for The Slovak Accreditation Agency for Higher 
Education. Reviewer for The Global Conference on Materials 
Science and Engineering. Member of the Slovak 
Electrotechnical Association - Chamber of Electrical Engineers 
of Slovakia. 

ivan.kosc@akademiapz.sk 
 

 

 

ADir. Reg.Rat Christian Krol (Austria) 

Senior Civil Servant/Expert  

Austrian Federal Ministry of the Interior, Department for 

Crisis - and Disaster Management and Civil Contingency 

Coordination 

Christian Krol started his professional career in 1979 at the 

former Federal Civil Aviation Authority in Vienna attending a 

course to become a Air Traffic Controller. 

mailto:ivan.kosc@akademiapz.sk
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As a holder of a Private Pilot License (PPL) and a 

Radiotelephone Operators General Certificate for Aeronautical 

Service in moved in September 1980 to the Federal Ministry of 

the Interior, Department for Flight Police and Helicopter 

Emergency Medical Services. 

From 1980 till 2001 he has been working in this unit as a Desk 

Officer and Officer in Charge for operations and training of 

flight personnel and flight attendants (Police Forces, Mountain 

Rescue Services, Medical Services, Fire Brigades), conducting 

investigations of flight accidents and being responsible for the 

construction and operation of flight bases and the creation 

and implementation of Standard Operating Procedures related 

to internal work processes and operational procedures. 

For 10 years he worked in parallel as a mission pilot on fixed 

wing aircraft in the Ministry of the Interior (Austria) 

conducting mission flights for special police forces, traffic 

observations, trainings and exercises. 

In 2001 Christian Krol changed the area of work and moved to 

the Department for Crisis- and Disaster Management and Civil 

Contingency Coordination in the Ministry of the Interior. 

Till today he is working at this department as a senior civil 

servant and national expert for International Disaster Relief 

Missions/Operations of the Republic of Austria. 

He is the Planning Officer for national and international 

disaster relief exercises and trainings in the Union Civil 

Protection Mechanism(UCPM), NATO/PfP and on bilateral 

basis. 

Mr. Christian Krol has been responsible for and organizing 

more than 140 international disaster relief missions and 

around 30 international exercises mainly within Union Civil 

Protection Mechanism and NATO/PfP and on bilateral basis 

related to Civil Protection, Crisis- and Disaster Protection 

Management and international disaster relief missions. 

He has been nominated as the Austrian representative of the 

Ministry of the Interior at European Commission, NATO/PfP 
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and UN regarding Civil Protection, Crisis- and Disaster 

Protection Management and international disaster relief. 

Christian.Krol@bmi.gv.at 

 

 

Tina Lindhard, Ph.D. (Republic of South 
Africa) 

International University for Professional Studies (IUPS), 
Hawaii. President of the Centre for Conscious 
Awareness Spain (CCASpain). Chair of Consciousness 
Research CICA International. 
 

Tina Lindhard has a B.Sc. in Psychology and Sociology from 
UCT, Cape Town, South Africa, a MA in Transpersonal 
Psychology from Sofia University (California, USA), and Ph.D. in 
Consciousness Studies on the Arka Dhyana Method of 
Meditation (Intuitive Meditation) at the International 
University of Professional Studies (IUPS) in Hawaii, USA. She is 
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Brno, at the Institute of Chemistry and Technology of 

Environmental Protection. From September 2014 to August 
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Slovak Republic and Czech Republic. Actually, she participates 
in several scientific projects in the field of Safety and Risk 
management issues. 
Prof. Müllerová deals with matters of Emergency risk 
assessment, disaster issues and crisis management theory. 
Primary, the concern to the partly machinery and 
environmental risk moved to the Fire safety issues and risk 
assessment theory. Ph.D. title she obtained at Faculty of 
Mechanical Engineering, University of Zilina.  Associated 
professor in VSB-University Ostrava, Security and Fire Safety 
(2009). She became a professor of Security Sciences at 
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She is an author of original method of Risk Assessment called 
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assessment and modelling in various parts of human life, 
various fields of study and various applications related to 
human safety and security. She was an advisor of Deputy of 
Ministry of the Interior of the Czech Republic, Deputy for 
Education of Security forces of Ministry of the Interior, deputy 
for social, health, education and project management. She was 
honoured by Silver Medal for International Appreciation by 
International Science Community Association, India, 2018 
(member since 2014).  
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from Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical 
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the issues of protection against weapons of mass destruction 
and toxic industrial materials, issues of state security policy, 
security aspects of population protection, defence of the 
Czech Republic and subjects related to didactics and 
education in population protection. His scientific work deals 
with the development of new sensor methods for testing the 
effectiveness of barrier materials used in chemical protection, 
the development of barrier materials designed to capture 
toxic substances, viruses and bacteria. Last but not least, he 
focuses on the development of nanomaterials and their use 
for the construction of protective masks filters and filter 
protective suits. He is a successful investigator of domestic 
safety projects. 
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Academy of the Police Force in Bratislava 

He works as an associate professor at the Department of 
Public Administration and Crisis Management of the Academy 
of the Police Force in Bratislava. His scientific and pedagogical 
activities focus on the use of information systems in the Fire 
and Rescue Service, in civil protection and emergency 
management, rescue technologies and solutions of to the 
natural and environmental crisis situations associated with 
topography, cartography and geographic information systems. 
The main focus within the field of natural crisis situations, it is 
mainly the issue of floods, slope movements and natural fires 
and their solution in the conditions of the Fire and Rescue 
Corps, civil protection and crisis management. As a part of its 
own scientific profile, he also deals with the practical 
application of information systems, simulation programs, 
databases, evaluation applications in hazardous substances, 
technologies and procedures of rescue work performed by the 
Integrated Rescue System during interventions in difficult 
conditions. He is a successful co-solver of several foreign and 
domestic grant projects and tasks.  

michal.orincak@akademiapz.sk 
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(Slovakia) 

Dr. Pastuchová Neumannová is an assistant professor at the 
Department of Social Sciences at the Academy of the Police 
force in Bratislava, where she has been working as a university 
teacher since 2009. She deals with the issue of providing 
assistance to victims of disasters. She specializes in 
psychosocial support and care for members of rescue teams 
who enter challenging, threatening situations. She considers 
crisis intervention to be an effective tool for psychosocial 
support; she is currently researching this issue in research. She 
is a member of the crisis intervention team and post-traumatic 
care of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic. She 
is also a lecturer in a specialized police course for investigators 
at the Academy of the Police force in Bratislava, which focuses 
on communication with a particularly vulnerable victim in a 
special interrogation room. 
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two monographs published abroad, nearly twenty monographs 

published at Polish publishers and nearly a hundred scientific 
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Medicine and Surgery (Neurosciences) and in Philosophy 
(Education) as well as three Diplomas and a Master in National 
Defense at the Spanish CESEDEN.Research Fellow of 
International Security Program of the Harvard University and 
Visiting Fellow of the Hoover Institution on War, Revolution 
and Peace, Stanford University.Several times official of the 
Boarding Conseil of the International Society for Research on 
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for Terrorism Research and of the Professors World Peace 
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Departments of Psychobiology at the Seville and Complutense 
Universities, as well as Director of the Rector Office at the 
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Humboldt & Fullbright Fellow, in Ruhr Universität and 
Stanford, respectively, and is author of around 500 scientific 
publications, among books and articles.He is Honorary 
Profesor of Nebrija University. 
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(2015).  
During his professional career in the Czechoslovak and Czech 
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Ministry of Defense.  
During his scientific and pedagogical career he worked in 
various pedagogical positions. He is currently a teacher and 
researcher at the Department of Security and Law, AMBIS, 
University of Prague.  
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and defense, illegal migration and hybrid behavior of elites. 
He is the author and co-author of scientific monographs,   
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processing and use of knowledge of crisis management in 
public administration in practical management activities of 
crisis management workplaces of local state administration 
integrated scientific research task, Theory and methodology of 
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scientific work he deals with the issues of financial and 
economic security of international military organizations, crisis 
management and population protection from the perspective 
of time management and so on. In his publications, he has 
also dealt with issues of development of cooperation within 
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PROBLEMATIKA DOPADOV TRADIČNÝCH A NOVÝCH ZBRANÍ 

HROMADNÉHO NIČENIA A DOPADOV RADIÁCIE NA LUDSKÝ ORGANIZMUS 

*Eleonóra BENČÍKOVÁ, **Jana MÜLLEROVÁ, **Jan ŠINOVSKÝ 

*Universita Tomáše Bati ve Zlíně, **Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

 
Abstrakt: Štúdia sa zaoberá pôsobeniu patogenetických mechanizmov podieľajúcich sa na 
vzniku a vývoji somatického alebo genetického poškodenia v dôsledku žiarenia. Vychádza zo 
štúdií a získaných poznatkov o účinkoch ionizujúceho žiarenia na živý organizmus. Poškodenie 
ionizujúcim žiarením závisí od dávky, trvania expozície, lokality, funkcie orgánu a teploty 
orgánu, ktorý bol ožiarený. Všetky živé organizmy sú vystavené účinkom nízkych dávok 
radiačného pozadia. Väčšina absorbovanej dávky pochádza z prírodných zdrojov - radón, 
kozmické žiarenie, rádionuklidy v pôde. Zvyšok radiačného pozadia súvisí s diagnostickým 
využívaním rádioaktívnych zdrojov v medicíne. Na žiarenie sú najcitlivejšie rýchlo sa deliace 
bunky. Expozícia človeka môže spôsobiť niektoré patologické zmeny, ktoré možno očakávať v 
priebehu dní a týždňov, ale aj rokov až desaťročí. V posledných rokoch bola zavedená 
klasifikácia založená na základných typoch vzťahu medzi dávkou a účinkom. Poznanie tohto 
vzťahu a jeho opis vhodným kvantitatívnym parametrom je hlavným cieľom biologických a 
lekárskych štúdií zameraných na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Pri hodnotení účinkov 
ionizujúceho žiarenia na zdravie každého jednotlivca v populácii je potrebné zhodnotiť podiel 
jednotlivých potenciálnych spôsobov ožiarenia k jeho celkovému ožiareniu. 
 
Kľúčové slová: ionizujúce žiarenie; syndrómy ožiarenia, dávky ožiarenia, akútne ochorenia, 
crhonické ochorenia.  
 
Abstract: The study analysis the pathogenetic mechanisms involved in the origin and 
development of somatic or genetic damage due to radiation are based on studies and knowledge 
gained about the effects of ionising radiation on living organisms. Ionising radiation damage 
depends on the dose, duration of exposure, location, organ function and temperature of the 
organ that has been irradiated. All living organisms are exposed to low doses of background 
radiation. Most of the absorbed dose comes from natural sources - radon, cosmic rays, 
radionuclides in the soil. The rest of the background radiation is related to the diagnostic use of 
radioactive sources in medicine. Rapidly dividing cells are the most sensitive to radiation. Human 
exposure can cause some pathological changes that can be expected over days and weeks, but 
also over years or decades. In recent years, a classification based on basic types of dose-effect 
relationships has been established. Knowing this relationship and describing it with an 
appropriate quantitative parameter is a major objective of biological and medical studies aimed 
at protection against ionising radiation. In assessing the effects of ionising radiation on the 
health of each individual in a population, it is necessary to evaluate the contribution of each 
potential route of exposure to his or her total exposure. 
 
Key words: ionising radiation; exposure syndromes; radiation dose; acute diseases; chronic 
diseases. 
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ÚVOD 
 

Paracelsus v 15. storočí konštatoval, že jediným rozdielom medzi liekom a 
jedom je jeho dávka vo svojom slávnom výroku „sola dosis facit venenum“- "Iba 
dávka robí jed." 

V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s hrozbou rôznych 
mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú zdravie a život obyvateľov. Na podobné 
mimoriadne udalosti spoločnosť často nie je pripravená. Týka sa to hlavne 
záchrany čo najväčšieho počtu postihnutých. V ponímaní zvládnutia záchrany a 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti treba dopredu pripraviť a vycvičiť všetky 
zložky, ktoré sa podieľajú na týchto činnostiach. Snahou zložiek je byť pripravený 
materiálne, personálne, odborne a koncepčne. Na záchrane zdravia a života 
postihnutých obyvateľov sa podieľa mnoho zložiek a útvarov. Práve preto 
nesmieme zabudnúť na dôležitosť a potrebu spoločných súčinnostných cvičení 
všetkých zložiek IZS, samozrejme aj za účasti predstaviteľov miestnych samospráv. 
Vyspelé štáty sa usilujú o to, aby získali odborníkov, ktorí budú s novými hrozbami 
bojovať.  

Ústav ochrany obyvateľstva pripravuje odborníkov, ktorí získavajú odborné 
vedomosti a príčinné súvislosti minulých, súčasných i budúcich hrozieb, vedia 
plánovať a koordinovať postupy záchranných zložiek, ktoré sa na riešení týchto 
udalostí podieľajú. Ovládajú funkčnosť i previazanosť zložiek integrovaného 
záchranného systému v Českej republike, ďalej ako funguje bezpečnostný systém a 
kto je zaň zodpovedný, čo môže spôsobiť únik chemikálie z cisterny či 
priemyselnej prevádzky a rozsah ohrozenia obyvateľstva alebo koľko škôd 
napácha prívalová povodeň, v našich laboratóriách a počítačových učebniach 
reálne nasimulujú a odskúšajú. 
 
Úlohy a ciele medicíny katastrof 

Medicína katastrof využíva poznatky z ostatných odborov pri 
mimoriadnych udalostiach, pri záchranných a pri asanačných prácach. Zaoberá sa 
analýzou mimoriadnych udalostí, prognózovaním, prípravou postupov pre 
najúčinnejšie a najefektívnejšie poskytnutie pomoci postihnutým osobám. 
Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zdravotníckych i nezdravotníckych 
pracovníkov. Zaoberá sa krízovým manažmentom a pripravenosťou 
zdravotníckych síl a prostriedkov pre mimoriadne udalosti. Spolupracuje s 
ostatnými záchranárskym organizáciami, so zložkami Integrovaného záchranného 
systému (IZS), s mimovládnymi a humanitárnym organizáciami (Červený kríž).. 
Úlohou medicíny katastrof je čo najviac obmedziť straty na životoch, a následne čo 
najviac znížiť poškodenie zdravia u postihnutých. 
 
Nebezpečné látky a BOZP 

Študenti ziskavajú vedomosti s oblasťami chemických látok, biologických 
agens a rádioaktívnych látok, ich základnými charakteristikami a rizikami 
predovšetkým pre človeka, ale aj pre životné prostredie. Študentom je predstavená 
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súvisiaca európska a národná legislatíva. Pozornosť je tiež venovaná možnostiam 
zneužitia nebezpečných látok k terorizmu. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je 
zoznámenie sa s možným využitím základných SW nástrojov ako sú TEREX, 
ROZEX-Alarm, ALOHA a niektorými hlavnými databázami NL, ako napr. MEDIS-
ALARM. Niektoré záverečné témy odborného predmetu sú prednášané so 
zameraním na bezpečnosť a ochranu osôb. Vybrané témy sú doplnené praktickým 
cvičením v chemickom laboratóriu, kde študenti získavajú odborné zručnosti. 
Účinná dávka ED 50 je taká dávka, pri ktorej sa vylieči 50% pacientov alebo (alternatívne) dôjde 
k 50% úprave zdravotného stavu. Toxická dávka LD 50 je taká dávka, pri ktorej uhynie 50% 
laboratórnych zvierat. (Dávky sa samozrejme prepočítavajú na kilogram živej váhy.) 

 
Nové hrozby CBRN 

Študenti sa zoznamujú s CBRN terorizmom. Hlavná pozornosť je venovaná 
možnostiam zneužitia nebezpečných látok k CBRN terorizmu vrátane modelovania 
havarijných scenárov. Popis a charakteristika hlavných ničivých komponentov. 
Svetové hnutia za elimináciu ZHN. Záverečné témy odborného predmetu sú 
zamerané na základné princípy ochrany obyvateľstva pred CBRN látkami, 
bezpečnosť spoločnosti a ochranu obyvateľstva pred možnosťami napadnutia 
CBRN terorizmom. Napr. Biologické zbrane sú jedným z najvýznamnejších druhov 
zbraní hromadného ničenia. Je veľmi náročné presne definovať biologické zbrane, 
ale s pomocou materiálov OSN je možno najvšeobecnejšie definovať biologické 
zbrane ako technické prostriedky pre rozširovanie organizmov alebo toxínov 
spôsobujúcich ochorenie, poškodenie alebo usmrtenie ľudí, zvierat a rastlín. 
Biologické zbrane sa všeobecne skladajú z dvoch základných komponentov, t.j. B-
agens a prostriedok dopravy k cieľu.  

Pri riešení otázok prevencie, záchrany, ochrany a likvidácie pri CBRN 
incidentoch, kedy sú ohrozené životy a zdravie obyvateľstva ale aj záchranárov. 
Okrem poškodenia osôb dochádza pri CBRN incidentoch k poškodeniu až zničeniu 
fauny a flóry, rovnako tak aj poškodeniu či znehodneniu až zničeniu majetok. 
Znalosti študenti uplatnia najmä pri riešení otázok detekcie, identifikácie 
a monitorovania nebezpečných látok, ochrane pred CBRN látkami a ich rýchle 
a bezpečné dekontamináciu. Znalosti predmetu sú predpokladom pre pochopenie 
a zvládnutie nadväzujúcich odborných predmetov. 

Mimoriadna udalosť - škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných činnosťou 
človeka, prírodnými vplyvmi a ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné 
prostredie a vyžadujú vykonanie záchranných a likvidačných prác. Civilná ochrana 
- je súčasťou komplexnej obrany štátu. Je určená k ochrane civilného obyvateľstva 
pred nebezpečím a k pomoci obyvateľstvu pri odstraňovaní bezprostredných 
účinkov krízových situáciách mimoriadnych udalostí a pri vytváraní nutných 
podmienok pre ich prežitie. Ochrana obyvateľstva - plnenie úloh civilnej ochrany, 
hlavne varovanie, evakuácia, ukrytie a núdzové prežitie obyvateľstva a ďalšie 
opatrenia k zabezpečeniu ochrany jeho života, zdravia a majetku. 

Prirodzené radiačné pozadie pochádza z vesmíru a pozemských zdrojov a 
jeho úroveň je v rôznych častiach Zeme veľmi rozdielna [1]. Kozmické žiarenie je 
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absorbované v atmosfére, kde sa zráža s molekulami atmosféry a štiepi sa na 
spŕšky sekundárnych častíc. Kozmické žiarenie je čiastočne zakryté magnetickým 
poľom a atmosférou, takže jeho intenzita sa zvyšuje s nadmorskou výškou, takže 
vo výške 3 000 metrov nad morom dosahuje celkové prirodzené pozadie takmer 
dvojnásobok hladiny mora [2]. Preto niektoré národy alebo skupiny obyvateľstva 
žili, žijú a budú žiť pod podstatne vyššou radiačnou záťažou, ktorú nemožno nijako 
potlačiť. Slnko je hlavným zdrojom rádioaktívneho kozmického žiarenia [3].  

Všetky prírodné zdroje spolu predstavujú približne 83 % priemerného 
ročného dávkového ekvivalentu pre jednotlivcov. Zvyšok ročného dávkového 
ekvivalentu tvoria umelé zdroje, ako sú röntgenové a rádioizotopové lekárske 
vyšetrenia a terapie; atmosférické skúšky jadrových zbraní (v menšej miere 
podzemné a podmorské); jadrové elektrárne s celým cyklom (výroba paliva 
a spracovanie odpadu); niektoré spotrebné materiály (farebná televízia, farbivá) 
alebo stavebné materiály [3]. Ročné dávky sa merajú v milisievertoch (mSv). 
Fyzikálna jednotka pre absorbované žiarenie je Grey (Gy). Prehľad dávok 
z prírodných a niektorých umelých zdrojov je uvedený v tabuľke (ožiarenie sa až 
na dve výnimky považuje za celoročné). Vidíme, že medzi umelými zdrojmi 
jednoznačne dominujú lekárske aplikácie a radón uvoľňovaný zo stavebných 
materiálov. Z tabuľky je zrejmé, že vplyv jadrových elektrární na ožiarenie ľudí je 
na rozdiel od ožiarenia z uhoľných elektrární veľmi malý. V skutočnosti je každá 
frakcia pyrolýzy uhlia rádioaktívna [4]. Vykurovanie drevnou štiepkou je tiež 
nebezpečné, ale iným spôsobom [5], najmä pokiaľ ide o emisie CO a CO2 [6]. 

Životné prostredie má oveľa väčší význam. Bývanie v nížinách alebo na 
horách, v drevenom alebo kamennom dome, prípadne to, ako často lietame, 
ovplyvňuje úroveň ročného spánku, ktorý dostávame v dôsledku radiácie. Podľa 
Vedeckého výboru OSN pre účinky atómového žiarenia dostane každý obyvateľ 
našej planéty priemernú ročnú dávku žiarenia 2,5 mSv. Nízke dávky žiarenia sa 
považujú za 100-krát vyššie ako priemerná dávka žiarenia, t. j. až 250 mSv. Prvé 
negatívne účinky na zdravie sa objavujú pri dávkach okolo 1000 mSv. Ročný limit 
pre pracovníkov s ionizujúcim žiarením je 50 mSv, zatiaľ čo ročný limit pre 
obyvateľstvo je 5 mSv. Jednorazová smrteľná dávka je 6 000 mSv [7]. 
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Prírodné mSv Umelé mSv 

Kozmické žiarenie 0,39 

Vykurovanie uhlím alebo bývanie v blízkosti 

uholnej tepelnej elektrárne 0,04 

Na úrovni mora 0,3 Po teste jadrovej zbrane 0,01 

300 m n.m. 0,325 Bývanie v blízkosti jadrovej elektrárne 0,002 

600 m n.m. 0,375 Bývanie 1,5 km od jadrovej elektrárne 0,0002 

1000 m n.m. 0,45 Bývanie 5 km od jadrovej elektrárne 0,00002 

Jedlo a nápoje 0,35 Röntgen pľúc 0,08 

Pôdny a prírodný radón 1,35 Röntgen brušnej dutiny 4 

Bývanie v drevenom dome 

odčítaj 

-

0,135 Vyšetrenie CT  10 

Bývanie v stane odčítaj -0,27 1h denne sledovanie TV/monitor 0,002 

Bývanie v žulovom dome 

pripočítaj +1,35 1x let na 4000 km 0,25 

Bývanie v nevetraných 

priestoroch pripočítaj +1,35 Používanie hodiniek s podsvietením 0,01 

 
DETERMINISTICKÉ ÚČINKY ŽIARENIA 

Deterministické účinky sú podmienené stratami buniek v dôležitých 
populáciách buniek. Kategória deterministických účinkov predpokladá existenciu 
prejavov zistených vonkajším pozorovaním [8]. Klinické prejavy deterministických 
účinkov sú veľmi rozmanité, pretože proces úbytku bunkových populácií sa 
realizuje v závislosti od geometrie ožiarenia v rôznych častiach tela, teda v rôznych 
tkanivách a orgánoch alebo ich častiach. Reparačné mechanizmy sa môžu uplatniť, 
ak je dávka žiarenia rozložená na dlhšie časové obdobie. Stochastické účinky sa 
delia na somatické alebo dedičné v závislosti od toho, či postihujú ožiareného 
jedinca alebo je postihnuté potomstvo ožiareného jedinca. Ľudský organizmus 
toleruje malé straty buniek, to znamená, ak sa neporuší príslušná funkcia. Keď 
strata buniek dosiahne kritický bod, zistia sa deterministické účinky. Do tejto 
kategórie účinkov žiarenia patrí akútne poškodenie deterministického typu, ako je 
akútna choroba z ožiarenia, akútne poškodenie kože, poškodenie zárodočného 
epitelu, ak medzi neskoré prejavy poškodenia patrí chronická dermatitída 
z ožiarenia, katarakta, chronická choroba z ožiarenia atď. Z akútnych poškodení 
deterministického typu by sme podrobnejšie špecifikovali akútnu chorobu 
z ožiarenia. Jej vznik zvyčajne podmieňuje účinok veľkého vonkajšieho žiarenia. 
Ide o komplex patologických zmien v organizme po vystavení organizmu veľkej 
dávke ionizujúceho žiarenia. Charakter ochorenia závisí od druhu žiarenia, 
spôsobu ožiarenia atď. Akútna choroba z ožiarenia zvyčajne prebieha v štyroch 
štádiách [9]. 

Prvé štádium, obdobie počiatočných príznakov. Bezprostredne po ožiarení 
alebo v priebehu niekoľkých hodín sa u postihnutého prejavuje slabosťou, 
nevoľnosťou, zvracaním, smädom, bolesťami hlavy atď. Nie je vylúčená porucha 
vedomia a spánku. 
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Druhá fáza, obdobie bez klinických príznakov. Je to fáza ochorenia s rôznym 
trvaním. Postihnutá osoba buď netrpí žiadnymi príznakmi, alebo príznaky z prvej 
fázy tohto ochorenia ustúpia. Vývoj ochorenia však pokračuje.  

Tretia fáza, obdobie plného rozvoja ochorenia. Klinickými prejavmi v tomto 
období sú horúčky trvajúce niekoľko dní až týždňov, zápalové zmeny na ústnej 
sliznici, prejavy poškodenia tráviaceho traktu, kardiovaskulárne poruchy. 
Zvracanie, hnačky, neskôr s množstvom krvi. Postihnutí ľudia prudko strácajú na 
hmotnosti. Toto obdobie trvá dva až tri týždne. Infekcia a sepsa, ťažká anémia, 
zlyhanie krvného obehu alebo kombinácia ktoréhokoľvek z týchto príznakov môžu 
spôsobiť smrť na chorobu z ožiarenia [9]. 

S týmto ochorením sa spája aj štvrtá fáza, obdobie rekonvalescencie. 
Konvalescencia môže nastať u tých, ktorí neboli vystavení smrteľnej dávke 
žiarenia. Dokonca aj u osoby, ktorá dostala malú dávku žiarenia, môže dôjsť k 
úplnému uzdraveniu. K neskorým léziám deterministického typu by sme uviedli 
chronickú radiačnú dermatitídu, ktorá má dva typy. Atrofický typ prejavujúci sa 
suchou, tenkou a hladkou kožou, poruchami pigmentácie a lámavými nechtami. 
Keď je koža taká krehká ako v tomto prípade, často sa objavujú praskliny a neskôr 
vredy. Hypertrofický typ sa prejavuje zhrubnutím kože. Vyskytuje sa pri celkovej 
lokálnej dávke najmenej 30 - 50 Gy.  
 
STOCHASTICKÉ ÚČINKY NA ZDRAVIE  

Ide o mutačné účinky. Patria sem nádory súvisiace so somatickými 
mutáciami a dedičné poruchy spôsobené žiarením v dôsledku gametických 
mutácií. Genetické vlastnosti človeka sa určujú počas oplodnenia. Spoločným 
znakom oboch kategórií stochastických účinkov je, že aj v neožiarenej populácii sú 
bežné nádory a geneticky nepriaznivé prejavy. Existuje dostatok dôkazov o tom, že 
účinky ionizujúceho žiarenia na živý organizmus zvyšujú pravdepodobnosť 
uvedených príznakov. 

Existujú určité faktory ovplyvňujúce účinok žiarenia na živé systémy. 
Koncentrácia O2 v tkanivách - ak je v bunkách zvýšená koncentrácia kyslíka - 
zvýšená rádiosenzitivita (citlivosť buniek na žiarenie). Sulfhydrylové skupiny (SH-
), ak sa zníži množstvo SH- skupín, zvyšuje sa rádiosenzitivita. Výkonnosť 
mechanizmov zodpovedných za opravu poškodenej DNA. Ak sa zníži výkonnosť 
týchto mechanizmov, zvýši sa rádiosenzitivita. Fáza bunkového cyklu - zvýšená 
rádiosenzitivita počas mitózy a znížená v neskorej S-fáze [10]. 

Poškodenie ionizujúcim žiarením závisí od dávky, trvania expozície, 
lokality, funkcie orgánu a teploty orgánu, ktorý bol ožiarený. Všetky živé 
organizmy sú vystavené účinkom nízkych dávok radiačného pozadia a pohybujú sa 
v rozmedzí 2 - 4 mSv/rok [9]. 80 % absorbovanej dávky pochádza z prírodných 
zdrojov - radón, kozmické žiarenie, rádionuklidy v pôde. Zvyšok radiačného 
pozadia súvisí s diagnostickým využívaním rádioaktívnych zdrojov v medicíne. Na 
žiarenie sú najcitlivejšie rýchlo sa deliace bunky. V zostupnom poradí sú to: 
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lymfatické elementy, bunky pohlavných žliaz, proliferujúce bunky kostnej drene, 
epitel črevnej sliznice, epidermis, bunky pečene, epitel pľúcnych alveol a žlčových 
ciest, epitel obličiek, povrchové bunky kostí, nervové bunky, svaly a väzy. Pri 
poškodení zdravia ionizujúcim žiarením sa rozlišuje akútne poškodenie - 
postradiačný syndróm a lokálne poškodenie - poškodenie embrya alebo plodu a 
neskoré prejavy poškodenia (poškodenie kože, krvotvorby, očnej šošovky, 
rakoviny, genetické poškodenie). 

Podľa stupňa radiačného poškodenia môžeme bunky rozdeliť do 
nasledujúcich skupín. Nepoškodené bunky, bunky s oneskoreným delením (bunky 
sa určitý čas regenerujú a potom nastáva správne delenie), bunky s nesprávnym 
delením (bunky sa po regenerácii začnú deliť, ale inak ako ich predchodkyne, 
niektoré sa vyvíjajú ako obrovské bunky - charakteristický nález po ožiarení, 
agonálne bunky (nezvratne poškodené bunky, ale môžu sa deliť ešte niekoľkokrát 
až do úplného zániku) a mŕtve bunky. 

Pri ožarovaní tkaniva však nedochádza len k priamym a nezvratným 
zmenám vedúcim k poškodeniu bunkových štruktúr a ich funkcií. V biologickej fáze 
radiačného poškodenia prebiehajú aj reparačné a regeneračné procesy, ktoré 
obnovujú schopnosť delenia buniek a funkcie tkanív a orgánov [9]. V zásade 
existujú dva typy reparačných procesov na úrovni postihnutej bunky a na úrovni 
postihnutého tkaniva. Opravné a regeneračné procesy vedú k zmierneniu 
biologických účinkov žiarenia a prejavujú sa na úrovni poškodenia DNA, 
chromozómových aberácií, prežívania buniek, mutagenézy atď. V dôsledku toho 
však vždy ide o opravu len určitého typu poškodenia DNA. 
 
3.1 Akútna choroba z ožiarenia 

Akútna choroba z ožiarenia (postradiačný syndróm) sa zvyčajne prejavuje 
po jednorazovom ožiarení celého tela alebo jeho značnej časti vysokou dávkou. 
Akútna choroba z ožiarenia u ľudí bola podrobne opísaná u obetí jadrového útoku 
na japonské mestá v roku 1945. Neskôr sa vyskytlo aj množstvo individuálnych 
prípadov ožiarenia pri haváriách reaktorov alebo pri strate kontroly nad zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia a napokon aj u veľkej skupiny jednorazovo popálených 
pracovníkov v jadrovej elektrárni v Černobyle. Priebeh akútnej choroby z ožiarenia 
možno rozdeliť nasledovne. 

Prodromálne štádium (obdobie pred ochorením) - poškodenie biologických 
membrán organizmu ionizujúcim žiarením, ktoré sa prejavuje únavou, celkovou 
depresiou, bolesťami hlavy ... Čím rýchlejší je nástup prodromálnych príznakov, 
tým závažnejšia je prognóza. Pri nižších dávkach žiarenia príznaky zvyčajne 
vymiznú do dvoch dní, pri vyšších dávkach priamo nadväzujú na príznaky 
manifestného obdobia (obdobie stupňujúcich sa klinických príznakov).  

Latentné obdobie trvá približne 1 až 2 týždne. V tomto štádiu ochorenia je 
ožiarená osoba v podstate bez klinických príznakov, ale hematologické a niektoré 
biochemické zmeny pretrvávajú. Čím kratšie je obdobie latencie, tým menej 
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priaznivá je prognóza. Pri dávkach nad 6 Gy latentné obdobie úplne chýba. 
Ožarovacia dávka 1 - 2 Gy zodpovedá 3 - 4 týždňovému intervalu a dávka pri 4 - 6 
Gy zodpovedá týždňovému obdobiu latencie [9]. 

Obdobie zhoršených klinických príznakov - zvyčajne sa začína prudkým 
zvýšením telesnej teploty a je charakterizované prejavmi mikrobiálneho šírenia 
(sepsy), krvácaním, hnačkou a meningeálnym syndrómom (zväčšenie objemu 
mozgu). Dôležitou súčasťou klinického obrazu je aj nazofaryngeálny syndróm 
(poškodenie sliznice ústnej dutiny, nosovej dutiny a hltana). Prevažná väčšina 
zmien nie je spôsobená primárnym poškodením ionizujúcim žiarením, ale ide o 
sekundárne poškodenie postihujúce ožiarený organizmus ako celok. Obdobie 
rekonvalescencie, resp. smrti (exitus) - nástup po 6 - 8 týždňoch [8]. 

V závislosti od veľkosti ožiarenia v klinickom obraze akútnej choroby z 
ožiarenia postupne prevládajú príznaky poškodenia krvotvorných orgánov 
(hematologická forma), pri vyšších dávkach gastrointestinálne príznaky 
(gastrointestinálna forma) a napokon príznaky poškodenia centrálneho nervového 
systému. 

Hematologická (kostná dreň) forma akútnej choroby z ožiarenia sa môže 
prejaviť pri celotelových dávkach okolo (1 - 2) Gy. Typický obraz zodpovedá 
dávkam (3 - 4) Gy. V prodromálnom štádiu ochorenia sa objavujú príznaky ako 
anorexia, vracanie, dehydratácia, únava, apatia, pokles krvného tlaku. Ďalšie 
príznaky môžu zahŕňať horúčku, infekčné komplikácie všetkých systémov, 
petichiálne krvácanie kože a ústnej sliznice. Čas nástupu a frekvencia vracania 
môžu byť vodítkom pre predbežný odhad závažnosti ochorenia. Pri latentnej 
dávke LD50 / 30-60 = 4 Gy bez špecifickej liečby 50 % exponovaných osôb zomrie 
do 30-60 dní [10].  

Gastrointestinálna (črevná) forma akútnej choroby z ožiarenia (črevný 
syndróm, poškodenie pľúc) sa prejavuje pri celotelovej dávke okolo 10 Gy, keď sa 
rozvinuté príznaky choroby začínajú do 4 dní po celotelovom ožiarení. Príznaky 
prodromálneho štádia pri dávkach (6 - 10) Gy sa objavia do 7 dní po ožiarení. 
Charakteristickými prejavmi sú ťažká hnačka sprevádzaná stratou tekutín a 
rozpadom minerálov, príznaky ILEI (črevná obštrukcia), črevné perforácie (črevné 
krvácanie). Ak pacient prežije 7-10 dní, naplno sa u neho prejavia príznaky 
poškodenia krvotvorných orgánov [9].  

Toxemické a kardiovaskulárne formy akútnej choroby z ožiarenia sa 
prejavujú pri dávkach v intervale (20-50) Gy, keď dochádza k úplnému 
metabolickému rozvratu, zlyhaniu srdca a kóme. 

Nervová forma akútnej choroby z ožiarenia sa objavuje okamžite pri 
dávkach žiarenia nad 50 Gy. Má výrazné klinické príznaky, ktoré prechádzajú do 
psychickej dezorientácie a zmätenosti. Táto forma choroby z ožiarenia bola 
zaznamenaná len v ojedinelých prípadoch (u pracovníka v Los Alamos ožiareného 
45 Gy sa v priebehu 10 minút prejavila zmätenosť, pravdepodobne kóma, do 6 
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hodín vymizli lymfocyty z periférnej krvi a do 35 hodín zomrel na zlyhanie srdca) 
[9]. Medzi prípadmi ožiarenia v Černobyle sa podobný klinický obraz nevyskytol. 
 
3.2 Akútny postradiačný syndróm  

Je výsledkom ožiarenia celého tela alebo jeho podstatnej časti veľkou 
dávkou žiarenia. Podľa veľkosti absorbovanej dávky rozlišujeme tri formy, ktoré sa 
líšia klinicky a mortalitou. Všetky fázy majú prodromálne príznaky, obdobie 
latencie, obdobie stupňujúcich sa príznakov a ak postihnutý prežije, obdobie 
rekonvalescencie. Dĺžka latencie a spôsob prejavu závisí od veľkosti expozície. Čím 
vyššia je expozícia, tým kratšia je doba latencie.  

Neurovaskulárny syndróm - vyskytuje sa pri dávke vyššej ako 50 Gy. Po 
krátkej prodromálnej fáze s nauzeou a vracaním je charakterizovaný rýchlym 
nástupom letargie, apatie, ataxie a svalových kŕčov grand mal, z 
kardiovaskulárneho systému rezistentných na hypotenziu, arytmie, šok a smrť v 
rozsahu 24-48 h [9].  

Gastrointestinálny syndróm - vyskytuje sa pri dávke 10-30 Gy. Prodrómy 
zahŕňajú anorexiu, nauzeu a vracanie v prvých hodinách po expozícii. Obdobie 
latencie je 3-7 dní. Potom prichádza pretrvávajúce vracanie, hnačka, príznaky 
dehydratácie, znížený objem plazmy, zlyhanie krvného obehu. Gastrointestinálne 
príznaky sú spôsobené počiatočnou toxémiou z nekrózy tkaniva a pokračujúcou 
atrofiou črevnej sliznice [10]. Prítomná je aj bakteriémia. V konečnom štádiu 
dochádza k nekróze črevnej sliznice, masívnym stratám plazmy do čreva a smrti. 
Ak pacient prežije, existuje šanca na obnovu črevnej sliznice, ale s odstupom 2 - 3 
týždňov dochádza k poškodeniu krvotvorných tkanív.  

Hematopoetický syndróm - vyskytuje sa pri dávkach 2-10 Gy. Prodromálne 
príznaky majú maximum medzi 6-12 hodinami po expozícii. Patrí k nim anorexia, 
nevoľnosť, meningeálne podráždenie, zvracanie, začervenanie kože a spojiviek. 
Príznaky zvyčajne vymiznú do 36 hodín. Potom sa objavujú príznaky poruchy 
imunity a krvácanie. Lymfatické uzliny, slezina a kostná dreň vykazujú známky 
atrofie vedúcej k pancytopénii. Atrofia je spôsobená letálnym účinkom žiarenia na 
rádiosenzitívne bunky a inhibíciou krvotvorby. Ako prvá sa začína lymfopénia 
s maximom 24 - 36 hodín po ožiarení. Neutropénia sa vyvíja pomaly, 
trombocytopénia je najväčšia za 3 - 4 týždne. Stúpa teplota, objavujú sa ulcerácie 
v ústach a na koži, epilácia, krvácanie z úst, čriev, tvoria sa abscesy, klesá telesná 
hmotnosť. Fáza rekonvalescencie sa začína za 4 až 8 týždňov po ožiarení. Úplná 
úprava je zvyčajne do 1 roka [9]. Okamžite sa začína lymfopénia, množia sa 
neutrofily, čo je obrazom zápalovej reakcie, a granulocyty sa vyplavujú z kostnej 
drene. Minimálne hodnoty v periférnej krvi sú za 4-6 týždňov. Trombocytopénia sa 
objavuje pomaly. Erytrocytové zmeny sú po dávke 5 Gy menej výrazné. 
Biochemické zmeny sú nevýrazné a necharakteristické - zvýšenie aktivity CK, LDH, 
AST, ALT, kreatinúria, zvýšenie vylučovania aminokyselín, zvýšené vylučovanie 
katabolitov DNA. Na EKG je prítomná depresia segmentu ST, sploštenie vlny T 



CICA LXI Crisis Management   Conference proceedings  

47 

 

a tachykardia. Lokálne kožné zmeny Prejavujú sa buď akútne, alebo chronicky, 
v závislosti od dávky a miesta expozície. Včasné zmeny vo forme prchavého 
erytému. Nasleduje 1 až 2 týždne latencie a potom sekundárny erytém, popáleniny 
1. - 2. stupňa, epilácia, transepidermálne poškodenie. Chronické zmeny sa objavujú 
po 2 až 3 týždňoch. Ďalšou zmenou v akútnej fáze je oligospermia po expozícii 1,5-
4 Gy. U žien je sterilita 1,5 - 6 Gy. Trvalá sterilita po dávke 5-9 Gy. 

Po ožiarení oka dávkou nad 4 až 6 Gy sa s latenciou 6 mesiacov vyvíja zákal 
šošovky. Medzi neskoré účinky ožiarenia patrí najmä zvýšenie frekvencie 
malígnych nádorov rôzneho pôvodu. Najčastejšie ide o leukémiu. Časté je 
poškodenie štítnej žľazy.  

Azda najzávažnejším dôsledkom pôsobenia ionizujúceho žiarenia na 
človeka je zásah do genetického materiálu. Ionizácia do prostredia bunkového 
jadra má za následok dvojvláknový zlom DNA alebo zlom chromozómu. Tento 
zásah sa považuje za primárne biologické poškodenie. Zmena vyvolaná ožiarením 
v DNA bunky môže mať dvojaký význam pre osud bunky a bunkových 
spoločenstiev. Hrubé narušenie DNA môže byť nezlučiteľné s ďalším životom 
bunky, najmä môže brániť ďalšiemu deleniu bunky, a tým spôsobiť úbytok buniek 
v príslušnej bunkovej populácii. Ožiarenie tak môže viesť k reprodukčnej smrti 
buniek, ktorá pôsobí ako rozhodujúci mechanizmus včasného radiačného 
poškodenia [9]. Ďalším typom rádioaktívneho následku je porucha DNA, ktorá 
spočíva v takej zmene kódu v programe životných udalostí bunky, že bunka je 
zmenená v určitej funkcii. Životaschopnosť bunky a jej schopnosť ďalšieho delenia 
je zachovaná, takže atypia bunky a zmenený kód sa prenášajú na ďalšie potomstvo. 

Ak je touto mutáciou postihnutá tkanivová (somatická) bunka, postupným 
opakovaným delením môže vzniknúť klon atypických buniek a z neho ďalší vývoj 
malignity. Ak je mutáciou postihnutá reprodukčná bunka (spermia, vajíčko) 
a použije sa pri oplodnení, je možný predpoklad možných genetických následkov 
u potomstva.  

Pôsobenie patogenetických mechanizmov podieľajúcich sa na vzniku 
a vývoji somatického alebo genetického poškodenia v dôsledku žiarenia vychádza 
zo štúdií a získaných poznatkov o účinkoch ionizujúceho žiarenia na živý 
organizmus. Ľudský organizmus je integrovaný súbor tkanív s rôznymi 
biologickými vlastnosťami a parametrami. Naše telo prechádza počas života 
rôznymi štádiami rastu a vývoja, čo znamená, že reakcia na žiarenie sa môže 
meniť. Môžeme povedať, že ľudia patria k citlivým druhom. Na základe výsledkov 
štúdií [9] o účinku ionizujúceho žiarenia a následných účinkov žiarenia na bunku 
môžeme hovoriť o dvojakej povahe dôsledkov bunkových zmien. Ožiarenie buď 
spôsobuje smrť bunky, alebo mení cytogenetickú informáciu, pričom zachováva 
schopnosť ďalšieho delenia buniek. 
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Záver 

Expozícia človeka tak môže spôsobiť niektoré patologické zmeny, ktoré 
možno očakávať v priebehu dní a týždňov, ale aj rokov až desaťročí. V posledných 
rokoch bola zavedená klasifikácia založená na základných typoch vzťahu medzi 
dávkou a účinkom. Poznanie tohto vzťahu a jeho opis vhodným kvantitatívnym 
parametrom je hlavným cieľom biologických a lekárskych štúdií zameraných na 
ochranu pred ionizujúcim žiarením. Pri hodnotení účinkov ionizujúceho žiarenia 
na zdravie každého jednotlivca v populácii je potrebné zhodnotiť príspevok 
jednotlivých potenciálnych spôsobov ožiarenia k jeho celkovému ožiareniu. Na 
základe týchto poznatkov je potom možné definovať ciele a kritériá radiačnej 
ochrany pre činnosti vedúce k ožiareniu a pre núdzové situácie spojené 
s ožiarením s cieľom odhadnúť možné následky a lekársku pomoc. Poznatky 
o biologických účinkoch ionizujúceho žiarenia sú veľmi dôležité pre stanovenie 
zásad a kritérií radiačnej ochrany, z ktorých sa potom odvodzuje systém limitných 
dávok. Hlavným cieľom systému limitovania, resp. regulácie žiarenia je eliminácia 
možnosti deterministického poškodenia zdravia a minimalizácia stochastických 
účinkov ionizujúceho žiarenia na zdravie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho 
žiarenia, resp. vykonávajúcich činnosti vedúce k ožiareniu obyvateľstva v dôsledku 
lekárskeho a prírodného ožiarenia. 
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ZVLÁDANIE ETICKEJ DILEMY VO VYBRANÝCH POVOLANIACH KRÍZOVÉHO 

MANAŽMENTU VO VEREJNEJ SPRÁVE 

Dominika DINUŠOVÁ 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
 
Abstrakt: Štúdia sa venuje zvládaniu etickej dilemy vo vybraných povolaniach krízového 
manažmentu vo verejnej správe. Približuje základné črty cieľov a významu profesijnej etiky 
v týchto povolaniach s upriamením pozornosti na etickú dilemu ako náročnú situáciu profesijnej 
praxe. Cieľom textu je prostredníctvom analýzy kľúčových aspektov profesijnej etiky vymedziť 
charakter etickej dilemy a načrtnúť spôsoby prekonávania týchto zložitých situácií, ktoré sú 
súčasťou výkonu profesií krízového manažmentu vo verejnej správe. Prostredníctvom 
vymedzenia základných cieľov a funkcií profesijnej etiky sa autorka zameriava na oblasť 
skúmania etickej dilemy ako morálneho konfliktu vyplývajúcecho z problematickej situácie 
profesijnej praxe. Pozornosť je venovaná predovšetkým etickým perspektívam policajného 
povolania. Na zvládanie uvedených náročných situácií boli vyvinuté viaceré modely, z nich sa 
autorka zameriava na “Bell – Book – Candle” model a A.S.C.T. model. Ich prínos autorka 
nachádza v rovine sebahodnotenia a sebaregulácie konania a v uplatnení pri rozhodovacích 
procesoch s dostatočným časom. Limity ich uplatnenia určuje predovšetkým časová tieseň, v 
ktorej profesionáli krízového manažmentu vo verejnej správe musia rozhodnutia prijímať. 
  
Kľúčové slová: krízový manažment; verejná správa; etická dilemma; profesijná etika. 
 
Abstract: The study examines the management of ethical dilemma in selected crisis 
management professions in public administration. It introduces the basic aspects of the 
objectives and importance of professional ethics in these professions, focusing on the ethical 
dilemma as a challenging situation of professional practice. Through an analysis of key aspects 
of professional ethics, the text aims to define the nature of the ethical dilemma and outline ways 
of overcoming these difficult situations inherent in the practice of crisis management professions 
in public administration. By defining the basic goals and functions of professional ethics, the 
author focuses on the area of exploring the ethical dilemma as a moral conflict arising from a 
problematic situation of professional practice. Attention is paid in particular to the ethical 
aspects of the police profession. Several models have been developed to cope with the challenging 
situations mentioned above, of which the author focuses on the "Bell - Book - Candle" model and 
the A.S.C.T. model. The author finds their contribution in the level of self-assessment and self-
regulation of actions and in their application in decision-making processes with sufficient time. 
The limits of their application are determined primarily by the time constraints in which crisis 
management professionals in public administration have to make decisions. 
 
Key words: crisis management; public administration; ethical dilemma; professional ethics. 

 

ÚVOD 

Riešenie krízových situácií si vyžaduje profesionálnu organizáciu na 
kolektívnej úrovni, rovnako tak kladie vysoké nároky na osobnostnú výbavu 
každého jednotlivca tvoriaceho tento profesionálny kolektív. Oblasť aplikovanej 
profesijnej etiky v povolaniach krízového manažmentu vo verejnej správe je tak 
aktuálnou témou z hľadiska samotného významu morálnych požiadaviek na výkon 
týchto povolaní, tak i z hľadiska súčasnej situácie spätej s pandémiou ochorenia 
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COVID-19. Práve útvary krízového manažmentu vo verejnej správe sa podieľali 
v uplynulých dvoch rokoch na zvládaní pandémie. Funkčnosť, organizačná 
spôsobilosť a personálne zabezpečenie útvarov verejnej správy malo významný 
vplyv na zvládanie pandémie v jednotlivých krajinách.1„Štátom chránené 
postavenie umožňuje verejnej správe, aby predstavovala v demokratickom štáte 
významnú organizátorskú silu, ktorá zabezpečí plnenie štátom stanovených 
ekonomických, sociálnych a politických úloh tak, ako sú konkretizované v 
programovom vyhlásení vlády a zabezpečované v právnom poriadku.“2 Súčasťou 
krízového manažmentu verejnej správy sú aj útvary a zariadenia ozbrojených síl, 
ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných organizácií. Profesionáli 
uvedených zložiek musia denne čeliť náročným záťažovým situáciám 
vyplývajúcich z charakteru ich práce: čelia krízovým situáciám, za vypätých  
okolností sa stretávajú s ľuďmi, pričom sa ocitajú tvárou v tvár zložitým úlohám 
odborného aj etického významu. Profesijná etika preto vystupuje v rámci týchto 
povolaní ako integrálna súčasť vybavenosti osobnosti policajta, vojaka, hasiča, 
záchranára. Predkladaná štúdia sa venuje zvládaniu etických dilem vo vybraným 
povolaniach krízového manažmentu (predovšetkým príslušníkov Policajného 
zboru) ako jednej z najdôležitejších oblastí skúmania profesijnej etiky v uvedených 
povolaniach. Cieľom štúdie je prostredníctvom analýzy kľúčových aspektov 
profesijnej etiky vymedziť charakter etickej dilemy a načrtnúť spôsoby 
prekonávania týchto zložitých situácií, ktoré sú súčasťou výkonu profesií 
krízového manažmentu vo verejnej správe. 

                                                 
1 Alesandro Pinzanni v tejto súvislosti poukazuje na zvládanie pandémie v štátoch Latinskej Ameriky, 

pričom dochádza k záveru, že práve krajiny, ktoré nasledovali cestu neoliberálnych reforiem vedúcich k 

„minimálnemu štátu“ mali významné problémy s riešením pandemickej situácie, čo sa odrazilo v počtoch 

obetí počas prvej vlny v roku 2020. Pozri bližšie PINZANNI, A.: Pandemie v Jižní Americe: politické 

a sociální konzekvence. In: Philosophica Critica. Vol. 6, No. 1 (2020), s. 127 – 139. 
2 ŠIMÁK, L.: Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: EDIS, 2016, s. 78. 
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PROFESIJNÁ ETIKA AKO VÝCHODISKO SKÚMANIA ETICKÝCH DILEM 
V PROFESIJNÝCH  ČINNOSTIACH 

Profesijnú etiku môžeme chápať ako „súčasť aplikovanej etiky, ako 
teoretickú reflexiu aplikovanej morálky.“3„Profesijná etika je sústava vybraných 
hodnôt, noriem, princípov a povinností, ktorých poslaním je prispievať 
k formovaniu špecifického typu správania sa, rozhodovania a konania, žiadúceho 
pre danú profesiu.“4 Táto sústava vybraných hodnôt, noriem, princípov 
a povinností je historicky podmienená, neustále sa mení a získava nové podoby. 
Normy profesijnej etiky každodenne ovplyvňujú motívy konania ľudí tým, že ich 
podnecujú k žiadúcemu spôsobu konania. Profesijná etika je systematickou 
a cieľavedomou aplikáciou všeobecných etických východísk na konkrétnu ľudskú 
činnosť, konkrétne povolanie, pričom túto ľudskú činnosť reguluje, posilňuje jej 
motiváciu a prispieva k efektívnemu výkonu práce.5 

Pre pochopenie významu a funkcií profesijnej etiky (a neskôr i jej nástroja – 
etického kódexu) je potrebné špecifikovať profesiu/e, v ktorých sa profesijná etika 
ako ucelená etická teória uplatňuje. Hoci dnes nachádzame široké spektrum 
etických kódexov a podkódexov v podnikoch, službách a rôznych inštitúciách, to 
ešte neznamená, že vo všetkých týchto zamestnaniach sa rozvíja profesijná etika. 
Tieto kódexy predstavujú skôr atribúty zamestnaneckej morálky. Požadujú od 
zamestnanca určitý typ správania, ktorý prispieva k získavaniu prospechu pre 
zamestnávateľa (podnik, inštitúciu a pod.). Sú v nich formulované základné 
povinnosti zamestnanca. Profesijná etika v zmysle uceleného teoretického rámca 
prekračuje rozmer zamestnaneckej morálky. Jej záber je širší. Jedná sa o etiku 
profesijnú, teda vyskytujúcu sa v istej profesii, v istom povolaní (odvodené od „byť 
povolaný k niečomu“). Okrem individuálnych cieľov konkrétneho podniku, služieb, 
inštitúcie, sleduje toto povolanie širší spoločenský úžitok. Spoločnosť má od 
vykonávateľov povolania isté sociálne očakávania. Podľa B. Staffelbacha sa 
profesia (povolanie) od zamestnania odlišuje nasledujúcimi znakmi: 

1. Vykonávateľ profesie si musí osvojiť špecifické vedomosti, znalosti. 

2. Musí existovať systém, ktorý je zameraný na poskytovanie odborného 

vzdelania a ktorý toto vzdelávanie reguluje. 

3. Sú stanovené konkrétne normatívne nároky a očakávania, ktoré sú 

vnútorne späté s odbornou prípravou. 

4. Existuje profesijná organizácia, ktorá reprezentuje povolanie navonok 

a ktorá reguluje vzdelávanie (prípadne v spolupráci so štátnymi orgánmi). 

5. Sú vytvorené regulatívy daného povolania (etický kódex, profesijná etika).6 

                                                 
3 REMIŠOVÁ, A.: Profesijné etické kódexy. In: Filozofia. Vol. 55, No.3 (2000), s. 219. 
4 NESVADBA, P.: Policejní etika. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 149. 
5 BELJAKOVOVÁ, B.I.: Profesionální etika. Praha: Horizont, 1975, s. 22. 
6 STAFFELBACH, B.: Management-Ethic. Anzútze und Konzepte aus betriebswirtschfatlicher Sicht. 

Bern/Stuttgart/Wien: Haupt, 1994, s. 197. porovnaj: HERZOGOVÁ, Z.: Policejní etika. Praha: vlastním 

nákladem, 2003, s. 70. 
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Profesijná etika pri výkone konkrétneho povolania plní niekoľko významných 
funkcií: 

 umožňuje úspešné riešenie pracovných úloh; 

 zúčastňuje sa na zlaďovaní záujmov spoločnosti a profesijných skupín 

obyvateľstva; 

 uskutočňuje spätosť a následnosť progresívnych prvkov profesionálnych 

morálnych hodnôt v mravných vzťahoch pracovnej sféry spoločnosti, 

pričom záujmy spoločnosti vystupujú v profesijnej etike ako nutnosť, 

požiadavka, povinnosť prispievať k naplneniu spoločenských cieľov, 

ideálov a pod.; 

 uľahčuje výber správnej línie konania členov danej sociálnej skupiny; 

 ochraňuje členov danej profesijnej skupiny pred morálnymi chybami, ktoré 

môžu vzniknúť v rôznych situáciách pracovnej činnosti.7 

Pri skúmaní spôsobov správania sa a konania určitej spoločnosti sa etika 
zaoberá najmä systémom hodnôt a noriem, ktoré sa v nej uplatňujú. V každom 
spoločenstve ľudí sa vytvárajú hodnoty, ktoré prerastajú v systém pravidiel 
(noriem) správania sa. Imperatívnym vyjadrením hodnoty je norma, preto aj každá 
profesijná etika bude obsahovať tieto dva základné aspekty – špecifikáciu hodnôt 
(axiológiu) a na ňu nadväzný systém noriem (deontológiu). Dodržiavanie noriem 
sa prejavuje v praxi výkonu danej profesie, kedy stanovené hodnoty a normy 
nachádzajú svoje uplatnenie. Sústava profesijnej etiky – v akomkoľvek povolaní – 
by mala zahŕňať rozhodujúce etické normy a hodnoty, na ktorých stojí 
zmysluplnosť a spoločenská zakotvenosť danej profesie, tieto hodnoty a normy 
zdôvodňovať (ospravedlňovať, legitimovať) a hľadať efektívne cesty, ako zaistiť 
ich dodržiavanie.8 

V krízovom manažmente sa dôraz na etiku prejavuje (okrem iného) 
v aplikácii všeobecného princípu manažmentu – spravodlivosti. Spravodlivosť ako 
etická kategória, hoc s relatívnym charakterom, podporuje účinnosť krízového 
manažmentu. Je vyjadrená v nutnosti dodržiavania daného princípu voči všetkým 
pracovníkom krízového manažmentu, ale i voči všetkým postihnutým krízou.9  

 
ETICKÁ DILEMA 

Profesijná etika v povolaniach krízového manažmentu vo verejnej správe je 
založená na vysokých ideáloch, i preto je výkon týchto profesií nesmierne náročný. 
Príkladom sú policajti, ktorí musia robiť rozhodnutia často v pohotovosti, musia sa 
rozhodnúť vo veľmi krátkom časovo úseku pričom je na nich vyvíjaný sociálny, 
politický i mediálny tlak. „Policajti žijú a pracujú v stále sa meniacom 
a dynamickom sociálnom kontexte, v ktorom sa objavujú početné etické konflikty.  
Etická spôsobilosť vedieť sa rozhodnúť v danej situácii je pritom rovnako dôležitá 

                                                 
7 BELJAKOVOVÁ, B.I.: Profesionální etika. Praha: Horizont, 1975, s. 26, 27. 
8 NESVADBA, P.: Policejní etika. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2009,  s. 149. 
9 ŠIMÁK, L.: Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: EDIS, 2016, s. 75. 
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ako taktická pripravenosť. Každý deň, policajti realizujú praktickú mentálnu 
prípravu, ktorá je spojená s riešením taktických situácií. Policajti, ktorí sú mentálne 
pripravení čeliť smrteľným konfliktom sú oveľa úspešnejší ako iní policajti, ktorí 
sú takticky zdatní, ale mentálne nepripravení. Iba ako smrteľné konflikty, etické 
dilemy sa dejú v najnevhodnejšom čase, obyčajne bez varovania a s minimálnym 
časom na zastavenie a premýšľanie o situácii. Neadekvátne pripravení, hoc veľmi 
čestní, vynikajúci policajti môžu robiť nevhodné a zdrvujúce etické rozhodnutia,  
ktoré majú ďalekosiahle životné dôsledky. Aby policajti prekonávali etické dilemy 
potrebujú byť tak mentálne pripravení ako sú pripravení zvládať taktické 
záležitosti.“10 Etická dilema je výraznou súčasťou i ďalších povolaní krízového 
manažmentu – záchranárov, hasičov, ktorí nezriedka čelia rozhodnutiam 
v krajných situáciách života a smrti. Musia napríklad voliť poradie ľudí, ktorých 
zachraňujú, pričom do situácie vstupuje viacero faktorov ako čas, okolnosti, 
zvažovanie možnosti záchrany a pod. Tieto morálne konflikty sú náročné 
z hľadiska profesijnej záťaže, no prestupujú do celostnéh00o prežívania osobnosti 
jednotlivca, ktoré sa nekončí koncom zásahu alebo služby.  

Nejednoznačné situácie policajnej, vojenskej, hasičskej a záchranárskej 
profesie (ale aj bežného života) nazývame etické (alebo morálne) dilemy. Sú to 
problémy, ktoré odkazujú na alternatívne alebo protirečivé voľby. „Voľba konania, 
ktorá vyvoláva etickú dilemu nastáva vtedy, keď zvažované konanie má aj 
pozitívne aj negatívne konzekvencie pre jednotlivca, ostatných a okolie.“11 Tieto 
situácie sa nevyriešia prirodzene, vyžadujú si priame konanie aktéra, ktoré však 
nemusí mať len pozitívne dôsledky. 
Etické dilemy nastávajú v prípadoch, keď profesionál v uvedených oblastiach: 

 Nevie ako má konať, nepozná správne spôsoby konania (zákony, 

nariadenia, predpisy); 

 Má ťažkosti urobiť to, čo považuje za správne; 

 Nesprávne riešenie situácie je veľmi lákavé.12 

Etické dilemy sú situácie, keď do rozhodovania vstupujú viaceré prvky 
(pravidlá, osobné hodnoty a pod.) a navzájom súperia. V takýchto situáciách, 
uprednostniť jeden zo spôsobov riešenia pred druhým je vždy náročné, pretože 
nejestvuje ideálne riešenie. Konfliktné elementy a zdroje etických dilem 
demonštrujeme na policajnom povolaní. Konfliktnými elementmi v policajnom 
povolaní môžu byť: 

 Nesúlad pravidiel a zákonov; 

 Nesúlad zákonov s hodnotami, ktoré majú zákony garantovať; 

 Rozpor osobnostných a profesijných hodnôt;  

 Záujmy rôznych osôb; 

                                                 
10 DEN BOER, Monica, PYO, Changwon: Good Policing: Instruments, models and practices. Singapore: 

Asia-Europe Foundation and Hans Seidel Foundation Indonesia, 2011, s. 61. 
11 Droits de l´Homme et Ethique Professionelle.: Manuel de référence pour l´examen professionel fédéral 

de Policer/Policiére. Neuchatel: Institut Suisse de Police, 2009. 
12 POLLOCK, J., M. BECKER, R. F.: Ethics Training: Using Officer´s Dilemmas. In: FBI Law 

Enforcement Bulletin 65, no 11 (1996): 20 – 27. 
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 Rozpor medzi osobným záujmom a záujmom spoločnosti; 

 Konflikt medzi krátkodobým a dlhodobým dopadom konania; 

 Rozpor využitých prostriedkov vo vzťah k cieľom konania; 

 Rozličnosť rolí polície. 

Rovnako tiež zdroje problému vzniku etickej dilemy môžu byť v policajnej 
profesii rôzne. Všeobecne rozoznávame štyri hlavné zdroje morálnych konfliktov 
policajtov. Sú nimi: 

 Rozvažovanie; 

 Úloha (povinnosť); 

 Česť; 

 Lojalita. 

V prípade „rozvažovania“ sa jedná o situácie, kedy oba spôsoby riešenia, 
ktoré policajt identifikuje sú principiálne správne. Policajná rozvaha je špecifická 
kompetencia, ktorá predpokladá širšie spektrum postupov, ktoré môžu byť 
použité – či niekoho uväzniť, či niekoho legitimovať, ako konať čeliac prudkej 
hádke a i. Všeobecne toto konanie nie je identifikovateľné v etických termínoch. 
Niektoré z týchto situácií policajt vyhodnocuje ako nepohodlné za každých 
okolností. Jedná sa prevažne o rozpor konania, ktoré sa od policajta vyžaduje 
a spôsobu konania, ktoré on sám považuje za správne. Zdroj etickej dilemy 
nazvanej úloha, resp. povinnosť policajta, predpokladá základnú otázku, ktorú si 
policajt čeliac konfliktu kladie, a to otázku: Je toto ešte mojou úlohou, alebo nie? 
V danom kontexte rozlišujeme dva typy etických dilem vedených otázkou 
konkrétnej úlohy policajta: (a) Prvý typ vyvoláva otázky o povinnosti policajta 
zasiahnuť v konkrétnej situácii. (b) Druhý typ dilemy so zdrojom v úlohe policajta 
je priamočiarejší: policajt vie, že jeho práca si vyžaduje určité konanie, ale považuje 
toto konanie za nepohodlné, alebo za plytvanie času a zdráha sa takto konať. Názov 
ďalšieho zdroja etickej dilemy - „česť“ -  zovšeobecňuje prečiny policajtov, ktorí vo 
svojom konaní zvažujú vlastné výhody a záujmy. Sú to  dilemy vyplývajúce 
z pokušenia sebaobohatenia, osobných prečinov, klamstva a viaceré problémy 
spojené s vývojom konkrétnych situácií. Zdroje dilem v lojalite spočívajú 
v kolegiálnych vzťahoch. Jedná sa o situácie, kedy policajt zvažuje dopady svojho 
konania na iného kolegu. Policajné dilemy v tejto rovine sa pohybujú od malých 
prečinov až po veľmi závažné zločiny. 

 
PREKONÁVANIE ETICKÝCH DILEM 

Na prekonávanie etických dilem boli vypracované niektoré modely, ktoré by 
mali pomôcť zorientovať sa v danej situácii a vedieť sa adekvátne rozhodnúť. Hoci 
môžu slúžiť ako praktická pomôcka pri zvládaní morálnych konfliktov všeobecne, 
ich uplatnenie predpokladá dlhší čas pre samotné rozhodovanie. Z takýchto 
spôsobov uvádzame dva modely riešenia etickej dilemy, ktoré sú určené pre 
policajné povolanie, no ktoré sú uplatniteľné v širšom rámci povolaní krízového 
manažmentu vo verejnej správe. Jedná sa o model s názvom „Bell – Book – Candle“ 
(Zvon-kniha-sviečka) a „A.S.C.T. model“. Tieto modely boli vyvinuté pre zvládanie 
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situácií v policajnom povolaní, no ich uplatnenie je so zmienenými limitmi možné 
tiež v širšom rámci činností v krízovom manažmente vo verejnej správe.  

V prvom prípade sa jedná o popis rozhodovacieho procesu, pričom každý 
z metaforických pojmov označuje fázu, v ktorej rozhodovanie prebieha. Etickú 
dilemu sprevádza kladenie si otázok. V jednotlivých fázach sa tieto otázky 
orientujú na  iný aspekt zvažovaného konania. Fáza nazvaná „bell“ alebo voľne 
„zvon“ je charakteristická pýtaním sa po správnosti zamýšľaného konania. Táto 
otázka je zväčša prvou reakciou na situáciu a môžeme ju nazvať aj intuíciou. Je môj 
počiatočný dojem správny alebo nesprávny; rozumný alebo nerozumný? Mnohí 
takéto pýtanie sa pripodobňujú k tzv. vnútornému hlasu svedomia, teda tomu, čo 
tento „vnútorný hlas“ našepkáva. Pomenovanie „zvon“ označuje teda osobnú 
intuíciu, tušenie, neartikulovaný dojem, ktorý v jedincovi zarezonuje čeliac 
nejednoznačnej situácii. Druhá fáza rozhodovania nazvaná „book“ alebo „kniha“ 
upriamuje pozornosť na písané pravidlá, ktoré jedinca zaväzujú k dodržiavaniu. 
Jedná sa teda o pýtanie, či je dané konanie v súlade s oficiálnymi zákonmi, 
pravidlami alebo postupmi. Obyčajne pravidlá organizácie alebo výkonu profesie 
podopierajú alebo posilňujú žiadúce konanie, konanie považované z hľadiska 
širšieho sociálneho kontextu za správne. Popud vzoprieť sa pravidlám býva 
vyvolaný pocitom nespravodlivosti napríklad uplatnenia zákona či istého pravidla 
v konkrétnej situácii. V prípade policajného povolania môže dôjsť k rozporu medzi 
morálnym a právnym vedomím a medzi požiadavkou konať podľa zákona, pričom 
v danej situácii toto konanie protirečí hodnotovému morálnemu uspôsobeniu 
jednotlivca. Posledná fáza rozhodovania nazvaná „candle“ alebo „sviečka“ 
poukazuje na svetlo, ktoré môže prípadné konanie aktéra etickej dilemy vrhať 
v očiach ostatných ľudí. Táto otázka sa vzťahuje k reflexii samotného konania. Ako 
bude na konanie nazerať organizácia, verejnosť, rodina, novinári a pod.? Niektoré 
činy, hoc nie sú vyslovene nesprávne, môžu byť vnímané okolím inak ako ich 
vníma aktér v danej situácii, v ktorej sa musí rozhodovať.13  

A.S.C.T. model predstavuje konkrétnejšie uchopenie náčrtu riešenia 
morálneho konfliktu. Snaží sa byť návodom, ktorý možno uplatniť v zvládaní 
etickej dilemy. Je však nutné si uvedomiť, že v krízových situáciách sa policajti, 
hasiči aj záchranári musia rozhodovať v časovom vypätí, a teda že na hlbšie 
analýzy nezostáva čas. Napriek tomu, vedomosť takto popísaného odporúčania sa 
parciálne môže prejaviť aj v časovo náročných situáciách služby. V prípade modelu 
A.S.C.T. je jeho názov rovnako ako v prvom zmienenom modely odvodený od fáz 
rozhodovania sa. Jedná sa o štyri fázy procesu, ktoré sú charakterizované 
pomenovaním parciálnou činnosťou morálneho aktéra. Prvá fáza „A.“ alebo 
alternatívy (z anglického „alternatives“) vyjadruje požiadavku vyhodnotiť možné 
spôsoby riešenia vzniknutej situácie. Čo môže príslušník Policajného zboru, 
záchranár alebo hasiť robiť? Aké sú možnosti riešenia situácie, ktorej čelí? 
Odporúča sa vytvoriť si tri alebo viac možností konania a nezvažovať len medzi 
dvoma spôsobmi riešenia. Tretia alebo štvrtá možnosť býva považovaná za 
                                                 
13 Trainig Manual on Police Integrity. Geneva: DCAF (Centre for the Democratic Control of Armed 

Forces), 2015, s. 143. 
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rozumnejšiu, nakoľko po dvoch protirečivých alternatívach sa jednotlivec snaží 
sformulovať konsenzuálne riešenia. Fáza nazvaná „S“ alebo „partneri“ (z 
anglického „stakeholders“) požaduje od morálneho aktéra, aby pri formulovaných 
alternatívach konania prisúdil rovnaké konanie, aké by volil on sám, niektorému 
z ľudí, ktorých pozná. Kto by sa zachoval rovnako? Kto by konal takýmto 
spôsobom? K rozličným alternatívam sa prikláňajú odlišné osobnosti. Pod treťou 

fázou „C“ alebo „následky“ (z anglického  „consequences“) sa rozumie zvažovanie 
dopadov jednotlivých spôsobov riešenia. Aké budú dôsledky toho ktorého 
konania? Treba však zohľadniť nie len dôsledky aktéra čeliaceho etickej dileme, ale 
aj dôsledky ostatných zúčastnených osôb. Aké dobrá alebo zlá prináša to ktoré 
rozhodnutie? Mnohí usudzujú, že práve tento bod v procese rozhodovania má 
najvýznamnejšiu úlohu a najvýraznejšie konečné rozhodnutie ovplyvní. Štvrtá fáza 
„T“, čo znamená „rozprávanie“ (z anglického „telling“) vyjadruje predstavu 
prerozprávania situácie. Ako sa bude morálny aktér cítiť, keď bude o tejto situácii 
a o jej riešení hovoriť? Mohol by považovať výber svojho konania za príjemnú 
alebo nepríjemnú skúsenosť? Ako by svoje konanie vysvetlil svojim nadriadeným, 
kontrole, novinárom či svojej rodine? Ako by sa pri svojom rozprávaní cítil?14 

Etická dilema je situácia vytvárajúca na morálneho aktéra, v danom prípade 
profesionála bezpečnostného zboru a záchranárskych organizácií, náročnú výzvu, 
aby sa dokázal so všetkou zodpovednosťou správne rozhodnúť za účelom 
zvládnutia cieľa. V krízovej situácii ide bezprostredne o zvládnutie krízy – 
záchrany života, eliminácie škôd spôsobených krízou, zamedzenie podmienok 
rozširovania krízovej situácie a pod. Profesionáli povolaní krízového manažmentu 
vo verejnej správe týmto výzvam čelia takpovediac denne. Policajt čelí 
rozporuplným situáciám, je prítomný pri občianskych konfliktoch, kde každá 
strana zastáva opačné stanoviská, pri verejných podujatiach, kde sa stretávajú 
nezriedka protichodné názorové skupiny, zasahuje pri výtržnostiach, pouličných 
konfliktoch, nezriedka pri mimoriadnych udalostiach ako procesoch spätých s 
neočakávaným a často neočakávateľným zlomom15 a pod. Pritom s týmito 
povolaniami sú spojené konkrétne sociálne očakávania, ktoré kladú na 
profesionálov v daných oblastiach vysoké morálne, odborné a sociálne nároky. 
V dnešnej dobe je nevyhnutné, aby policajt a bezpečnostný profesionál vo verejnej 
správe „empaticky komunikoval(...) a sprostredkúval občanom správne normy a 
hodnoty.“16 Uvedené modely boli vyvinuté, aby uľahčili riešenie náročných situácií 
služby, v ktorých by profesionáli v daných povolaniach optimálne zvládli náročné 
situácia za predpokladu využitia svojich odborných i morálnych kompetencií.  

 
 

                                                 
14 Ethical Issues and Decision in Law Enforcement: Instructor Manual. St. Petersburg: St. Petersburg 

College, 2005. 
15 PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ, A.: Vybrané kapitoly psychosociálnej práce pre záchranárov. 

Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2017, s. 9 
16 CIPRO, I.: Psychologická príprava vo výchovno-vzdelávacom procese príslušníkov Policajného zboru 

tridsať rokov po revolúcii. In: MURDZA, K. (ed.): November 1989 - politika, právo, polícia a 

bezpečnosť. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2020, s. 181. 
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ZÁVER 

Sústava profesijnej etiky v povolaniach krízového manažmentu vo verejnej 
správe predstavuje významný regulátor rozhodovania a konania, ktorý v krízových 
situáciách pomáha profesionálom adekvátne sa v situácii zorientovať, so všetkou 
svojou zodpovednosťou sa rozhodnúť a na tomto rozhodnutí založiť svoje konanie. 
Krízový manažment vo verejnej správe tvoria aj príslušníci ozbrojených 
bezpečnostných zborov. Dôležitú a kľúčovú úlohu v riešení krízových situácií majú 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru, nevynímajúc úlohu dobrovoľníckych 
hasičských brigád. Medzi tieto povolania verejnej správy patrí i Policajný zbor, 
pričom efektívnosť policajnej práce je ovplyvňovaná vzťahom medzi políciou a 
občanmi.17  Krízové situácie vytvárajú na všetky zmieňovaného zložky verejnej 
správy výzvu odborne a zodpovedne čeliť kríze a poskytnúť obyvateľstvu 
očakávanú pomoc a podporu. Zároveň sú to situácie vytvárajúce na profesionálov 
uvedených povolaní náročné výzvy, vedú nezriedka k morálnym konfliktom, 
ktorých riešenie predstavuje zložité úlohy presahujúce rozmer odbornosti 
služobnej činnosti. Ich riešenie a prekonávanie závisí nesporne od skúseností 
profesionálov, odbornej vybavenosti, sociálnych, etických a psychologických 
kompetencií. Pre účely prekonávania etických dilem v povolaniach krízového 
manažmentu (predovšetkým s orientáciou na policajné povolanie) boli vyvinuté 
dva modely, ktoré by mohli uľahčiť riešenie nejednoznačných situácií praxe. Jedná 
sa o tzv. „Bell – Book – Candel“ model a A.S.C.T. model. Ich limity predstavuje 
predovšetkým možnosť aplikácie vzhľadom na častú časovú tieseň prijímania 
rozhodnutí. Akiste však predstavujú základnú orientáciu v procese rozhodovania 
a môžu byť tiež príspevkom do sebahodnotenia a sebaregulácie profesijných 
činností.  
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PRIPRAVENOSŤ AKO JEDNA Z FÁZ KRÍZOVÉHO RIADENIA PRI 

MIMORIADNYCH UDALOSTIACH 
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Abstrakt: V článku je charakterizovaná mimoriadna udalosť podľa platného znenia zákona, 
vymedzený pojem pripravenosť ako jedna z najdôležitejších zložiek fázy krízového riadenia 
a opis činností, ktoré spadajú pod pripravenosť. 

 
Kľúčové slová: krízové riadenie, mimoriadna udalosť, pripravenosť. 

 
Abstract: The paper characterizes the emergency situation in terms of current legislation, the 
definition of preparedness as one of the most important components of the crisis management 
phase and description of the activities, that are included under preparedness. 

 
Key words: crisis management, emergency situation, preparedness. 

 

ÚVOD 

 V 16. storočí Miguel de Cervantes Saavedra – autor knihy Don Quixote 
napísal: „Vopred varovaný – lepšie pripravený. Byť pripravený je polovica 
víťazstva.“ 18 Toto príslovie hovorí o tom, že keď vieme o probléme vopred, je to 
našou  výhodou a môžeme sa naň adekvátne pripraviť. Pri krízovom riadení, 
predovšetkým pri potenciálnom riziku vzniku mimoriadnej situácie to platí 
dvojnásobne. Spoliehať sa môžeme na správne rozhodnutie a pripravenosť 
riadiacich krízových pracovníkov, záchranných zložiek integrovaného 
záchranného systému, dlhodobých strategických cieľov a opatrení, na dostupné 
a dostatočné technické, personálne či finančné zdroje a v neposlednom rade na 
pripravenosť samotných občanov. Je prirodzené, že nie je možné sa pripraviť 
úplne na všetko. Príkladom môžeme uviesť poslednú mimoriadnu udalosť, ktorá 
zasiahla celý svet, a to ochorenie COVID-19. Napriek tomu, že v minulosti svet 
postihli rôzne epidémie, dokonca typu SARS, situáciu za posledné mesiace môžeme 
označiť za viac než kritickú a nestabilnú, kde sa aj pri snahách o zmiernenie 
dopadov na život ľudí ukázali problémy v podobe nedostatku vyššie spomenutých 
zdrojov.  

 
Mimoriadnou situáciou sa podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva § 3 ods. 1 rozumie „obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia 

následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená 

                                                 
18 Coppola, Damon P., Introduction to international disaster management, s. 275-320 
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podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia 

alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na 

zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.“ Odsek 2 toho 

istého zákona priamo špecifikuje, čo sa považuje za mimoriadnu udalosť: živelná 

pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo 

teroristický útok. 19 

Naprieč celým svetom dochádza ku rôznorodým mimoriadnym udalostiam, 
ktorých forma závisí od daností územia, v ktorom k nej dôjde. V Slovenskej 
republike medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká patria povodne, zosuvy pôdy, 
snehové kalamity, veterné smršte, požiare a nebezpečné látky. 20 Na základe 
celkovej štatistiky mimoriadnych udalostí za rok 2021 spracovanej Centrálnym 
monitorovacím a riadiacim strediskom Sekcie krízového riadenia Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky toto stredisko zaznamenalo 400 mimoriadnych 
udalostí, pričom správa uvádza, že je to o 137 mimoriadnych udalostí menej ako 
v roku 2020. Najviac mimoriadnych udalostí bolo spojených práve s povodňami 
(262). Pre komplexnosť uvádzame aj počet vyhlásených mimoriadnych situácií, 
ktorých bolo v roku 2021 63, čo je opäť menej ako v roku 2020, kedy bolo 
vyhlásených 90 a v roku 2019 dokonca až 139 mimoriadnych situácií. Z tohto 
počtu patrí najviac povodniam.21 
 

PRIPRAVENOSŤ 

 

Hoci pripravenosť je len jednou, no veľmi dôležitou zo štyroch fáz 

krízového riadenia. V súčasnosti FEMA, skr. pre Federal Emergency Management 

agency, teda Federálna agentúra krízového riadenia Spojených štátov amerických 

uvádza nasledujúce fázy: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
20 https://www.minv.sk/?Bezpecnostne_rizika 
21 https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-4&sprava=zachranne-zlozky-v-roku-2021-asistovali-pri-400-    

  mimoriadnych-udalostiach 

Odpoveď/reakcia 

Zmiernenie 

Pripravenosť     Zotavenie 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-4&sprava=zachranne-zlozky-v-roku-2021-asistovali-pri-400-
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Zdroj: FEMA 

Dostupné na: https://training.fema.gov › downloads › is10_unit3 
 
 
 Dokument Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ 
zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany definuje 
pripravenosť v Kapitole I, čl. 4, ods. 3 nasledovne: „pripravenosť je stav pohotovosti 
a spôsobilosti ľudských zdrojov, materiálnych prostriedkov, štruktúr, spoločenstiev 
a organizácií, ktoré umožňujú zabezpečiť účinnú rýchlu reakciu na katastrofu 
a ktoré sú výsledkov vopred uskutočnených opatrení.“22 
Pripravenosť zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa realizujú pred vznikom udalosti. 
 
 
 
 Keď dôjde k mimoriadnej udalosti, je len veľmi málo alebo takmer žiadny 
čas na vykonanie ďalších opatrení či nadobudnutí nových zručností, prípadne 
vyžiadaní si potrebných zásob. Coppola definuje pripravenosť ako aktivitu 
vykonanú pred mimoriadnou udalosťou, aby bola zabezpečená primeraná reakcia. 
Rôzne organizácie (aj súkromné), jednotlivci, vrátane zložiek záchranného 
integrovaného systému, vládnych organizácií a občanov majú jedinečnú úlohu 
a zodpovednosť, ktoré zabezpečujú v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Rozsah 
činností, ktoré tvoria zložku pripravenosti komplexného cyklu krízového riadenia 
je rozsiahly a tieto činnosti sú často primárnymi faktormi, ktoré určujú, či aktuálne 
reakcie na akcie sú úspešné. Občania takmer všetkých krajín sveta očakávajú, že 
ich vlády a kompetentné orgány zasiahnu v prípade mimoriadnej udalosti 
a poskytnú pomoc na záchranu a udržanie života. Mnoho vlád ubezpečí svojich 
občanov, že v prípade mimoriadnej udalosti sú schopné efektívne reagovať na 
vzniknutú situáciu a poskytnúť potrebnú pomoc. Napriek všetkým ubezpečeniam, 
skutočná miera schopností sa preukáže až v čase vzniku mimoriadnej udalosti. 23 
 

V marci 2021 bola vydaná správa EU Civil protection – special 
eurobarometer, ktorá vyzbierala a vyhodnotila údaje verejnej mienky v oblasti 
civilnej ochrany od občanov Európskej únie na vzorke 27 213 respondentov. Medzi 
skúmanými otázkami bolo aj vnímanie pripravenosti verejných orgánov v prípade 
vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej dôsledkami zmeny klímy. Otázka bola 
rozdelená na vnímanie pripravenosti orgánov na miestnej a regionálnej úrovni 
a následne aj na národnej. 
 

                                                 
22 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme 

Únie v oblasti civilnej ochrany 
23 Coppola, Damon P., Introduction to international disaster management, s. 275-320 
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Zdroj: ERCC (Emergency response Coordination Centre - Koordinačné centrum pre 
reakcie na núdzové situácie) 

Dostupné na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/527a7032-
a637-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-251138509 
 
 Na vyššie zobrazenom grafe môžeme pozorovať vnímanie občanov na 
pripravenosť orgánov na miestnej a regionálnej úrovni, pričom len 4% opýtaných 
respondentov zo Slovenskej republiky si myslí, že tieto orgány sú veľmi dobre 
pripravené a 32% celkom dobre pripravené. Najväčšie percento opýtaných sa 
domnieva, že tieto orgány nie sú veľmi dobre pripravené.  
 
Nasledujúci graf znázorňuje vnímanie občanov pripravenosti orgánov na národnej 
úrovni. 
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Zdroj: ERCC (Emergency response Coordination Centre- Koordinačné centrum pre 
reakcie na núdzové situácie) 

Dostupné na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/527a7032-
a637-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-251138509 
 
 Pri tejto otázke respondenti zo Slovenskej republiky odpovedali nie veľmi 
odlišne ako pri predchádzajúcej otázke. Dá sa teda povedať, že opýtaní vnímajú 
pripravenosť orgánov Slovenskej republiky na miestnej, regionálnej a národnej 
úrovni v zásade rovnako. Pre doplnenie uvádzame aj odpovede respondentov 
Slovenskej republiky na otázku do akej miery poznajú alebo nepoznajú, resp. si 
uvedomujú riziko výskytu mimoriadnej udalosti v ich regióne. Pričom sme sa 
v celkovom hodnotení umiestnili na posledných priečkach, keďže len niečo cez 
37% opýtaných toto riziko poznajú. V tomto kontexte považujeme za potrebné 
rozšíriť povedomie a informovanosť občanov Slovenskej republiky v tejto oblasti.  

Táto potreba bola identifikovaná taktiež už v samotnej Koncepcii organizácie 
a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015, pričom dôraz sa mal klásť na získanie 
potrebných vedomostí, zručností a návykov v sebaochrane a pomoci iným v núdzi, 
najmä prvej pomoci, v činnosti pri evakuácii a ukrytí ako i počas trvania ohrozenia 
životov, zdravia a majetku obyvateľov. Zároveň je v popredí potreba adekvátne 
iniciovať záujem obyvateľov prostredníctvom klipov pripravovaných do 
verejnoprávnych médií, organizovaním informačných kampaní a vydávaním 
tlačovín k problematike civilnej ochrany. 24 

 
Je nutné poznamenať, že v súčasnosti existuje len koncepcia, ktorá pojednáva 

o už splnených/nesplnených úlohách do roku 2005 a nových stanovených úlohách 
od roku 2008 do roku 2015. Za pozitívum považujeme fakt, že v súčasnosti sa 

                                                 
24 Koncepcia organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015 
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návrh Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany a krízového riadenia do 
roku 2027 nachádza v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového 
konania, pričom toto bolo skrátené na lehotu siedmych dní z dôvodu naliehavosti 
predloženia na rokovanie vláde Slovenskej republiky.  

 Aj napriek potrebe analýzy a vyhodnotenia stanovených a splnených cieľov 
za uplynulé obdobie (ktoré budú vyhodnocované v novej koncepcii) v tomto 
príspevku z hľadiska rozsahu na to nie je priestor, preto sme sa rozhodli vybrať 
a analyzovať aspoň jeden zo stanovených cieľov starej Koncepcie organizácie 
a rozvoja civilnej ochrany. Do roku 2008 bol stanovený cieľ dobudovať CIPREGIS, 
ako súčasť informačného systému verejnej správy s cieľom komplexne riešiť 
podporu výkonu miestnej štátnej správy a samosprávy, krízového riadenia 
a integrovaného záchranného systému. Systém je v súčasnosti nasadený na 
všetkých úrovniach štátnej správy – od Obvodných úradov až po Ministerstvo 
vnútra SR. Systém sa postupne funkčne rozširoval tak, aby pokryl činnosti, pri 
ktorých je nevyhnutná priestorová interpretácia a analýza údajov. Jeho základné 
funkcie sú: 

  lokalizačná pasportizácia a údržba objektov záujmu pre potreby ochrany 
a krízového   riadenia  

 vizualizácia územia vybraného rozsahu s požadovaným obsahom 
 priestorové a logické analýzy na území25 

 
Ďalším, nie menej dôležitým dokumentom je Národná stratégia riadenia rizík 

bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky, ktorá bola schválená v januári 2022. 
Implementácia stratégie je jedným z krokov na zníženie frekvencie a negatívnych 
dopadov krízových situácií a s nimi spojených možných škôd, pričom medzi jej 
hlavné ciele patrí definovanie opatrení, ktoré majú obmedziť vplyv hrozieb na 
funkčnosť spoločnosti. Stratégia vyžaduje zavedenie širokého spektra opatrení v 
niekoľkých oblastiach. Úspešná realizácia stratégie umožní Slovenskej republike 
nielen vyvíjať sa rýchlejšie, ale tiež zlepšiť životnú úroveň v krajine a zabezpečiť 
ochranu obyvateľov, vrátane viac či menej sociálne vylúčených skupín, ktoré sú v 
prípade rozsiahlych katastrof či pandemických ochorení najzraniteľnejšie. 
Stratégia zahŕňa, dopĺňa a integruje opatrenia manažmentu rizík bezpečnostných 
hrozieb, ktoré boli zahrnuté v iných predchádzajúcich stratégiách, programoch a 
koncepciách, schválených vládou Slovenskej republiky.26 
 
 
 
CYKLUS PRIPRAVENOSTI 
 

                                                 
25 https://www.erasdatapro.sk/produkty/krizovy-manazment/ 
26 Národná stratégia riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky 
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Cyklus, ktorý je vyobrazený na obrázku nižšie rozoznáva dôležitosť štyroch 
hlavných komponentov v pripravenosti: plánovanie, výbava/zdroje, tréning 
a cvičenie. Tento cyklus nereprezentuje len pripravenosť na úrovni štátnej správy 
či samosprávy, ale taktiež môže byť použitý pri aktivitách jednotlivcov, 
súkromných podnikateľov, nevládnych organizácií a iných.  
 
 
 

 
 
Zdroj: Bullock, Jane A., Haddow, George D., Coppola, Damon P. Introduction to 
Emergency 
           Management 
 
 
Plánovanie 

Na obrázku vyššie cyklus pripravenosti začína s kreovaním rôznych plánov 
súvisiacich s reakciou na mimoriadnu udalosť a zotavenie. Moderná filozofia 
krízového riadenia prezentuje názor, že plány sú najviac efektívne keď sú 
adresované na všetky možnosti hrozieb rizika, no podľa kolektívu autorov Bullock, 
Haddow a Coppola (2020) je potrebné si uvedomiť, že pripravenosť na všetky 
riziká je najúčinnejšia vtedy, keď zohľadňuje nebezpečenstvá, ktoré sa skutočne 
môžu vyskytnúť v rámci prioritizácie rizík. Plánovanie taktiež zahŕňa rozsah 
zraniteľnosti spoločnosti. V plánovacej fáze zraniteľnosť pomáha plánovačom 
pochopiť, prečo mimoriadne udalosti vznikajú, kde s najväčšou 
pravdepodobnosťou budú mať najväčší vplyv a taktiež aká prijateľná reakcia by 
mala byť. 
 
Zdroje 
 Pripravenosť je limitovaná niekoľkými faktormi, dva z nich zahŕňajú 
skutočné vlastníctvo alebo prístup ku zdrojom/výbave potrebnej na riadenie 
požiadaviek na odozvu a organizáciu ľudí a zložiek, v ktorých potreba odpovede 
a zotavenia, resp. obnovy nastanú. Krízové riadenie je prakticky technické a jeho 
rôznorodé fungovanie sa spolieha čoraz viac na využitie zdrojov. Príkladom 
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zdrojov uvádzame personálne zdroje – chrániace ľudí od následkov mimoriadnej 
udalosti, komunikačné zdroje – dovoľujúce ľuďom hovoriť napríklad so 
záchrannými zložkami, alebo také, ktoré navigujú záchranné zložky a detekujú 
známky života. 
 
Tréning 
 Trénovanie úradníkov pre núdzové situácie je prvoradé pre ich schopnosť 
riadiť úlohy, ktoré sa od nich vyžadujú. Súčasná prax uznáva, že nielen úradníci 
zapojení v tradičných krízových zložkách, ktorí participujú na školení krízového 
riadenia, ale taktiež volení úradníci zodpovední za kľúčové krízové rozhodnutia, 
podnikatelia a nevládne organizácie pracujúce v spoločnosti, od ktorých sa 
očakáva poskytovanie produktov alebo služieb a jednotlivci, ktorých 
zodpovednosťou je znížiť svoju vlastnú zraniteľnosť a pomáhať pri celkovej 
efektívnej reakcii spoločnosti. 
 
 
 
 
Cvičenie 
 Školenie je dôležitou súčasťou pri úsilí na pripravenosť, pretože zriedkavý 
charakter mimoriadnych udalostí znamená, že z prvej ruky ich zažilo len málo 
úradníkov a preto majú málo použiteľných skúseností, na ktoré sa možno 
spoľahnúť, keď tieto udalosti nastanú. Prostredníctvom režimu tréningu, cvičení, 
funkčných cvičení v plnom rozsahu dokážu oveľa lepšie porozumieť realite reakcií, 
ako aj identifikovať nedostatky alebo zlyhania v plánovaní. 
 
Hodnotenie a zlepšenie 

Posledný krok v cykle pripravenosti je prebratie naučených poznatkov 
a aplikovanie ich v praxi. Hodnotenie a zlepšenie sú vo všeobecnosti výsledkom 
dvoch zdrojov. Prvým je cvičenie. Skúmaním ako plány, zdroje a školení 
zamestnanci odpovedajú na fiktívne scenáre je možné identifikovať, kde dochádza 
k zmenám v plánovaní či zabezpečení lepších zdrojov/vybavenia. Hodnotenie 
a zlepšenie je tiež výsledkom reálnej skúsenosti s mimoriadnou udalosťou. 
Mimoriadne udalosti nám ukazujú limity schopnosti organizácie krízového 
riadenia a identifikáciu prínosu do budúcnosti strávených a venovaných 
zamestnaneckým zdrojom. 27 
 
 
PRIPRAVENOSŤ Z POHĽADU EURÓPSKE ÚNIE 
 
 Rozhodnutím Európskeho parlementu a Rady č. 1313/2013/EÚ 
o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany sa zriadilo Koordinačné centrum pre 
reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré zabezpečuje operačnú spôsobilosť 24 

                                                 
27 Bullock, Jane A., Haddow, George D., Coppola, Damon P. Introduction to Emergency Management, s. 

130-135  
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hodín denne 7 dní  týždni a slúži  členským štátom a Komisii na dosahovanie cieľov 
mechanizmu Únie. 

V článku 8 predmetného rozhodnutia sú koncipované všeobecné opatrenia 
Komisie v oblasti pripravenosti. Komisia vykonáva tieto opatrenia zamerané na 
pripravenosť: 

a) riadi (ERCC); 
b) riadi spoločný systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade 

núdzových situácií (Common Emergency Communication and Information 
System – CECIS) s cieľom umožniť komunikáciu a spoločné využívanie 
informácií medzi ERCC a kontaktnými bodmi členských štátov; 

c) prispieva k rozvoju a lepšej integrácii nadnárodných systémov spoločného 
európskeho záujmu zameraných na odhaľovanie, včasné varovanie a 
výstrahu s cieľom umožniť rýchlu reakciu, a podporovať vzájomné 
prepojenie medzi vnútroštátnymi systémami včasného varovania a 
výstrahy a ich prepojenie s ERCC a CECIS. Tieto systémy zohľadňujú 
existujúce a budúce zdroje a systémy týkajúce sa informácií, monitorovania 
a odhaľovania a stavajú na nich; 

d) vytvára a riadi spôsobilosti na aktiváciu a vysielanie tímov odborníkov 
zodpovedných za: 

- posudzuje potreby, ktorým sa možno bude môcť vyhovieť v rámci 
mechanizmu Únie, v štáte žiadajúcom o pomoc, 

- v prípade potreby uľahčuje koordináciu pomoci pri reakcii na katastrofy 
na mieste a udržiava spojenie s príslušnými orgánmi štátu žiadajúceho o 
pomoc, a 

- podporuje žiadajúce štáty prostredníctvom odborných znalostí o 
opatreniach týkajúcich sa prevencie, pripravenosti a reakcie, 

e) vytvára a udržiava spôsobilosti poskytovať logistickú podporu pre tieto 
tímy odborníkov; 

f) vytvára a udržiava systém vyškolených odborníkov členských štátov, ktorí 
môžu byť k dispozícii v krátkom čase, aby ERCC pomohli pri monitorovaní, 
informovaní a uľahčení koordinácii; 

g) uľahčuje koordináciu predbežného umiestňovania kapacít v oblasti reakcie 
na katastrofy, ktoré vykonávajú členské štáty, v rámci Únie; 

h) podporuje úsilie o zlepšenie interoperability modulov a iných kapacít v 
oblasti reakcie pri zohľadnení najlepších postupov na úrovni členských 
štátov, ako aj medzinárodnej úrovni; 

i) v rámci svojich právomocí prijíma opatrenia potrebné na uľahčenie 
podpory hostiteľskej krajiny vrátane vypracúvania a aktualizácie 
usmernení o podpore hostiteľskej krajiny, na čom na základe operačných 
skúseností spolupracuje s členskými štátmi; 

j) podporuje vytváranie dobrovoľných programov partnerského preskúmania 
na posúdenie stratégií pripravenosti členských štátov, a to na základe 
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vopred vymedzených kritérií, čo umožní formulovanie odporúčaní na 
posilnenie pripravenosti na úrovni Únie a v úzkej konzultácii s členskými 
štátmi prijíma ďalšie nevyhnutné podporné a doplnkové opatrenia v oblasti 
pripravenosti na účely dosiahnutia cieľov.28 

 
Ako sme mohli zaznamenať už aj vo vyššie spomínaných dokumentoch, tak aj 

v tomto sa kladie dôraz  na včasné varovanie a výstrahu s cieľom umožniť rýchlu 
reakciu. Je to neoddeliteľnou súčasťou fázy pripravenosti a úspešnej efektívnej 
reakcie na mimoriadnu situáciu. Jedným z cieľov stratégií, koncepcií a akčných 
plánov Slovenskej republiky je zosúladiť opatrenia, dlhodobé ciele, aktivity 
a súvisiace dokumenty tak, aby boli v súlade s požiadavkami kladenými Európskou 
úniou.  

Za zmienku stojí aj článok 13 Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 
1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej 
ochrany, ktorým je odborná príprava, cvičenia, získané skúsenosti a šírenia 
znalostí, pričom pojednáva o úlohách v tejto oblasti medzi Komisiou a členskými 
štátmi. Medzi tieto úlohy patrí: 

 vytvorenie a riadenie programu odbornej prípravy pre pracovníkov 
v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov v oblasti núdzového riadenia 
zameranej na prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne. Tento 
program zahŕňa spoločné kurzy a systém výmeny odborníkov, v rámci 
ktorého sa jednotlivci môžu dočasne vysielať do iných členských štátov, 

 vytvorenie a riadenie siete odbornej prípravy prístupnej strediskám 
odbornej prípravy pre pracovníkov v oblasti civilnej ochrany a pracovníkov 
v oblasti núdzového riadenia, ako aj iných relevantných aktérov a inštitúcie, 
zameranej na prevenciu katastrof, pripravenosť a reakciu na ne.29 

 

Záver 

 V príspevku sme charakterizovali mimoriadnu udalosť podľa platného 
znenia zákona a zároveň charakterizovali pojem pripravenosť ako fázu krízového 
riadenia z pohľadu odbornej literatúry a dostupných dokumentov na vnútroštátnej 
úrovni a úrovni Európskej únie. Dôležitosť, ktorá sa fáze pripisuje je znateľná. Za 
jasný dôkaz toho, ako táto fáza dôležitá naozaj je, môžeme pokojne považovať aj 
percentuálne podiely pre pridelenie finančného krytia na vykonávanie 
mechanizmu Únie, pričom na jednotlivé fázy bol rozpočet rozdelený nasledovne: 

                                                 
28 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme 

Únie v oblasti civilnej ochrany 

 
29 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme 

Únie v oblasti civilnej ochrany 
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Prevencia : 20 % +/- 8 percentuálnych bodov 
Pripravenosť : 50 % +/- 8 percentuálnych bodov 
Reakcia : 30 % +/- 8 percentuálnych bodov30 

Pri tomto pridelení môžeme pozorovať, že polovica celého objemu 
prostriedkov je určená práve na fázu pripravenosti. Našou snahou bolo 
predovšetkým poukázať na dôležitosť pripravenosti, čo veríme, že sa nám 
podarilo.  
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TERORIZMUS AKO MIMORIADNA UDALOSŤ 

Vladimír MALÍČEK 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá zo spoločnensko-vednej, ale taktiež 
aj bezpečnostnej perspektívy terorizmom, predovšetkým v kontexte reflexie tohto 
fenoménu ako mimoriadnej udalosti. Taktiež si všíma terorizmus v súvislosti jeho 
konštitučného a právneho vymedzenia a bezprostrednými skúsenosťami, ktoré 
Slovenská republika doteraz s týmto fenoménom mala.   
Kľúčové slová: Terorizmus, násilie, útok, infraštruktúra. 

Abstract: The author deals in his article from the social-scientifically, but also from 
the  security perspective, with terrorism, especially in the context of the reflection of 
this phenomenon as an extraordinary event. He also notes terrorism in connection 
with its constitutional and legal definition and the immediate experience that the 
Slovak Republic has had so far with this phenomenon. 
Keywords: Terrorism, violence, attack, infrastructure. 
 
Úvod 

Terorizmus je dnes v rámci mimoriadnych udalostí jedným 
z najzákernejších asymetrických aktov. Mimoriadnou udalosťou sa rozumie 
závažná, časovo ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť, ktorá 
môže byť spôsobená buď prírodnými živlami, ako napr.:   

 živelná pohroma (povodne, záplavy, krupobitie, následky víchrice, veterné 
smršte, zosuvy pôdy, snehové kalamity, lavíny, rozsiahle námrazy, 
zemetrasenie). 

Alebo môže mať svoj antropocénny (spôsobený človekom, či už úmyselne alebo 
nie), ako napr.: 31    

 havária (požiare, výbuchy, únik nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, 
únik ropných produktov s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, 
vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd), 

 katastrofa (veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené 
s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok, porušenie vodných 
stavieb, havárie jadrových elektrární), 

 ohrozenie verejného zdravia II. Stupňa (nastáva pri výskyte prenosného 
ochorenia, pri radiačnej nehode, pri uvoľnení chemických látok 
ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok) 

 teroristický útok (použitie hrozby alebo násilia proti osobám alebo 
majetku).   

                                                 
31Vznikla mimoriadna udalosť – Čo robiť!, In: .vrakuna.sk[Online], URL: 

<https://www.vrakuna.sk/vznikla-mimoriadna-udalost-co-robit/> 
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 Práve teroristickým útokom ako mimoriadnej udalosti  s mnohými 
nepredvídateľnými dôsledkami sa budeme bližšie venovať v predmetnej štúdií, 
ktorá je súčasťou VVU. Vysk. 252 s názvom:. Psychosociálna podpora pre vybrané 
záchranné zložky MV SR po mimoriadnej udalosti. Terorizmus sa v oblasti 
zabezpečenia bezpečnosti nepochybne stal nepochybne jednou z najväčších výziev 
poslednej doby. Avšak pokiaľ chceme v dnešnej komplikovanej dobe stručne 
definovať terorizmus a teror, je toto samo o sebe pomerne náročnou ambíciou. 
Slovo teror, znamenajúce hrôzu, označuje predovšetkým ľudské pocity, ktoré 
celkom zámerne vyvoláva. Vyvolávanie týchto pocitov je niekedy jeho zmyslom a 
prvoradým cieľom, pretože otvára cestu k dosiahnutiu iného, napríklad politického 
cieľa. Zabití sú často iba nástrojom a hrôza z ich smrti je katalyzátorom, najmä 
politických rozhodnutí. Tak kalkulujú mnohí teroristi. Nie však všetci. Najmä v 
prípade náboženského teroru môže byť cieľom čosi iné, možno "transcendentné", 
kde smrť má účelový význam obete, alebo je sama cieľom. Práve tento aspekt 
fanatickosti je možné využiť pri definovaní aktuálnej podoby terorizmu. Z 
uvedeného vyplýva, že v súčasnej dobe nie je možné vysvetliť terorizmus iba 
prostredníctvom snahy teroristov o dosiahnutie politických cieľov a samotné 
teroristické akty iba ako "spôsob boja slabších voči silnejším". 
Terorizmus ako aktuálna bezpečnostná hrozba v kontexte mimoriadnej 
udalosti  

To čo je pri spáchaní teroristického útoku v rámci výberu cieľa spravidla 
pre útočníkov rozhodujúcim,  je predovšetkým to, aby konkrétny cieľ bol 
dostatočne zaujímavým, ako pre média, tak aj pre širokú verejnosť a vzbudením 
pozornosti tak mohli efektívne šíriť strach, ale aj propagovať svoje radikálne 
názory a ideológiu. Slovenská republika je vystavená v tomto kontexte podobným 
hrozbám, akým čelia aj ostatné krajiny euroatlantického priestoru. Po 
teroristických útokoch v USA, Veľkej Británii a Španielsku, Francúzsku a pod., sa 
výrazným spôsobom zvýšila nutnosť ochrany kritickej infraštruktúry, ako na 
národnej, tak aj medzinárodnej úrovni. Jednou z hlavných výziev bezpečnostnej 
politiky Slovenskej republiky je neustále vyhodnocovanie rizík, ktoré predstavuje 
súčasný terorizmus. V súčasnom období je problematika kritickej 
infraštruktúry kodifikovaná v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej 
infraštruktúre, pričom pre účely tejto štúdie je lepšie túto problematiku chápať v 
spojitosti s obrannou infraštruktúrou, ktorá je zároveň súčasťou kritickej 
infraštruktúry a podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, 
obranu štátu tvorí aj súhrn opatrení na boj s terorizmom, ktoré vykonávajú 
spravodajské služby, súdy, prokuratúra, ozbrojené zbory a ozbrojené sily 
Slovenskej republiky. V uvedenom zákone sa za obrannú infraštruktúru považuje 
súhrn pozemkov, stavieb, budov a zariadení, telekomunikačných, energetických a 
dopravných systémov, informačných sietí a zásob štátnych hmotných rezerv, ktoré 
slúžia v čase vojny, alebo vojnového stavu na zabezpečenie obrany štátu.32 
Vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie, je z obsahového hľadiska obrana a 
ochrana kritickej infraštruktúry prioritne zameraná na terorizmus, ktorý 
predstavuje najvýznamnejší rizikový faktor. Akceptuje sa však potreba 

                                                 
32 Zbierka zákonov SR: 2002: (a) Zákon č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky - § 26 ods. 2 
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komplexného chápania ochrany pre ďalšie rizikové faktory, ako napr. prírodné 
katastrofy, živelné pohromy, priemyselné havárie atď. Na elimináciu týchto 
rizikových faktorov sa vypracúvajú špecifické plány a postupy. Medzi kritickú 
infraštruktúru patria objekty obrannej infraštruktúry a tie sa delia na kategórie:33 

1. Objekty osobitnej dôležitosti, medzi ktoré patria: jadrové 
elektrárne a objekty súvisiace s ich prevádzkou, vodohospodárske 
diela, napr. vodné nádrže, veľkokapacitné sklady pohonných hmôt a 
mazív, v ktorých sú uložené štátne hmotné rezervy, telekomunikačné 
a rádiokomunikačné objekty celoštátneho významu a ďalšie stavby a 
budovy dôležité pre obranu štátu, o ktorých rozhoduje vláda 
Slovenskej republiky. 

2. Ďalšie dôležité objekty, ktorými sú: menšie sklady pohonných 
hmôt a mazív, podniky alebo ich časti, ktorých program a kapacity 
výroby sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho chodu hlavných 
odvetví hospodárstva Slovenskej republiky, alebo na zabezpečenie 
životných potrieb obyvateľstva a ďalšie objekty, o ktorých rozhodne 
vláda Slovenskej republiky. 

Kritéria, podľa ktorých sa objekty obrannej infraštruktúry sa zaraďujú do 
kategórií objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov na základe:34 

1. Významu pre obranu štátu, činnosť Ozbrojených síl SR a chod 
hospodárstva SR. 

2. Časovej a finančnej náročnosti zabezpečenia ich výstavby, alebo 
obnovy pri ich poškodení alebo zničení. 

3. Ich rozmiestnenia na území Slovenskej republiky s prihliadnutím 
na plány použitia ozbrojených síl. 

Ak by sa tieto objekty stali terčom teroristických útokov, nešlo by len o 
energetické výpadky a hospodárske straty. Mohlo by ísť aj o vážne priemyselné 
havárie a ekologické katastrofy s ťažko predvídateľným dosahom na životné 
prostredie a existenčné istoty obyvateľstva. Z uvedeného vyplýva, že všestranné 
zabezpečenie týchto objektov spolu s schopnosťou efektívne reagovať na rôzne 
krízové situácie patria k prioritám prevencie. Ďalšími rizikovými miestami na 
území Slovenskej republiky sú priestory s veľkou koncentráciou ľudí. K nim patria 
nové typy obchodných domov, hypermarketov, zábavných podnikov a taktiež 
miesta, na ktorých sa organizujú kultúrne a športové akcie, ako napr. štadióny, 
športové haly a športové strediská.  Pre teroristické skupiny je veľkým lákadlom 
uskutočnenia teroristického aktu na týchto miestach predovšetkým jeho okamžitá 
medializácia, o ktorú sa postarajú médiá, ktoré sú zvyčajne na miestach za účelom 
prenosu a komentárov športového, alebo kultúrneho diania. Zároveň hustota davu 
na štadiónoch zaručuje, že napr. pri výbuchu vhodne umiestnenej nálože, dôjde k 
poraneniu či usmrteniu ďaleko väčšieho počtu ľudí, než k akému by prišlo na inom 

                                                 
33 Zbierka zákonov SR: 2002: (b) Zákon č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky - § 27 
34 Zbierka zákonov SR: 2004: Vyhláška MO SR č. 353/2004 – ktorou sa ustanovujú kritériá na zaradenie 

objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších 

dôležitých objektov - § 2 ods. 1 
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verejnom priestranstve. Vzhľadom na uvedené riziká je nutné pri každej športovej 
a inej udalosti analyzovať všetky dostupné informácie, vyhodnotiť ich a 
vypracovať bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné prispôsobiť týmto 
analýzam a dimenzovať ich na reálne riziká, ktoré môžu pri danej udalosti hroziť. 
Ako sa Slovenská republika začala začleňovať do rôznych integračných zoskupení 
(EÚ, NATO), postupne si aj vláda Slovenskej republiky začala uvedomovať z toho 
vyplývajúce teroristické riziká. Ako uvádza Ministerstvo vnútra SR, prvý 
komplexný programový dokument, ktorý sa venuje boju proti terorizmu na 
Slovensku  bol: „Národný akčný plán boja proti terorizmu (ďalej len "NAP"), 
schválený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 369/2005. Obsahoval 
opatrenia potrebné na zvýšenie bezpečnosti štátu, jeho územia a obyvateľov. 
Vzhľadom na splnenie viacerých úloh, vývoj na medzinárodnej scéne, ako aj na 
politické posuny a postoje nadnárodných orgánov k tejto problematike vznikla 
potreba NAP aktualizovať. Výsledkom bol revidovaný NAP (REV1), schválený 
uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 369 zo dňa 03. mája 2006. Po roku boli 
navrhnuté úlohy vyhodnotené a zároveň sa prehodnotil obsah materiálu. Výsledkom 
týchto analýz je revidovaný NAP (REV2), ktorý bol schválený uznesením Vlády 
Slovenskej republiky č. 854 zo dňa 03. októbra 2007. Potreba aktualizovať  NAP 
vznikla aj po tretí krát (REV3).“35 V súčasnosti pratí revidovaný NAP na roky 2019-
2022.36 

 
Opatrenia strategického záväzku Slovenskej republiky vyplývajúce zo stratégie EÚ na boj 
proti terorizmu37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                                                 
35 Národný akčný plán boja proti terorizmu: In: minv.sk [online ], URL: < 

http://www.minv.sk/?akcny_plan> 
36 Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022, In: .globalwps.org [Online] 

https://www.globalwps.org/data/SVK/files/2019-2022%20(SK).pdf 
37 Národný akčný plán boja proti terorizmu: In: minv.sk [online ], URL: < 

http://www.minv.sk/?akcny_plan> 

Strategický záväzok  Slovenskej republiky 

(vyplývajúci zo stratégie EÚ na boj proti terorizmu) 

- boj proti terorizmu pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv,  

- bezpečnejší štát, ktorý svojim občanom umožní žiť v priestore slobody, bezpečnosti a 

spravodlivosti  

oblasti činnosti, ktoré z neho vyplývajú: 

 

PREVENCIA 

Zabrániť, aby sa ľudia uchyľovali k terorizmu riešením faktorov alebo príčin, 

ktoré môžu viesť k radikalizácii a náborom v Európe a vo svete.  

 

OCHRANA 

Chrániť občanov a infraštruktúru a znížiť našu zraniteľnosť voči útokom, a to 

okrem iného lepšou bezpečnosťou napr.  

v doprave a kritickej infraštruktúre.  
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Práve problém politicky motivovaného terorizmu vychádzajúci 
predovšetkým z ideológie a doktríny politického islamu - resp. islamizmu sa stal 
v poslednom období čoraz aktuálnejším bezpečnostným problémom súčasnej 
policajnej bezpečnostnej teórie a praxe. V rámci opatrení reagujúcich na tieto 
bezpečnostné výzvy aj na Slovensku v rámci Policajného zboru od začiatku roka 
2017 vznikla v rámci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) - Národná jednotka 
boja proti extrémizmu a terorizmu zameriavajúca sa práve na tento druh 
bezpečnostných rizík.  Podľa štúdie londýnskeho strediska World Markets 
Research Centre38 z roku 2017, Slovensko v rebríčku 189 štátov sveta  u ktorých 
sa skúmali  faktory ohrozenia terorizmom, zaujalo celkovo 124. priečku s nulovým 
indexom výskytu a prejavov teroristických aktivít, o ktorú sa delilo  celkovo s 
ďalšími štyridsiatimi krajinami sveta, ako napr. Poľskom, Slovinskom, alebo 
Južnou Kóreou. V roku 2019 však už situácia bola iná. Podľa Inštitútu pre 
Ekonomiku & Mier (Intitute for Economics & Peace) sme boli vyhodnotený, ako 
krajina síce s minimálnym, ale už nie nulovým indexom teroristických aktivít.39 Aj 
keď je relatívne priaznivé postavenie Slovenskej republiky pomerne dobrou 
vizitkou hodnotenia polície a bezpečnostnej situácie na Slovensku, napriek tomu 
nemožno nevidieť aj niektoré úskalia pôsobiace ako vo vnútri krajiny, tak aj z 
vonkajšieho prostredia. Za dobu existencie Slovenskej republiky od roku 1993 sa 
totiž na Slovensku udialo viacero udalostí, ktoré sa svojím charakterom priblížili 
ku skutkovej podstate rôznorodých teroristických aktivít. Pokiaľ sa pozrieme 
bližšie na doterajšie skúsenosti Slovenska s teroristickými útokmi vychádza z toho 
naša krajina v porovnaní s inými štátmi nielen globálneho priestoru, ale aj v 
kontexte porovnania s európskymi štátmi pomerne dobre, najmä z toho dôvodu, že  
Slovensko vo svojej doterajšej histórií nikdy nebolo konfrontované s 
teroristickým útokom väčšieho rozsahu. Až do teroristických akcií na pôde 
Spojených štátov amerických boli potenciálne hrozby súvisiace s terorizmom skôr 

                                                 
38  Pozri bližšie: Global terrorism index, In: visionofhumanity.org [Online], 

URL:<http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%20Report%2

02017_0.pdf >  
39Global terrorism index, In: reliefweb.int [Online], URL: 

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Terrorism%20Index%202019%20%28

4%29.pdf> 

STÍHANIE 

Stíhať a vyšetrovať teroristov na našom území a vo svete; prekaziť 

ich plány, cesty a komunikáciu; narušiť ich podporné siete; odrezať 

ich od financií, znemožniť im prístup k útočným prostriedkom a postaviť ich pred 

spravodlivosť. 

REAKCIA 

Pripraviť sa na zvládnutie a zmiernenie dôsledkov  teroristického útoku zlepšením 

spôsobilosti na odstraňovanie následkov, koordináciu reakcie a uspokojovanie 

potrieb obetí. 

. 
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na okraji záujmu. Ešte v roku 2002 sa konštatovalo, že v slovenskom právnom 
poriadku o ňom neexistuje ani len zmienka. Udalosti z 11. septembra 2001 však 
dali do pohybu aj tieto legislatívne medzery a vláda SR musela reagovať na 
skutočnosť, že na Slovensku absentuje paragraf o trestnom čine terorizmu. 
Celosvetová téma teroristických útokov tak ovplyvnila aj rokovanie slovenskej 
vlády, pretože Európska únia od Slovenska požadovala, aby sa jeho právny 
poriadok doplnil aj o paragraf o trestnom čine terorizmu a založenia teroristickej 
skupiny. Výsledkom bola novela trestného zákona z roku 2005 doplnená a 
rozšírená v roku 2018, ktorá umožňuje potrestať aj vinníkov takých nebezpečných 
skutkov, s ktorými predchádzajúci trestný zákon nerátal. Na území Slovenskej 
republiky sa do roku 2019 odohrali celkovo dva trestné činy naplňujúce 
skutkovú podstatu terorizmu. Prvý krát bol tento paragraf použitý, keď bol z 
tohto trestného činu uznaný za vinného Ladislav Kuc za to, že 28. decembra 2011 
zosnoval explóziu klincovej bomby pri prevádzke siete rýchleho občerstvenia 
McDonnald´s na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach. Vo svojom konaní 
spomínaný útočník nástražný výbušný systém umiestnil do plechového 
odpadkového koša asi 10 metrov od vchodu, pričom v tom čase tam bol aj detský 
kočík. Kvôli zlej príprave systém čiastočne zlyhal a nedošlo k rozptýleniu klincov 
do okolia. Vďaka zhode náhod teda došlo iba k materiálnym škodám a našťastie 
nebol pri tomto prvom "teroristickom útoku" u nás nikto usmrtený ani zranený. 
Motívom páchateľa bola ochrana zvierat a preto cielene útočil práve na sieť 
reštaurácií, ktorá podľa jeho názoru cielene likviduje zvieratá. V roku 2018 malo 
Slovensko ďalší prípad,  kedy sa pred súd postavil Štefan Kollárik obžalovaný 
z terorizmu. V kauze rozposielania rádioaktívnych zásielok ho Špecializovaný 
trestný súd v Pezinku v priebehu júla 2018 poslal na doživotie. Rádioaktívne látky 
údajne páchateľ získal zo starých požiarnych hlásičov. Tento človek usvedčený 
z terorizmu postupne v rokoch 2015 a 2016 rozposlal na súdy v Poprade, 
 v Považskej Bystrici, Kežmarku na Ministerstvo spravodlivosti, a Policajné 
riaditeľstvo v Prešove obálky s výhražným listom. V ňom hrozil všetkým, ktorí 
prídu do kontaktu so zásielkou, že do dvoch rokov zomrú na rakovinu. V prílohe 
listu poslal aj vrecúško z rádioaktívnym obsahom. Ako k prípadu povedal príslušný 
prokurátor: „V tomto prípade došlo k reálnemu zasielaniu rádioaktívnych látok, 
ktoré reálne môžu ohroziť život a zdravie osôb, ktoré prídu do styku s takýmto 
materiálom.“40. Ďalším v poradí bol plánovaný, bombový teroristický útok na 
pražské metro indoktrinovaného džihádistu slovenského občana - Dominika 
Kobulnického alias Abdul Rahmana, pôvodom zo Šarišských Michalian. Islamista 
mal v byte chemikálie a návody na výrobu bomby, pričom islam prijal v roku 2015. 
Sám vystupoval pod menom Abdul Rahman a polícia ho zatkla, keďže ho obvinila 
z prípravy teroristického útoku. Denník Mladá Fronta Dnes uvádza, že podozrenie 
na protizákonnú činnosť sa u Dominika potvrdilo po domovej prehliadke. Polícia 
našla chemikálie, manuály na výrobu bomby či návody, ako si na telo, aj auto 
pripevniť výbušniny. Hovorca Bezpečnostnej informačnej služby Ladislav Šticha 
k tomu povedal: „Zaznamenali sme konkrétnu informáciu, ktorú sme preverili a dali 

                                                 
40 Správy RTVS 9. júla 2018, In: RTVS.sk [Online], URL: 

<https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/161112#270> 5:14 – 5:23 
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ju Národnej centrále organizovaného zločinu.“41  Práve tajná služba stála za 
odhalením potenciálne nebezpečného islamistu. Do prípadu bola zapojená aj 
slovenská polícia. Hovorca Prezídia Policajného zboru SR - Michal Slivka k tomu 
povedal: „Môžeme potvrdiť, že ide o prvého slovenského občana zatknutého 
v zahraničí v súvislosti s podobným obvinením.“42 Nakoniec začiatkom roku 13. 1. 
2021 Najvyšší súd Českej republiky odmietol dovolanie Dominika Kobulnického 
(alias Abdul Rahmana) a potvrdil mu trest 5 rokov nepodmienečne, ktorý si má 
odpykať za propagáciu teroristického hnutia.43  

Všetky tieto teroristické aktivity sú svojou povahou v zmysle bezpečnosti 
mimoriadne nebezpečné. Keď hovoríme o terorizme veľmi často si myslíme, že 
nám je význam tohto pojmu  úplne jasný a že mu rozumieme. Keď sa však vo 
svojom štúdiu na túto problematiku zameriame bližšie, prídeme k záveru, že 
existujú rôzne pohľady na samotnú definíciu tohto pojmu, pričom univerzálna 
definícia do dnešnej doby stále neexistuje.  Hlavným problémom prijatia 
všeobecne záväznej definície terorizmu je to, že politicky je zložité definovať 
právnu skutkovú podstatu, ktorá by bola normatívne platná pre všetkých 
aktérov na neurčitý čas. Zdá sa, že k úspechu povedú buď čiastkové definície, 
alebo obmedzovanie okruhu aktérov, ktorí môžu byť označovaní za teroristov. 
Niekoho kto bojuje za konkrétny cieľ, hoci aj násilnými prostriedkami, jeho 
spojenec, alebo priaznivec málokedy označí za teroristu. Zvlášť to platí v 
situáciách, kedy je obvyklé sa proti terorizmu vymedzovať, vytvárať 
protiteroristickú koalíciu, alebo "viesť proti nemu vojnu". Naopak  snaha označiť 
určitú činnosť za teroristickú, môže byť vedená účelovými pohnútkami 
zdiskreditovať protivníka a aplikovať proti nemu politické, právne, policajné či 
vojenské postupy, ktoré by za iných okolností neboli možné.44 Ďalším problémom, 
s ktorým sa pri analýze teroristických hrozieb stretneme je fakt, že napriek tomu, 
že sa pojem terorizmu v súčasnosti objavuje v právnických knihách  a v legislatíve 
po celom svete, na "teroristické organizácie" sa vzťahujú rôzne sankcie a 
napomáhať teroristickej organizácii môže byť zločinom, samotný pojem definície 
terorizmu nie je dodnes medzinárodne unifikovaný. Z tohto dôvodu preto nie 
je vždy ľahké vymedziť, kto vlastne teroristi sú, pretože aj v súčasnosti existuje 
mnoho rôznych definícií terorizmu a medzinárodné spoločenstvo sa nezhoduje ani 
na jednej z nich. Taktiež k teroristickým akciám môže dochádzať z rôznych 
dôvodov. Niekedy na seba teroristi chcú upozorniť a hrdo sa k svojim činom hlásia, 

                                                 
41 Džihádistu prozradila sociální síť, násilí se podle policistů přesouvá na internet, In: idnes.cz [Online], 

URL: <https://zpravy.idnes.cz/motyka-policie-extremismus-protiextremisticke-oddeleni-dzihad-p86-

/domaci.aspx?c=A181012_104424_domaci_kuce> 
42 Zisťovali sme, čo o zadržanom slovenskom džihádistovi v Česku hovoria ľudia z jeho obce, In: 

tvnoviny.sk [Online], URL: < http://www.tvnoviny.sk/domace/1934906_zistovali-sme-co-o-zadrzanom-

slovenskom-dzihadistovi-v-cesku-hovoria-ludia-z-jeho-obce > 
43 Nejvyšší soud odmítl dovolání Slováka Kobulnického, trest za podporu terorismu platí: In: 

ct24.ceskatelevize.cz [Online], URL: < https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3254020-nejvyssi-soud-

odmitl-dovolani-slovaka-kobulnickeho-trest-za-podporu-terorismu-plati> 
44 MAREŠ, Miroslav.: Terorismus: konceptuální problémy výzkumu, str. 2 - 3, In: socioweb.cz [Online] 

URL:<http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/151_socioweb_4_08.pdf> 

https://zpravy.idnes.cz/motyka-policie-extremismus-protiextremisticke-oddeleni-dzihad-p86-/domaci.aspx?c=A181012_104424_domaci_kuce
https://zpravy.idnes.cz/motyka-policie-extremismus-protiextremisticke-oddeleni-dzihad-p86-/domaci.aspx?c=A181012_104424_domaci_kuce
http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/151_socioweb_4_08.pdf
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inokedy v snahe znížiť riziko, volia stratégiu anonymity. Všeobecne však podľa 
Oskara Krejčího existuje niekoľko hlavných cieľov terorizmu:45 

 Reklamný cieľ – ide o upútanie pozornosti pomocou masmédií. Násilnou 
akciou je prejavená snaha o zverejnenie programu teroristickej organizácie. 
Tomu významnou mierou napomáhajú aj dnešné svetové mediálne 
prostriedky, ktoré vyhľadávajú takéto drastické exkluzívne správy. 

 Jednorazový násilný akt – ide o dosiahnutie cieľov ako je likvidácia osoby, 
alebo osôb, ničenie konkrétneho objektu, alebo objektov. Pri snahe vynútiť 
si vyjednávanie, slúžia teroristické akcie na zastrašovanie politickej moci, 
alebo ako nátlak na politickú moc. Pri tomto taktickom použití násilia sa 
obeťami útokov stávajú často nevinní ľudia, ktorí nemajú nič spoločné 
s prípravou, alebo výkonom vládnej politiky. 

 Strategický cieľ – terorizmus predstavuje destabilizačný nástroj daného 
režimu. Vychádza z predpokladu, že teroristické akcie vyprovokujú štátnu 
moc k takým represiám a násiliu, ktorých výsledkom má byť revolučná 
vzbura. Toto predpokladajú predovšetkým anarchistické doktrinálne 
koncepcie. 

Pokiaľ sa zameriame na skutkovú podstatu obsahu pojmu terorizmus 
bližšie, osobne sa domnievam, že najvýstižnejším vysvetlením toho, čo v sebe tento 
pojem zahŕňa, bude, keď povieme, že sa jedná o taktiku násilného 
nekonvenčného konfliktu, ktorého minimálne jednou stranou je neštátny 
aktér, s cieľom poškodiť protivníka vyvolaním teroru medzi obyvateľstvom 
s pravidla za účelom dosiahnutia politických cieľov, alebo odovzdaním 
politického posolstva. V súčasnej dobe, predovšetkým pod tlakom zvyšujúcej sa 
"politickej korektnosti" sme však príliš často svedkami toho, že určité slovné 
spojenia, ktoré sa s týmto pojmom viažu iba nepresne pomenovávajú terminológiu 
na ktorú boli určené. Príkladom môže byť známy pojem "vojna proti terorizmu", 
ktorú po 11. septembri 2001 vyhlásil vtedajší americký prezident George W. Bush. 
Táto, rovnako ako podobné slovné mutácie spojené s pojmom terorizmu sú veľmi 
problematické, predovšetkým z toho dôvodu, že nevypovedajú nič o 
protivníkovi proti ktorému sa boj vedie, ale vzťahujú sa iba na spôsob boja 
aký protivník požíva. Inými slovami pojem "vojna proti terorizmu" je 
v lingvistickom vyjadrení to isté, ako keď by na začiatku druhej svetovej vojny 
Veľká Británia s Francúzskom vyhlásili vojnu, bleskovej vojne -"blitzkriegu" a 
nie nacistickému Nemecku. Predovšetkým si treba úprimne priznať, že súčasný 
terorizmus je len jednou z metód džihádu, ktorého cieľom je nadvláda 
islamu. Spojené štáty a ich spojenci sa rozhodli zahájiť kampaň proti nepriateľovi, 
ktorého nazvali "terorizmus". Západ prehlásil, že moslimovia sú ako my a že zatiaľ 
čo budeme bojovať s teroristami, vyhovieme všetkým ich požiadavkám. Pokiaľ by 
kompetentní o islame niečo vedeli, prvá ich otázka by mala znieť: Čo je pre nás 
skutočnou hrozbou? A pretože skutočnou hrozbou je politický islam a nie 
nejaký "abstraktný" terorizmus, nezahájil by Západ vojenský útok, ale 

                                                 
45 KREJČÍ, Oskar.: Medzinárodní terorizmus, In: Medzinárodní politika, - 20 č. 11, 1996. s. 19-21 
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ideologickú vojnu. Ideologická vojna by znamenala, že by si ľudia na Západe 
postupne uvedomili, že z pohľadu islamu sú kafíri. Vedeli by sme, čo sa píše 
v Koráne a kto to bol Mohamed. Vedeli by sme, že právo šaría odporuje všetkým 
princípom našej vlády a jeho propagácia, alebo obhajovanie by museli byť 
postavené mimo zákon. Taktiež by sme mali pod dohľadom mešity a v prípade 
wahhábistických alebo salafistických imámov by sme pristúpili k ich okamžitej 
deportácií. Už by sme poznali svojho nepriateľa a vedeli by sme, čo je zač. 
Namiesto toho hľadáme spôsoby, ako samých seba obviňovať z problémov 
s politickým islamom a nahovárame si, že tí násilnícki džihádisti, niesú "skutoční" 
moslimovia. Tento druh sebatrýznenia podporujú aj mimo iného medzery vo 
vzdelaní mnohých (ne)kompetentných osôb. Preto sme problém definovali ako 
terorizmus, ktorý je následkom, avšak rozhodne nie príčinou. Plná pravda o 
islame, terorizme a "nevine" je oveľa komplikovanejšia, než sú ochotní apologéti 
pripustiť. V skutočnosti je definícia "terorizmu" v islame prinajlepšom 
nejednoznačná. A definícia „nevinného človeka“ v islame nie je niečo, čo moslimskí 
apologéti propagujú, keď tvrdia, že takýmto osobám sa nemá ubližovať. Je to preto, 
že podľa islamského učenia každý, kto odmieta islam tým, že odmietne 
konvertovať, alebo sa aspoň podriadiť nadvláde islamu, nemôže byť 
považovaný za nevinného. Aj v moslimskej komunite je kategória moslimov, o 
ktorých sa hovorí, že tiež nesú vinu – ešte väčšiu než priemerný neveriaci. Sú nimi 
pokrytci, alebo „munafikovia,“ o ktorých sa Mohamed vyjadroval v tých 
najhanlivejších pojmoch. Moslimskí teroristi, ktorí často zabíjajú „iných moslimov“ 
v mene Alaha tak robia vo viere, že ich obete sú munafikovia alebo káfiri 
(neveriaci). Toto je časť šaríe známa ako takfír (podľa ktorej moslim môže byť 
prehlásený za odpadlíka a potom popravený za jeho úlohu pri bránení v expanzii 
islamskej autority). Okrem pochybnej definície nevinnosti je tu tiež problém 
rozlišovania terorizmu od svätej vojny. Islamskí teroristi sa zriedkavo 
nazývajú teroristami, ale zvyčajne hovoria, že sú svätými bojovníkmi 
(mudžahedíni, šahídovia alebo fedajíni). Svoje skutky považujú za formu džihádu. 
V Koráne sú desiatky večne platných pasáží, ktoré vyzývajú na zabíjanie a 
bojovanie – je ich omnoho viacej než tých, ktoré sú o mieri a tolerancii. Je tak 
trochu naivné myslieť si, že ich začlenenie do tohto „večného rozhovoru medzi 
Bohom a človekom“ malo len historickú hodnotu a nie sú relevantné pre dnešných 
veriacich, zvlášť keď v texte nie je takmer nič, čo by vymedzilo jeho kontext. 
Rétorika o vojskách západných krajín, ktoré „bombardujú a zabíjajú“ civilné 
obyvateľstvo v islamských krajinách nie je len falošným hľadaním morálnej 
ekvivalencie. Mohamed povedal, že rovnako zodpovedný je „ktokoľvek, kto 
pripravuje bojovníka,“ čo robí akéhokoľvek daňovníka oprávneným terčom.46 
Z pohľadu islamistov teda tým, že ľudia (civilisti) si v západných demokraciách 
volia svojich zástupcov a sú zároveň daňovými poplatníkmi udržiavania svojich 
vlád a štátneho aparátu, ktoré následne z ich pohľadu robia „voči moslimom 
nepriateľskú politiku“, stávajú sa tým zároveň z ich pohľadu legitímnym cieľom 
páchania teroristického násilia. Mnohí moslimovia, ktorí tvrdia, že sú proti 
terorizmu, stále ospravedlňujú určité „povstania“ a „hnutia odporu“, ktoré sa 

                                                 
46 Pozri bližšie.: https://sunnah.com/tirmidhi/22/10 
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úmyselne zameriavajú na civilistov. Aké lepšie dôvody potrebujú teroristi pre 
zdôvodnenie tzv. Svätej vojny než, aby sa povedalo, že neveriaci ju už vedú? Vojna 
proti terorizmu je teda iba typickým príkladom implementácie  našej etiky a nášho 
pohľadu na svet v súvislosti s politickým islamom, čo má za dôsledok nesprávne 
rozhodnutia, ktoré sme si zaškatuľkovali do "boja proti terorizmu". Terorizmus sa 
však iba vzťahuje na spôsob boja, pričom v najvšeobecnejšej rovine sa podľa Jiřího 
Lehkého definuje ako: „výlučne násilné, nepredvídateľné akty, obvykle 
zamerané na civilné obyvateľstvo, vedúce k vytvoreniu atmosféry strachu za 
účelom dosiahnutia politických cieľov.“47 Terorizmus má však veľké množstvo 
rôznych definícií a používanie tejto definície je teda v mnohých prípadoch tiež 
veľmi kontroverzné. Už v roku 1988 Alex Schmidt a Albert Jongman uskutočnili 
prvý komplexný výskum, v ktorom zistili, že v odbornej literatúre od roku 1936 do 
roku 1988 je možné nájsť najmenej 109 rôznych definícií terorizmu. Z analýzy 
vyplynulo, že v definíciách sa opakovali tieto najčastejšie sa vyskytujúce prvky: 48   

 Násilie, sila (83,8%) 
 Politický motív (65%) 
 Strach (53%) 
 Vyhrážky (48%) 
 Psychologické efekty a očakávané reakcie (41,2%) 
 Nesúlad medzi cieľmi útokov a ich obeťami (37,5 %) 
 Úmyselná, plánovaná, systematicky organizovaná akcia (32%) 
 Metódy boja, stratégie, taktika (30,8%) 

Vo všetkých týchto vyše sto definíciách boli obsiahnuté nasledujúce prvky, 
ktoré sa dajú zovšeobecniť nasledovne:  

 Terorizmus je abstraktný pojem bez reálneho podkladu, 
 Neexistuje jedna jediná definícia, ktorá by mohla obsiahnuť rôzne 

významy tohto termínu 
 Rôzne definície obsahujú spoločné prvky, 
 Hodnotenie významu závisí od pohľadu obete alebo ne-obete . 

Sú však možné aj iné kritériá. Jedno z nich ponúkol už desať rokov pred 11. 
septembrom 2001 Jonathan R. White, ktorý pri vzorcoch rôznych definícií vedľa 
seba položil typ a definíciu.  
Tabuľka č.3.: Typ a definícia terorizmu podľa Jonathana Whita: 49   

Typ Definícia 
Jednoduchý Násilie alebo hrozba násilím s cieľom 

vzbudiť strach. 
Právny  Trestná činnosť, ktorá porušuje zákony 

a je trestaná štátom. 
Analytický  Za teroristickými aktmi sa hľadajú 

špecifické politické a sociálne ciele.  

                                                 
47  LEHKÝ, Jiří.: Bezpečnostní činnost – Sloužba cidzinecké policie, In: sosoom-zlin.cz [Online] s. 43 

URL: < http://www.sosoom-zlin.cz/media/skripta/bezpecnostni-cinnost-cizinecka-policie.pdf> 
48SCHMIDT, Alex; JONGMAN, Albert.: Political Terrorism.  Amsterdam 1988. s. 15 
49 WHITE, Jonathan R.: Terrorism: An Introduction, 1991. In: Midpsring [Online], 

URL:<http://polisci.home.midsping.com >  
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Štátno-sponzorský Teroristické skupiny používané malými 
nepriateľskými krajinami a štátmi 
komunistického bloku na ohrozovanie záujmov 
západných krajín. 

Štátny Schopnosť a moc vlády terorizovať ľud 
vlastnej krajiny a prinútiť ho tak vopred 
rezignovať na odpor. 

 
Už v prvých klasických prácach o modernom terorizme máme možnosť 

vidieť, že teroristi zväčša nutne potrebujú veriť, že ich násilie slúži vyšším, 
nadosobným cieľom a nie je prejavom iba ich zločineckých sklonov. Aj ďalší klasik 
"teroristológie"50 Bruce Hoffman  dospel k názoru, že: „terorista (odhliadnuc od 
mentálne menej zdatného fanatika – vykonávateľa teroristického útoku) je 
spravidla násilnícky intelektuál, pripravený presadiť svoje nepresvedčivé názory 
silou.“51  Terorizmus sa zúfalo snaží, aby sa mu podkladali práve tieto vyššie ciele 
a aby ho tak okolie odlišovalo od bežnej kriminality. To sa mu aj zatiaľ darí. 
Terorizmus ako druh násilia potrebuje manipulovať konanie druhých tým, že ich 
permanentne udržiava v strachu pred terorom. Z tohto hľadiska je možné 
rozlišovať terorizmus, ktorý pôsobí "zdola hore" (proti vláde) a taký, ktorý funguje 
"z hora dole" (zo strany vlády). Tieto typy sa tiež dajú označiť ako "terorizmus 
slabých" a "terorizmus silných". 

Veľmi markantne sa všetky vyššie uvedené problémy prejavili taktiež v 
diskusiách pokúšajúcich sa zaviesť všeobecne uznávanú definíciu terorizmu na 
pôde OSN. Organizácia Spojených Národov prijala v roku 1994 Rezolúciu 
A/RES/49/60 pod názvom Opatrenia na eliminovanie medzinárodného 
terorizmu, ktorá obsahuje definíciu terorizmu, na základe presvedčenia, že sa 
určitou mierou posilní úsilie v boji proti tomuto fenoménu. Rezolúcia 49/60 
charakterizuje teroristické činy vo svojom článku I ako: ,,trestné činy spáchané s 
úmyslom vyvolať teror medzi obyvateľstvom, skupinou obyvateľov alebo jednotlivými 
občanmi spáchané pre politické ciele."52 Ako veľmi kontroverzná sa ukázala táto 
definícia, predovšetkým vo vzťahu k izraelsko-palestínskemu konfliktu. 
Najproblematickejším bodom tejto rezolúcie nebola ani tak charakteristika  toho, 
čo je terorizmus, ale skôr to, kto môže byť jeho páchateľom, t.j. fakt, že sa tento 
pojem vzťahuje iba na neštátnych aktérov a nie aj na jednotlivé štáty. Kvôli 
nezhodám medzi členskými krajinami na problém blízkovýchodného konfliktu53 sa 
táto rezolúcia nestala právne záväznou  ani jednotlivé členské krajiny k ničomu do 
budúcnosti nezaväzovala, ale stala sa iba akýmsi rámcovým dokumentom 
a východiskovým bodom budúcich diskusií. Významným dokumentom v snahách 
zaviesť všeobecne akceptovanú definíciu terorizmu je aj Medzinárodný dohovor 
o potláčaní financovania terorizmu (1999), ktorý v článku 2(1)b) stanovil, že: 

                                                 
50  V západných, anglicky hovoriacich krajinách, sa už roky pred 11. septembrom používala špecifikácia 

bezpečnostných, prípadne obranných štúdií (security studies, defense studies) a pracovalo sa v disciplíne 

terrorist studies 
51 HOFFMAN, Bruce.: Inside Terrorism., New York: Columbia University Press, 1998,  s. 43 
52  A/RES/49/60, In: United Nation [Online], 

URL:<http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r060.htm> 
53 predovšetkým arabské štáty chceli označiť postup štátu Izraela voči Palestínčanom za štátny terorizmus 
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„teroristickým činom je každý čin, spáchaný s úmyslom spôsobiť smrť alebo závažné 
telesné zranenie osobe, pričom cieľom tohto činu je zastrašiť obyvateľstvo alebo 
prinútiť vládu vykonať, alebo zdržať sa nejakého činu.“ Rozdiel medzi týmito 
definíciami je ten, že zatiaľ čo v Rezolúcii 49/60 je potrebné spáchať čin s úmyslom 
vyvolať teror, aj s politickým cieľom, v Medzinárodnom dohovore postačí splniť 
jednu z týchto podmienok. Vyplýva to zo slova ,,alebo“, pričom ,,prinútiť vládu 
vykonať alebo sa zdržať niečoho“ je možné považovať za politický 
cieľ.54Najvýznamnejším medzinárodným dokumentom v boji proti terorizmu je 
Rezolúcia Bezpečnostnej Rady OSN 1373/2001 zo dňa 28. septembra 2001, 
ktorú je možné považovať za akési "svetové zákonodarstvo", univerzálne záväzný 
dokument voči všetkým štátom, a to aj napriek tomu, že tento dokument 
bezprostredne nedefinuje to, čo terorizmus je, ale iba to, ako voči nemu 
postupovať. V Rezolúcii 1373/2001 je konkrétne stanovené, že: „akýkoľvek akt 
medzinárodného terorizmu predstavuje hrozbu medzinárodnému mieru a 
bezpečnosti.“55  Súčasne s prijatím rezolúcie bol k monitorovaniu jej implementácie  
ustanovený  ako pätnásty orgán Organizácie spojených národov - 
Protiteroristický výbor56 (Counter-Terrorism-Commitee - CTC). Konečným 
cieľom výboru bolo zvýšenie obranyschopnosti členských štátov v boji proti 
terorizmu. Zvláštne postavenie tejto rezolúcie sa odvíja nielen od všeobecného 
charakteru, ktorý spočíva v záväznosti voči všetkým štátom a neobmedzenej 
časovej pôsobnosti, ale aj netypického procesu ratifikácie, keďže spomínaný 
dokument na pôde OSN neschválilo Valné zhromaždenie, ale iba Bezpečnostná 
rada. Analytik Paul Szasz k tomu dodáva: „Bezpečnostná rada pri procese 
schvaľovania Rezolúcie 1373/2001 nepostupovala typickým pomalým ratifikačným 
procesom, ale naopak stanovila jeho obsah ihneď záväzným a nedala štátom 
dostatočný priestor na vznesenie prípadných námietok.“57 Tento postup sa odvíjal 
od potreby prijať rýchle rozhodnutie ako reakciu na udalosti 11. septembra 2001. 
Niektorí autori, ako napr. Matthew Happold to však považujú za: „neprípustné 
rozšírenie právomocí Bezpečnostnej rady a ako také za neakceptovateľné.“58  V roku 
2004 bola v Rezolúcií Rady bezpečnosti OSN 1566/2004 použitá iná definícia 
terorizmu, ktorá uvádza že: „terorizmus je zvlášť nebezpečný jav, ktorý zasieva 
strach medzi obyvateľstvom, zastrašuje ho a na vládach alebo medzinárodných 
organizáciách si vynucuje aby prijímali určité opatrenia, alebo aby ich naopak 

                                                 
54 HUSABO, Erling, J.: The interaction between global, regional and national regulation in 

the definition of 
terrorism. Boston : Martinu Nijhoff Publisher, 2008. s. 169-184. 
55 Úplné znenie rezolúcie 1373/2001,  3. odstavec Preambuly, In: rokovania.sk [online] 

URL:<hsr.rokovania.sk/data/att/61164_subor.rtf>  
56 CTC Home Counter-Terrorism Committee, In:United nations [online], URL: < 

http://www.un.org/sc/ctc/.> 
57 SZASZ, Paul, C.: The Security Council Starts Legislating, In: American Journal of 

International Law. 2002, 
volume 96, č. 4, s. 901-905. 
58 HAPPOLD, Matthew.:  Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the United 

Nations. Leiden 
Journal of International Law. 2003, s. 16 
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neprijímali.“59 Na úrovni Rady Európy je prvým dokumentom obsahujúcim široké 
spektrum teroristických činov Európsky dohovor o potlačení terorizmu, z roku 
1977. V rámci Európskej únie tvorí základ Zmluva o EU (tzv. Maastrichtská 
zmluva) z roku 1992, ktorá v článku 29 (po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti 
článok 67 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ) špeciálne vyzýva členské štáty k 
prevencii a boji proti zločinu. Boj proti terorizmu je výslovne zdôraznený v článku 
75 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 60 Zmluvy o ES). Z 
európskeho hľadiska je možné konštatovať, že presná definícia teroristického činu 
je obsiahnutá v Rámcovom rozhodnutí Rady zo dňa 13.6.2002 o boji proti 
terorizmu (2002/475/SVV), ktoré bolo prijaté s úmyslom uspieť v oblasti, kde sa 
to nepodarilo na medzinárodnej úrovni. Rámcové rozhodnutie rozlišuje tri typy 
zločinov: teroristické trestné  činy, trestné činy spojené s teroristickou 
skupinou a trestné činy spojené s teroristickými činnosťami. Trestnými sú aj 
návod, pomoc a pokus. Teroristické trestné činy sú definované v článku 1 ako: 
,,úmyselné činy uvedené nižšie v bodoch a) až i), definované ako trestné činy podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vzhľadom na ich povahu alebo kontext 
môžu vážne poškodiť krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, ak sú spáchané s 
cieľom: 

 vážne zastrašovať obyvateľstvo, alebo 
 neoprávnene naliehať na vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby 

vykonala alebo sa 
 zdržala vykonania akéhokoľvek činu, alebo 
 vážne destabilizovať alebo poškodiť základné politické, ústavné, 

hospodárske alebo 
 sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie.“60 

Ďalej sú v bodoch a) až i) vymenované špecifické trestné činy. Teroristický 
čin je tu teda charakterizovaný na základe dvoch objektívnych prvkov (trestnosť 
podľa vnútroštátneho práva a potenciálnych následkov) a subjektívneho prvku 
(úmysel zastrašiť obyvateľstvo, naliehať na vládu alebo medzinárodnú organizáciu 
alebo vážne destabilizovať štruktúry). 

 Subjektívnu stránku terorizmu tvorí úmysel (spáchať čin) a jeho 
zámer (niečo dosiahnuť)  a motivácia; napr. rozvrátiť nejaký štát 
alebo zásadne ovplyvniť jeho politiku. 

 Objektívnu stránku terorizmu tvorí  násilné konanie smerujúce proti 
určitým osobám alebo majetku. 

Európske rámcové rozhodnutie ovplyvnilo aj slovenskú právnu úpravu 
problematiky terorizmu. V trestnom zákone Slovenskej republiky je terorizmus 
vymedzený v 12 hlave § 419 zákona č. 300/2005 Z. z. 

                                                 
59

 RES/1566/2004,  In: United nations [Online],  

URL:< http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/82/PDF/N0454282.pdf?OpenElement> 
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Záver  
Hľadanie všeobecnej definície terorizmu je sprevádzané celou radou 

problémov. Na základe štúdia príslušnej literatúry, zákonov a rezolúcií je možné 
konštatovať, že najväčšími prekážkami toho, prečo sa stále nepodarilo prijať 
všeobecne záväznú definíciu terorizmu sú mnohé rozpory.  Tieto rozpory spočívajú 
predovšetkým v tom, že dodnes nie je jasné ako tvrdí expert na extrémizmus 
a terorizmus Miroslav Mareš: „či môže byť terorizmus subverzívny alebo aj 
represívny, či ho musia páchať neštátni aktéri, alebo existuje aj štátny 
terorizmus, či musí mať terorizmus politické resp. ideologické ciele, alebo 
môže byť orientovaný aj na zisk, či obyčajné psychické uspokojenie páchateľa, 
či musí byť páchaný iba za mierového stavu, alebo aj počas vojny, a ak áno, kto 
rozhoduje o tom že je vojna, či musia byť jeho obeťami iba civilisti, alebo aj 
zaangažovaní politici, resp. vojaci alebo policajti. Neexistencia všeobecne 
uznávanej definície by však nemala viesť k tomu, že bude ignorovaná reálna 
existencia javov, ktoré majú určitý spoločný základ v brutálnom zastrašovaní 
širšieho spektra ľudí, na ktorých nebude nazerané iba ako na priame obete útokov 
alebo vyhrážok.“61  

Ako bolo uvedené už na začiatku tejto štúdie, terorizmus je už na základe 
slovného významu spojený so šírením strachu. Ako nám ukazujú príklady z 
nedávnej minulosti terorizmus môže mať podobu ako domácu, tak aj 
zahraničnú a nie vždy sa dá útokom teroristov efektívne predchádzať. Pokiaľ ide 
o súčasnú podobu terorizmu, smutným faktom ostáva, že nepoznáme dňa ani 
miesta, kedy sa môže objaviť znovu a zasiahnuť aj slovenských občanov. Slovenská 
republika sa od svojho vzniku v roku 1993 spontánne hlási k tým civilizačným 
hodnotám, ktoré väčšina najradikálnejších medzinárodných teroristických 
organizácií vníma ako všeobecné zlo a preto riziko teroristických aktivít u nás do 
budúcnosti rozhodne nemožno podceňovať. Od pádu železnej opony a najmä po 
vstupe Slovenka do EÚ sa pre našich občanov dramaticky zvýšili možnosti nielen 
cestovania, ale aj práce v zahraničí. Veľa Slovákov dnes preto netrávi celý život vo 
svojej rodnej obci, ale aj občania nášho štátu cestujú po svete a neraz si hľadajú 
prácu aj mimo svojej krajiny. Nájdeme ich v Londýne, New Yorku, či v ďalších 
svetových metropolách, ktoré sú potenciálnym cieľom teroristických útokov oveľa 
viac ako Slovensko. Samozrejme nechýbajú hlasy, že jadrom problému je 
angažovanie sa Američanov a NATO v oblasti Blízkeho a Stredného východu a inde. 
Západ vojensky zasahuje v moslimskom svete, ktorého obyvatelia sa terorizmom 
vraj len zúfalo bránia. Samozrejme, americká veľmocenská politika môže byť 
legitímnym terčom kritiky, no za tieto a iné otrasné činy nesú zodpovednosť 
konkrétni ľudia. V Európe sme si už zvykli na zaužívaný spoločenský konsenzus 
pomocou ktorého sa politické rozdiely a nezhody riešia diskusiou. Vyznávame 
ideál tolerancie, snažíme sa aj v druhých hľadať dobrú vôľu a väčšinou si 
uvedomujeme potrebu nachádzania konsenzuálnych riešení. Ak sa to aj v praxi nie 
vždy darí, ide aspoň o vyšší cieľ, ktorý väčšina z nás uznáva za hodný úsilia. No na 

                                                 
61 MAREŠ, Miroslav.: Terorismus: konceptuální problémy výzkumu, str.3, In: socioweb.cz [Online] 

URL:<http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/151_socioweb_4_08.pdf> 
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tomto svete funguje aj iný druh ľudí. Takí, ktorí pred ostatných predkladajú jediný 
výber: buď sa im bezpodmienečne podrobíte, alebo nemáte právo na 
existenciu. Toto je vízia sveta v podaní Talibanu, ISIS a podobných radikálne 
džihádistických organizácií. Je zrejmé, že v histórii a v súčasnosti sa vyskytli a 
vyskytujú rôzni aktéri, ktorí sa touto formou snažia presadiť svoje záujmy. Títo 
aktéri predstavujú hrozbu pre politické režimy, či spoločnosti, ktoré sa im musia v 
rámci zaistenia svojej bezpečnosti brániť.  

V určitých obdobiach dominovali rôzne teroristické stratégie, taktiky aj 
ideový charakter aktérov, ktorí sa k terorizmu odhodlali. V súčasnosti je 
spravidla terorizmus viazaný k určitým prúdom extrémizmu, pokiaľ budú za 
extrémizmus považované netolerantné postoje a ciele, ktoré vo svojom 
dôsledku smerujú k likvidácií demokratického ústavného štátu v jeho 
terajšom chápaní. Kvôli neexistencii jednoznačnej definície je však postavený pred 
radu problémov aj výskum terorizmu, ktorý sa napriek tomu na 
multidisciplinárnej úrovni veľmi intenzívne rozvíja. Je však konfrontovaný s 
prílišnou roztrieštenosťou, spôsobenou rozsahom fenoménu terorizmu. Napriek 
uvedeným prekážkam je však potrebné vo výskume terorizmu a medzinárodného 
terorizmu pokračovať a pokúsiť sa o ďalšie prehlbovanie poznatkov v tejto oblasti. 
S ohľadom na závažnosť problematiky a radu podnetných otázok predstavujú tieto 
fenomény nielen pre vedeckú, ale aj politickú sféru mimoriadne závažnú výzvu.62   
Preto je potrebné si uvedomiť, že proti terorizmu, ktorý neútočí bežným spôsobom 
a prostriedkami, nemožno viesť klasický boj, ako proti ostatnej kriminalite, alebo 
ohrozeniam, ale  na to, aby sa mu dalo efektívne čeliť je potrebné, aby sa voči nemu 
aplikovali špeciálne a nekonvenčné postupy a aj v rámci policajného a 
bezpečnostného vzdelávania sa mu venovala primeraná pozornosť. 
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OVERENIE FUNKČNOSTI VYBRATÝCH MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ PRI 

ORIENTÁCII V TERÉNE 

Michal ORINČÁK, Jan ŠINOVSKÝ 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

 
Abstrakt: Príspevok rieši problematiku funkčnosti vybratých mobilných aplikácií pri 
orientácii v teréne a jej možný spôsob overenia v praxi. V úvode sú stručne popísané súčasné 
možné spôsoby orientácie v teréne. Prvá kapitola charakterizuje dostupné mobilné aplikácie 
určené pre orientáciu v teréne. Druhá kapitola rieši praktické overenie funkčnosti týchto 
aplikácií pri orientácii v teréne. V závere sú uvedené praktické poznatky a odporúčania 
získané pri ich overovaní v teréne. 

 
Kľúčové slová: topografia, orientácia, terén, azimut, mobilná aplikácia, GPS, topografická 

mapa. 

 
Abstract: The paper deals with the functionality of the selected mobile applications in the 
field orientation and its possible way of verifying in practice. In the introduction are briefly 
described the current possible ways of orientation in the field. The first chapter describes the 
available mobile applications for field orientation. The second chapter addresses the 
practical verification of the functionality of these applications in the field orientation. Finally, 
the practical findings and recommendations obtained from their field verification are given. 

 
Key words: topography, orientation, terrain, azimuth, mobile application, GPS, topographic 

map. 
 
ÚVOD 

 Orientačná schopnosť jednotlivca a znalosť prírodných javov, určujúcich 
polohu svetových strán a tiež samotný čas v praxi nepostačujú na správne 
zorientovanie sa v neznámom teréne. Rozmanitosť a zložitosť úloh kladených pri 
zásahu na každého záchranára nachádzajúceho sa v teréne, si vynucuje tiež znalosť 
najnovších orientačných pomôcok a ich správne používanie. Jednou z najnovších 
a zároveň neustále sa rozvíjajúcich orientačných pomôcok, sú práve mobilné 
aplikácie. 
 
 Základnou podmienkou orientácie v každom prostredí je znalosť nebeských 
telies vzhľadom k svetovým stranám v rôznych denných, nočných a ročných 
dobách a znalosť ostatných prírodných úkazov. Komplexne môžeme orientáciu 
v teréne rozčleniť na nasledujúce činnosti, zručnosti a vedomosti: 

a) prieskum terénu (napr. porovnanie súčasného stavu terénu, zistenie zmien 
terénu, zber materiálov a údajov a pod.), 

b) orientácia v teréne bez mapy, ktorá zahŕňa tieto činnosti: 
 - určovanie svetových strán, 
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 - určovanie vzdialeností, 
 - určovanie vlastného stanoviska, 
 - určovanie smerov, 

c) orientácia v teréne s mapou, ktorá zahŕňa tieto činnosti: 
 - meranie vzdialeností, uhlov a sklonov svahu na mape, 
 - orientácia na mieste podľa mapy, 
 - orientácia za pochodu podľa mapy, 

d) orientácia pomocou globálneho navigačného systému. 
 
 Pojem mobilné aplikácie môžeme definovať ako programy, resp. aplikačné 
softvéry vyvinuté primárne pre inteligentné mobilné telefóny, tzv. smartphony, ale 
aj tablety či prenosné počítače. Mobilné aplikácie sú niekedy rozdelené do 
kategórií podľa toho pre akú platformu sú vyvíjané. Operačný systém Android, 
vyvíjaný spoločnosťou Google, je najrozšírenejšou platformou na mobilných 
zariadeniach t.j. na telefónoch alebo tabletoch. Stretnúť sa s ním môžeme v širokej 
škále mobilov, počnúc tými najlacnejšími a končiac prémiovými modelmi. Operačný 

systém iOS nájdeme len na iPhonoch. V súčasnosti sú na Slovensku najviac rozšírené 
platformy pre inteligentné telefóny iOS (iPhone), Android a Windows Phone. 
Mobilné aplikácie si užívatelia sťahujú a inštalujú priamo do svojich mobilných 
zariadení, kde sú zobrazované ako samostatný program. Účel mobilných aplikácií 
môže byť rôznorodý [14]. 
 
1 MOBILNÉ APLIKÁCIE PRE ORIENTÁCIU V TERÉNE 
 
 Základné rozdelenie mobilných aplikácií pre orientáciu v teréne je možné 
vykonať nasledovne a to podľa: 

- operačného systému - Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Ubuntu-
Linux, Firefox OS, iné, 

- licencie - zadarmo alebo platené, 
- spôsobu využitia - online alebo offline. 
 

V roku 2022 si jednotlivé operačné systémy pre mobilné telefóny držia svoju 
predajnosť na podobnej úrovni bez výraznejších extrémov. Približne 70 % 
mobilných telefónov využíva operačný systém Android. Druhým 
najpoužívanejším operačným systémom pre mobilné telefóny je iOS 
s približne 14 % a ďaleko za ním Windows Phone s cca 2,5 %. BlackBerry OS 
a iné sú zanedbateľné.  

 
 Každý operačný systém ponúka vlastné mobilné aplikácie. V praxi to 
znamená, že mobilnú aplikáciu pre iOS, ktorú získame z AppStore nedokážeme 
využiť na mobilnom telefóne s operačným systémom Android, ktorý ponúka 
aplikácie cez obchod Google Play. Avšak sú aj mobilné aplikácie, ktoré podporujú 
viacero operačných systémov (pozri tab. 1). Keďže nie je možné v praxi otestovať 
aplikácie zo všetkých operačných systémov, primárne náš výskum sústredíme na 
aplikácie z operačného systému Android, ktorý pokrýva až 82% predaných 
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mobilných zariadení. Pre operačný systém Windows Phone s 2,5% je prevažná 
väčšina aplikácií zameraná na kancelárske využitie.  
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Tab. 1  Stručný prehľad vybratých mobilných aplikácií pre orientáciu v teréne 

Názov 
mobilnej 
aplikácie 

Od 
vývojára 

Podporovaný 
operačný 
systém 

Dostupnosť 
(licencia) 

Spôsob využitia 
(online/offline) 

Jazyk 

ViewRanger 
GPS – Trasy a 
Mapy 

Augmentra android, iOS zadarmo, 
platené 
(kvalitnejšia 
mapa) 

offline 
 (bezplatná verzia 
skôr online) 

slovenský 

Locus Map 
Free – 
Outdoor GPS 

Asamm 
Software, s. 
r. o. 

android zadarmo, 
platená (iná 
verzia) 

offline slovenský 

Turistická 
mapa SR 

Daniel 
Tekel 

android, iOS zadarmo offline slovenský 

SmartMaps: 
GPS Navigace 
a Mapy 

Mapy.cz android, iOS zadarmo, 
platené 

online (zadarmo),  
offline (platené) 

slovenský 

PodmeVon.sk MANETI android zadarmo online 
(vhodnejšia 
verzia), offline 

slovenský 

Komoot – 
Hike & Bike 
GPS Maps 

Komoot 
GmbH 

android, iOS zadarmo (len 
mapa kraja), 
platené 

online, offline  
(využitie mapy 
po zaplatení) 

anglický 

S batohom cez 
hory 

Turn android zadarmo offline slovenský 

MAPS.ME My.com 
B.V. 

android, iOS zadarmo offline slovenský 

AlpineQuest 
GPS Hiking 
(Lite) 

Psyberia android zadarmo offline slovenský 

BackCountry 
navigator 
TOPO GPS 

CritterMap 
Software 
LLC 

android platená offline anglický 

OruxMaps Jose 
vazquez 

android zadarmo offline slovenský 

Maps & 
navigation - 
OsmAnd 

OsmAnd android, iOS zadarmo, 
platená 

offline slovenský 

Mapy.cz Seznam.cz, 
a.s. 

android, iOS, 
windows 
phone 

zadarmo offline český 

Mapa 
Slovenska 

Mapedy android zadarmo offline slovenský 

 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
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1.1 Mobilné aplikácie pre orientáciu v teréne 
 
 Aplikácia ViewRanger GPS – Trasy a mapy slúži na vyhľadávanie polohy na mape 
pomocou GPS aj bez signálu mobilnej siete. Ponúka možnosť stiahnutia offline máp alebo 
vytvorenie vlastných máp. Iné možnosti: zaznamenávanie trasy - štatistiky (vzdialenosť, 
rýchlosť, nadmorskú výšku a i.), vytváranie bodov záujmu atď. Negatívne postrehy: Pred 
použitím je potrebné vytvoriť profil. Aplikácia ponúka viacero máp zadarmo, ktoré slúžia aj 
offline. Zmena mapy je možná len s dátovým pripojením. Mapy, ktoré sú zadarmo nie sú 
kvalitné, kvalitná mapa Slovenska v mierke 1:25 000 stojí vyše 94€.  
 
 Aplikácia Locus Map Free – Outdoor GPS slúži na vyhľadávanie polohy na mape 
pomocou GPS aj bez signálu mobilnej siete. Je multifunkčnou aplikáciou stvorenou pre všetky 
outdoorové aktivity. Zaznamenáva štatistiky trasy, naviguje hlasom aj vizuálne. Obsahuje 
mapy pre turistiku, cyklistiku, na lyže, do mesta či auta. Ponúka možnosť zakúpenia platenej 
verzie a množstva vylepšení pre hľadanie tzv. kešiek1 atď. 
 
 Aplikácia Turistická mapa SR obsahuje offline topografickú mapu Slovenskej 
Republiky, ktorá farebne zobrazuje turistické chodníky, vrchy a takisto našu aktuálnu polohu 
na mape. Možnosť vypočítania rôznych štatistík prejdenej trasy aj na pozadí. Zobrazuje GPS 
súradnice, nadmorskú výšku a presnosť GPS. Negatívne postrehy: Nahrávanie trasy 
a vypočítavanie štatistík stojí 0,99€. Nedostatočné priblíženie a odzoomovanie.  
 
 Aplikácia SmartMaps: GPS Navigace a Mapy je offline mapovou navigáciou pre 
outdoorové aktivity, šport a geocaching. Lokalizuje našu pozíciu na mape a obsahuje aj 
hlasovú navigáciu. Možnosť záznamu rôznych štatistík prejdenej trasy. Negatívne postrehy: 
Použitie offline máp a offline navigovanie je možné len pri zakúpení offline máp.  
 
 Aplikácia PodmeVon.sk je offline turistickou mapou Slovenska len pre operačný systém 
android. Obsahuje značené turistické chodníky, cyklotrasy, výlety a i. Po stiahnutá máp 
funguje aj bez pripojenia na internet. Aplikácia je dostupná aj v online verzii – Podme Von! 
Lite. Online verziu je možné používať len s dátovým pripojením. Rozdiel od offline verzie je 
taký, že aplikácia sama nepočíta nič, len sťahuje údaje zo servera. Negatívne postrehy: Príliš 
jednoduché zobrazenie – vidno len turistické chodníky, bez dostatočného označenia vrchov, 
rázcestí atď. Vhodnejšia len v online verzii. 
 
 Aplikácia Komoot – Hike & Bike GPS Maps je online navigáciou vhodnou pre turistiku 
a horskú cyklistiku. Obsahuje hlasovú navigáciu a štatistiky o priebežnej rýchlosti a iných 
údajoch. Poskytuje možnosť stiahnuť jednu oblasť mapy (kraj) pre offline využitie. Negatívne 
postrehy: Navigácia pracuje len online a ak chceme využívať aspoň mapu s určovaním našej 
polohy offline, potrebujeme si potrebné mapy zakúpiť. Pri použití online nezobrazuje 
dostatočne názvy vrchov a turistické chodníky. 
 
 Aplikácia S batohom cez hory je turistickou aplikáciou, ktorá vyhľadáva aktuálnu 
polohu na mape. Obsahuje všetky značené turistické chodníky a početnú databázu vyhliadok, 
hradov, jaskýň, prameňov, vrcholov a i. Výšková mapa zobrazuje aj vrstevnice a vzdialenosť 
k zvolenému bodu. Súčasťou aplikácie je takisto kompas. Negatívne postrehy: Možnosť 

                                                 
1 Ukryté veci, tzv. poklady, ktoré môžeme hľadať po celom svete pri zážitkovej hre nazývanej geocaching. 
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používať offline mapu jedine po vopred stiahnutej oblasti z mapy, pomocou dátového 
pripojenia. 
 
 Aplikácia MAPS.ME je offline mapovou navigáciou. Ponúka možnosť stiahnuť mapy 
všetkých krajín sveta, Slovensko rozdelené do ôsmych krajov, pre offline navigáciu. Obsahuje 
veľké množstvo bodov záujmu – turistických destinácií a i. Mapy aj navigácia fungujú offline. 
Pokiaľ vyhľadávame alebo chceme plánovať trasu na územie, kde nemáme stiahnutú mapu, 
automaticky nám stiahnutie ponúkne.  
 
 Aplikácia AlpineQuest GPS Hiking (Lite) mapová aplikácie pre outdoorové aktivity. 
Ponúka možnosť ukladania topografických online máp pre offline použitie. Na výber je mnoho 
druhov máp. Takisto určuje online aj offline  našu polohu na mape. Poskytuje aktuálne 
súradnice, odchýlku pri určovaní našej lokality, vzdialenosť bodov na mape a i. Negatívne 
postrehy: Aj po stiahnutí máp s dátového pripojenia, je slabý zoom pre offline použitie. 
 
 Aplikácia BackCountry Navigator TOPO GPS slúži ako offline navigátor pre 
topografické mapy. Ponúka množstvo máp pre stiahnutie s offline použitím, ktoré sú veľmi 
podrobné a jednoducho značené pre pobyt v prírode. Negatívne postrehy: Aplikácia je 
platená, stojí 11,99€. Aplikácia ponúka pre užívateľov aj trial verziu BackCountry Nav Topo 
Maps GPS na sedem dní, ktorú sme vyskúšali. Trial verzia aplikácie nebola schopná určiť našu 
GPS polohu na mape.   
 
 Aplikácia OruxMaps nám poskytuje online a offline mapy s určovaním polohy pomocou 
GPS. Ponúka možnosť stiahnuť množstvo máp pre offline použitie či výrobu vlastných máp. 
Zaznamenáva základné informácie a vzdialenosti k bodom. Vývojár ponúka možnosť zakúpiť 
platenú verziu OruxMaps Donate na podporu ďalšieho vývoja aplikácie. Platená verzia je 
absolútne totožné s verziou – zadarmo.  
 
 Aplikácia Maps & Navigation – OsmAnd je mapou a navigačnou aplikáciou v jednom. 
Okrem vizuálnej navigácie obsahuje aj hlasovú. V offline režime je možné vyhľadávanie bodov 
záujmu a následné navigovanie na mape. Aplikácia aj po vypnutí beží v pozadí zariadenia. 
Možnosť dokúpiť do mapy vrstevnice, tieňové reliéfy a i. Možnosť zakúpiť aj platenú verziu 
Maps & Navigation – OsmAnd+, ktorej cena je 7,19€.  
 
 Aplikácia Mapy.cz ponúka turistickú mapu celej Európy, ktorú je dostupné  si stiahnuť 
pre offline použitie. Pomocou aplikácie je možné si s dátovým pripojením naplánovať trasu. 
Mapa Slovenska obsahuje vrstevnice a jednoduché, farebne rozlíšené turistické chodníky.  
 
 Aplikácia Mapa Slovenska slúži ako GPS navigátor prostredníctvom offline máp. 
Aplikácia ponúka možnosť stiahnuť mapu Slovenska. V offline režime je možné vyhľadávať 
body záujmu a navigovanie k týmto bodom. Aplikácia neustále prepočítava vzdialenosť 
k cieľovému bodu. Zobrazuje zorné pole podľa našej aktuálnej polohy na mape. Negatívne 
postrehy: Mapa sa zobrazuje len pri určitom priblížení – plocha zhruba o veľkosti mesta. 
Takisto ma problém pri odzoomovaní a dlhšie sa načítava. 



Conference proceedings  CICA LXI Crisis management 

95 

 

 

 
 

Obr. 1  Počet vybratých mobilných aplikácií podľa podporovaného operačného systému 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
 Pre orientáciu v teréne z hľadiska mobilných aplikácií je vhodné sa vybaviť minimálne 
podkladmi vo forme máp. Keďže v teréne nemusíme mať vždy dostačujúci signál, ako 
najvhodnejší variant nám môže poslúžiť offline navigácia. Medzi vybratými mobilnými 
aplikáciami môžeme nájsť aj špecializované turistické mapy a navigácie, ktoré fungujú 
v offline režime.  
 

 
 

Obr. 2  Rozdelenie a počet vybratých mobilných aplikácií vhodných ako navigácie alebo 
mapové aplikácie do terénu Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
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Obr. 3  Priemerné hodnotenie recenzentov, na Obchod Google Play, mobilných aplikácií 
vhodných ako navigácie do terénu Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 

 

 
Obr. 4  Priemerné hodnotenie recenzentov, Obchod Google Play, mobilných aplikácií 

vhodných ako mapové aplikácie do terénu Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 

 
1.2 Mobilné aplikácie - kompasy pre orientáciu v teréne 
 
 Mobilné mapové aplikácie a navigácie nie sú jedinými aplikáciami, ktoré nám môžu 
uľahčiť orientáciu v teréne. Dôležitým prvkom pre orientáciu z hľadiska mobilných aplikácií 
je kompas. V súčasnosti existuje veľa presnejších aplikácií, ktoré slúžia priamo na určovanie 
svetových strán. Stručný prehľad doporučených mobilných aplikácií – kompasov je uvedený v 
tab. 2. 
Tab. 2  Stručný prehľad vybratých mobilných aplikácií – kompasy pre orientáciu 

v teréne 
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Názov 
mobilnej  
aplikácie 

Od vývojára 
Podporovaný  
operačný 
systém 

Priemerné 
hodnotenie 
recenzentov  
– Obchod Google Play 

Počet 
hodnotiacich  
recenzentov 

Smart 
Compass 

Smart Tools 
co. 

android 4,2 / 5 238 539 

Free HD 
Compass 

Christophe android, iOS 3,8 / 5 16 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
 Obidve aplikácie sú dostupné zadarmo a využívajú sa bez dátového pripojenia – offline. 
Jazykom oboch aplikácií je angličtina, ale keďže sa používajú veľmi jednoducho, nie je 
problém s jazykovou bariérou. 
 
 Aplikácia Smart Compass je vhodná pre operačný systém android. Z Obchod Google 
Play si ju stiahlo vyše 10 miliónov užívateľov. Použitie je veľmi jednoduché, ponúka nám 
viacero vertikálnych režimov – standard, telescope, night, digital a google maps (obr. 5). 
 

 
Obr. 5  Režimy aplikácie Smart Compass zľava (vertikálne) – standard, telescope, 

digital a horizontálny režim Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 

 
 Aplikácia priamo zobrazuje naše aktuálne súradnice, nadmorskú výšku v akej sa 
nachádzame a magnetickú deklináciu, resp. odchýlku od zemepisného severu. Aplikácia Free 
HD Compass je vhodná pre operačné systémy android a iOS. 
 

2 FUNKČNOSŤ VYBRATÝCH MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ V PRAXI 
 
 V rámci skúmania a overenia funkčnosti mobilných aplikácií v praxi pri orientácii 
v teréne boli ako referenčné vzorky vybraté tieto aplikácie: „Maps & navigation OsmAnd, Locus 
Map Free – Outdoor GPS a Mapy.cz“. Ako ďalší variant sme vybrali automobilovú mobilnú 
aplikáciu (navigáciu) Sygic. Porovnávací etalón k vybratým referenčným vzorkám je klasická 
konvenčná metóda - mapa a buzola. 
 
 Aby bolo možné jednoznačne porovnať referenčné vzorky k etalónu, bolo potrebné 
vybrať vhodnú trasu a podrobne pripraviť náčrt pochodu podľa mapy spolu s osou pochodu 



Conference proceedings  CICA LXI Crisis management 

98 

 

a orientačnými bodmi (obr. 6). Na vybratom území nebolo možné určiť os pochodu priamou 
spojnicou medzi začiatočným a cieľovým stanoviskom - os pochodu bola rozdelená na 5 
menších úsekov (d1, d2, d3, d4 a d5) v závislosti od zvolených orientačných bodov (obr. 7). 
Úseky sú ukončené orientačnými bodmi: most cez potok, rázcestie poľnej cesty, prechod do 
lesa a križovatka lesnej cesty. Pre každý úsek sme určili: 

- magnetický azimut,  
- vzdialenosť v dvojkrokoch, 
- odhadovaný čas, za ktorý sa dostaneme k ďalšiemu orientačnému bodu (tab. 3). 
 
Tab. 3 Prvky pochodu podľa azimutu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
 
 

Číslo 
úsek
u 

Názov úseku Am 
Vzdialenosť 

Čas 
(min.) v metroch dvojkrokov 

1 Začiatok - most cez potok 240° 250 167 4 

2 
Most cez potok - rázcestie poľnej 
cesty 

34° 575 383 8 

3 
Rázcestie poľnej cesty - prechod 
do lesa 

23° 225 150 3 

4 
Prechod do lesa - križovatka 
lesnej cesty 

345° 275 183 4 

5 Križovatka lesnej cesty - cieľ 108° 250 167 4 

----- Súčet ----- 1575 1050 23 
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Obr. 6  Schéma osy pochodu podľa azimutu  

 
 
Obr.7  Meranie vzdialeností pozdĺž lomených čiar Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 

2.1 Posúdenie činnosti práce s mapou a buzolou 
 
 Pomocou mapy a buzoly bol vykonaný pochod podľa načrtnutej schémy. Odhadovaný 
čas pochodu podľa náčrtu bol 23 minút. Skutočný čas pochodu bol 26 minút a 38 sekúnd. 
Z toho na prvom orientačnom bode trvalo 90 sekúnd pokiaľ sme určili správny azimut 
ďalšieho úseku. Na druhom 30 sekúnd, treťom 55 sekúnd a štvrtom 43 sekúnd. Spolu nám 
zorientovanie a určenie správneho azimutu navýšilo potrebný čas na prechod zvolenej trasy 
o 3 minúty a 38 sekúnd. Pri počítaní dvojkrokov nám približne sedeli naplánované údaje 
z náčrtu pochodu, až na predposledný úsek, kde sa nám počet dvojkrokov skoro zdvojnásobil. 
Keďže na tomto úseku začalo pomerne prudké stúpanie terénu, čo znamená skrátenie kroku – 
všetko prebiehalo podľa odhadov. Náročné bolo zorientovať mapu a buzolu, pretože cesty 
neboli jednoznačne viditeľné (obr. 8). Po dosiahnutí každého ďalšieho orientačného bodu 
bola práca s buzolou a mapou rýchlejšia. Pre pochod sme použili mapu Malej Fatry v mierke 
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1:25 000. Na mape neboli (na začiatku pochodu) dostatočne zobrazené všetky nespevnené 
cesty. 
 

 
Obr. 8  Orientačné body pochodu, zľava – začiatok, druhý, tretí, štvrtý orientačný bod 

a cieľ Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 

 
2.2 Posúdenie funkčnosti a priebehu práce s mobilnou aplikáciou Maps & navigation 

OsmAnd 
 
 Aplikácia Maps & navigation je offline mapou, ale hlavne jednoduchou offline navigáciou. 
Aplikácia je v slovenskom jazyku a je kompatibilná s operačnými systémami android a iOS, čo 
znamená, že ju môže využívať približne 96% všetkých užívateľov smartfónov. Dostupná je aj 
platená verzia tejto aplikácie, ktorej cena je 7,19€. Podľa našich skúseností postačuje nami 
vyskúšaná free verzia. Výbornou voľbou je doplnenie aplikácie o údaje vrstevníc a tieňové 
reliéfy. V nami vyskúšanej free verzii je možnosť 7 stiahnutí zadarmo, čo je pre naše územie 
absolútne postačujúce. Stačí si stiahnuť štandardnú mapu Slovenska, mapu ciest, svetové 
korekcie nadmorskej výšky  a hlasové povely, ktoré poslúžia pri využití hlasovej navigácie. 
 
 Práca s aplikáciou je veľmi jednoduchá. Pre lepšiu orientáciu je vhodné si nastaviť 
zobrazenie zorného uhla, prípadne otáčanie mapy podľa kompasu. Aplikácia je primárne 
určená pre turistov. Poskytuje možnosť zobrazenia mnohých bodov záujmu – my sme využili 
zobrazenie cestovania/turizmu a popisy bodov. Takisto zobrazí naše aktuálne súradnice. Azda 
najpotrebnejším nadstavením je zvolenie zobrazenia turistických značiek. 
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Obr. 9  Priebeh použitia mobilnej aplikácie Maps & navigation OsmAnd 

 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
 Aplikáciu sme testovali na nami určenej trase podľa schémy pochodu. Veľkou výhodou 
oproti väčšine ostatných aplikácií je funkcia offline navigácie, ktorá skutočne pracuje bez 
dátového pripojenia. V prvom rade je potrebné zadanie vyhľadania aktuálnej polohy. Na 
začiatku trasy sme vytvorili 2 body záujmu (začiatok, cieľ), medzi ktorými bolo jednoduché 
zadať navigovanie (potrebné zvoliť variantu – peši). Prípadne je možné zadať navigovanie 
z aktuálneho miesta a zvoliť len cieľové stanovisko. Výpočet trasy bol veľmi rýchly a podľa 
očakávaní zvolila aplikácia najvhodnejšiu trasu a využila nielen turistický chodník, ale aj 
nespevnenú lesnú cestu. Ako môžete vidieť na obr. 9, zobrazenie navigácie je veľmi 
jednoduché a prehľadné. Po celej dĺžke trasy nám pri zapnutom GPS zobrazovala aktuálnu 
pozíciu a navigovala smer. V aplikácii sme využili možnosť pridania údajov na obrazovku, 
ktoré slúžia ako doplnkové informácie o priebehu trasy. Na obr. 9 vidíme o aké údaje sa jedná: 
aktuálna nadmorská výška, počet viditeľných satelitov, priemerná rýchlosť chôdze, aktuálny 
azimut, čas zostávajúci pre príchod do cieľa a zostávajúca vzdialenosť pre príchod do cieľa. 
Zobrazenie ostávajúcej vzdialenosti a odhadovaný čas podľa rýchlosti chôdze je skutočným 
spríjemnením používania aplikácie. Na nami zvolenej trase bol terén na mape dostatočne 
pokrytý a jednoducho zobrazený. Aplikácia nás bez problémov navigovala až do cieľa. 
Výhodou aplikácie je taktiež možnosť ponechať aplikáciu na pozadí smartfónu, vďaka čomu 
môžeme naše mobilné zariadenie používať aj na iné účely bez toho, aby bolo prerušené 
navigovanie. Navrhovanú trasu sme prešli za 23 minút a 43 sekúnd. 
 
2.3 Posúdenie funkčnosti a priebehu práce s mobilnou aplikáciou Locus Map Free – 

Outdoor GPS 
 
 Aplikácia Locus Map Free – Outdoor GPS je multifunkčnou aplikáciou stvorenou pre 
všetky outdoorové aktivity. Aplikácia je v Slovenskom jazyku a kompatibilná s operačným 
systémom android, čo obmedzuje jej použitie pre majiteľov smartfónov s operačným 
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systémom iOS. Avšak pre vyše 82% užívateľov je dostupná, čo je viac ako dostačujúce. 
Dostupná je aj platená verzia tejto aplikácie, ktorej cena je 7,50€.   
Podľa našich skúseností, takisto ako pri predchádzajúcej aplikácii postačuje nami vyskúšaná 
free verzia. Výhodou aplikácie je možnosť stiahnutia a doplnenia množstva vylepšení, napr. 
pre zbieranie tzv. kešiek. Prípadne využitie WMS služieb a doplnenie mapových podkladov 
o chránené územia, vodné toky, poľovné revíry, hranice lesných typov a i. Pre použitie 
aplikácie je potrebné si stiahnuť mapy. Po nainštalovaní aplikácie je prvá mapa pre orientáciu 
v teréne nepoužiteľná. Je potrebné sa pripojiť k internetu a prostredníctvom menu aplikácie 
stiahnuť free mapy pre turistiku. Stiahnutie celej mapy Slovenska zaberá veľa pamäte 
smartfónu, preto je vhodnejšie si vybrať potrebnú oblasť územia a následne stiahnuť pre 
offline použitie. Prípadne si pripraviť vlastné mapy pomocou aplikácie Mobil Atlas Creator. 
 

 
Obr. 10  Priebeh použitia mobilnej aplikácie Locus Map Free – Outdoor GPS 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
 Aplikáciu sme testovali na nami určenej trase podľa schémy pochodu. Bez dátového 
pripojenia nebolo možné naplánovať trasu a navigáciu z vlastného stanoviska na miesto 
určenia, takže nám slúžila len ako mapový podklad a pre určenie našej vlastnej polohy na 
mape. Po zapnutí dátového pripojenia sme jednoducho zvolili cieľový bod a aplikácie 
okamžite naplánovala trasu. Výpočet trasy bol veľmi rýchly a podľa očakávaní zvolila 
aplikácia najvhodnejšiu trasu a využila nielen turistický chodník, ale aj nespevnenú lesnú 
cestu. Pred začatím pochodu sme nastavili záznam trasy a zobrazenie lesnej siete (spevnené 
a nespevnené lesné cesty). Lesnú sieť sme si vopred stiahli do mobilného zariadenia pomocou 
WMS služieb v nastaveniach aplikácie a následne zobrazili na mape. Po začatí pochodu sme 
vypli dátové pripojenie a aplikácia nás naďalej navigovala offline až do cieľa. Ako je zrejmé z 
obr. 10, navigovanie je veľmi presné, pestré a jednoduché. Aplikácia pri zapnutom GPS 
neustále zobrazuje našu aktuálnu polohu na mape, zobrazuje naše zorné pole a smer pohybu, 
vizuálne naviguje a ponúka množstvo ďalších užitočných funkcií.  
 
 Aplikácia poskytuje možnosť zobrazenia mnohých GPS informácií (obr. 11a), napríklad: 
súradnice aktuálneho stanoviska, počet viditeľných satelitov, presnosť určenia aktuálnej 
polohy, rýchlosť pohybu či nadmorskú výšku. Taktiež veľmi užitočnou funkciou je kompas 
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(obr. 11c), ktorý takisto zobrazuje súradnice aktuálneho stanoviska, aktuálnu nadmorskú 
výšku a presnosť určenia vlastnej polohy. Navyše nás informuje o veľkosti magnetickej 
deklinácie na území v ktorom sa nachádzame a o aktuálnej polohe slnka na oblohe. Kompas 
nám môže taktiež poslúžiť namiesto vizuálnej navigácie, pretože v každom momente určuje 
smer ktorým máme ísť k dosiahnutiu cieľového bodu a aktuálnu vzdialenosť od tohto bodu.  
 
Obr. 11a GPS aplikácie Locus      Obr. 11b  Záznam trasy           Obr. 11c Kompas aplikácie
    Map Free                        aplikácie Locus Map Free     Locus Map Free  

 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
 Aplikácia nás bez problémov navigovala až do cieľa. Rovnako ako pri predošlej aplikácii 
ponúka možnosť ponechať aplikáciu na pozadí smartfónu bez prerušenia navigácie. Po 
dosiahnutí cieľa sme pozastavili záznam trasy a zobrazili ho na obrazovke smartfónu (obr. 
11b). Záznam trasy vyhodnotil maximálnu rýchlosť ktorú sme dosiahli, prejdenú vzdialenosť, 
čas trasy a graf zobrazujúci zmenu klesania a stúpania po celej dĺžke trasy. Po zakúpení 
platenej verzie ponúka aplikácia množstvo ďalších užitočných funkcií. Aplikácia splnila 
a dokonca prevýšila naše očakávania. Navrhovanú trasu sme prešli za 21 minút a 52 sekúnd.  
 
2.4 Posúdenie funkčnosti a priebehu práce s mobilnou aplikáciou Mapy.cz 
 
 Aplikácia Mapy.cz ponúka na stiahnutie turistickú mapu nielen Slovenska, ale celej 
Európy. Po stiahnutí je možné mapové podklady používať offline. Mapy sú podrobné, 
zobrazujú farebne odlíšené turistické chodníky a dokonca množstvo lesných ciest. Výhodou je 
aj zobrazenie vrstevníc a ich nadmorských výšok. Aplikácie je v českom jazyku a vhodná pre 
operačné systémy android, iOS a dokonca Windows phone, čo ju predurčuje k použitiu 
mnohými užívateľmi. Aplikáciu sme testovali na nami určenej trase podľa schémy pochodu. 
Bez dátového pripojenia a so zapnutým GPS zobrazovala našu aktuálnu polohu na mape 
a slúžila len ako mapový podklad. Po zapnutí dátového pripojenia bolo možné naplánovať 
trasu z vlastného stanoviska do cieľového bodu, avšak bez navigácie a nezmyselne. Na obr. 
12a môžeme vidieť naplánovanú trasu z miesta bydliska do cieľového bodu trasy pochodu. 
Aplikácia síce využila mimo mesta turistický chodník, ale tento variant bol niekoľkonásobne 
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dlhší v porovnaní s predchádzajúcimi aplikáciami. V konečnom dôsledku nám aktuálne 
určovanie a zobrazenie našej polohy na mape pomocou zobrazeného mapového podkladu, 
pomohlo k dosiahnutiu cieľového bodu v čase 23 minút a 57 sekúnd.  
 

Obr. 12a Plán trasy aplikácie mapy.cz   12b Plán trasy automobilovej mobilnej 
 aplikácie (navigácie) Sygic 

 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
2.5 Posúdenie funkčnosti a priebehu práce s automobilovou mobilnou aplikáciou 

(navigáciou) Sygic 
 
 Pre porovnanie s predchádzajúcimi aplikáciami a mapou, sme sa rozhodli zakúpiť 
platenú automobilovú mobilnú aplikáciu Sygic, ktorej cena je 49,99€. Aplikáciu sme testovali 
na nami určenej trase podľa schémy pochodu. Navigácia Sygic funguje offline bez dátového 
pripojenia. Pri plánovaní trasy zo začiatočného stanoviska k cieľovému bodu, nebola 
navigáciu na prvý krát schopná určiť našu aktuálnu polohu. Na druhý pokus úspešne určila 
našu polohu, avšak trasa ktorú vyhodnotila (obr. 12b) v porovnaní s predchádzajúcimi 
aplikáciami, bola zhruba o tretinu dlhšia (cca 700 m). Po zvolení funkcie pešej navigácie 
nedokázala využiť ani turistické chodníky. Následne sme mapu navigácie detailnejšie posúdili 
a zistili, že ďalej v teréne neobsahuje žiadne turistické chodníky ani lesné cesty. Od aplikácie 
(navigácie) Sygic sme vzhľadom na jej vysokú cenu očakávali funkčnosť na celom území 
Slovenska nielen pri cestnej navigácii. Aplikáciu nesplnila naše očakávania a hodnotíme ju ako 
nepoužiteľnú pri orientácii v prírode. 
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Tab. 5  Porovnanie časov potrebných na prechod zvolenej trasy podľa využitého 
spôsobu 

Odhadovaný 
čas 
prechodu 
zvolenej 
trasy: 23 
minút 

Mapa, 
buzola 

Mobilná 
aplikácia 
Maps & 
navigation 
OsmAnd 

Mobilná 
aplikácia Locus 
Map Free - 
Outdoor GPS 

Mobilná 
aplikácia 
Mapy.cz 

Automobilová 
mobilná 
navigácia 
Sygic 

Čas 
potrebný na 
prechod 
zvolenej 
trasy 

26 minút a 
38 sekúnd 

23 minút a 
43 sekúnd 

21 minút a 52 
sekúnd 

23 minút 
a 57 
sekúnd 

X 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
2.6 Porovnanie funkčnosti mobilných aplikácií z hľadiska orientácie podľa 
svetových strán 
 
 V predchádzajúcej kapitole sme spomínali, že mobilné mapové aplikácie a navigácie nie 
sú jedinými aplikáciami, ktoré nám môžu uľahčiť orientáciu v teréne. Elektronický kompas je 
dôležitým prvkom našej orientácie z hľadiska mobilných aplikácií, nielen pre otáčanie mapy 
podľa nášho pohľadu v realite. Z praktického hľadiska sme porovnávali presnosť určovania 
magnetického azimutu nami vybratými mobilnými aplikáciami, kompasmi: Smart Compass, 
Free HD Compass a mobilnú aplikáciu Locus Map Free s buzolou (obr. 13).  
 
 Podľa našich výpočtov a meraní, nám vyšli v porovnaní s buzolou nasledovné odchýlky: 

- aplikácie Free HD Compass a Locus Map Free dosahujú odchýlku na vzdialenosť 1 
kilometer - 23 metrov, 

- aplikácia Smart Compass dosahuje odchýlku na vzdialenosť 1 kilometer – 69 metrov. 
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Obr. 13  Porovnanie odchýlok určenia svetových strán medzi buzolou a mobilnými 

aplikáciami Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 

 Na základe našich meraní môžeme zhodnotiť, že pre určovanie svetových strán je 
vhodnejší variant aplikácia Free HD Compass alebo multifunkčná aplikácia Locus Map Free, 
ktoré dosahujú prakticky zanedbateľnú odchýlku na 1 km. Aplikácia Locus Map Free dokonca 
upozorňuje na magnetickú deklináciu cca 4,5°, čo sa podľa dostupných údajov pre našu 
meranú oblasť zhoduje. Nevýhodou v porovnaní s buzolou nie je len poruchovosť mobilného 
zariadenia a s tým súvisiace okolnosti, ale aj neustále kmitajúca ručička kompasu mobilnej 
aplikácie. Ďalšou nevýhodou je pre presnejšie určenie magnetického severu potreba 
kalibrácie smartfónu, ktorú dosiahneme točením osmičky s mobilným zariadením vo vzduchu.  
 
 Elektronický kompas nefunguje na rovnakom princípe ako skutočný kompas 
s magnetickou strelkou. Pri použití elektronického kompasu sa vo vnútri smartfónu totižto 
neotáča strelka ako pri normálnom kompase. Kľúčovou súčasťou elektrického senzoru 
kompasu je tzv. magnetorezistivný senzor (pliešok), zložený zo zmesi železa a niklu v pomere 
19:81. V prípade keď nepôsobí vonkajšie elektromagnetické pole na pliešok, tak má nulový 
odpor. Ak pôsobí, tak dochádza k poklesu na odpore. Keďže je magnetické pole zeme slabé, 
zmena napätia je len pár tisícin voltu. Princíp magnetorezistívneho senzoru je jednoduchý, 
avšak nie je schopný len na základe zmeny odporu rozoznať, z ktorej strany pôsobí 
magnetické pole. Preto sa využíva tzv. mostíkové zapojenie a pliešok sa pokrýva hliníkovými 
pásikmi pri sklone 45 stupňov - vykazuje väčšiu vodivosť. Po týchto zmenách dokáže kompas 
rozoznať a určovať svetové strany [16]. 
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ZÁVER 
 
 Po overení a posúdení funkčnosti nami vybratých mobilných aplikácií v teréne, môžeme 
konštatovať, že zakúpená automobilová aplikácia (navigácia) Sygic nesplnila naše očakávania 
a v teréne absolútne zlyhala. Naopak ostatné referenčné vzorky nielenže splnili naše 
očakávania, dokonca ich ešte prevýšili. Na prvý pohľad nenápadná, ale jednoduchá aplikácia 
Maps & navigation OsmAnd aj napriek svojim nedostatkom na mapovom podklade, prekvapila 
svojou funkciou offline navigácie. Hlboko v teréne, kde nie je možný prístup na internet, je 
jednoznačným pomocníkom. Aplikácia Locus Map Free – Outdoor GPS aj napriek hlavnému 
nedostatku (možné plánovanie navigovania len pri prvotnom pripojení na internet), ponúkla 
množstvo užitočných funkcií. Určovanie našej polohy na mape bolo veľmi presné, mapové 
podklady dostačujúce a dokonca možnosť pridať sieť lesných ciest (spevnených aj 
nespevnených) rozšírila možnosti mapy a orientácie. Navyše presne pracujúci kompas, gps 
informácie a možnosti záznamu trasy spolu so zobrazovaním zorného uhla na mape podľa 
smeru pohľadu v realite, predurčujú túto aplikáciu k použitiu pri orientácii v teréne. Aplikácia 
Mapy.cz nám poskytla jednoduché mapové zobrazenie pre turistov, avšak ako navigácia pri 
pripojení na internet zlyhala. Každopádne pre určenie našej polohy na mape a ako mapový 
podklad je viac než dostačujúca. 
 
 Pri prvom pokuse o porovnanie našich referenčných vzoriek k etanolu v teréne, 
v dôsledku nepriaznivého počasia a veľkému úhrnu zrážok, mobilné aplikácie zlyhali. 
Dôvodom bola nepoužiteľnosť dotykovej obrazovky mobilného zariadenia (obr. 17).  
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Obr. 17  Prvý pokus o posúdenie funkčnosti vybratých mobilných aplikácií v teréne 

Spracoval: Zelina, Orinčák, 2016 
 
 Na prvý pohľad sa môže zdať, že použitie mapy v dnešnej dobe pri orientácii v teréne už 
nemá svoje opodstatnenie. Súčasné aplikácie určia aktuálnu polohu v teréne na mape, 
poskytujú množstvo podrobných mapových podkladov, niektoré dokonca nielen online, ale aj 
offline navigovanie. Okrem určenia polohy ponúkajú aj množstvo doplnkových informácií. 
Avšak pre orientáciu v teréne je potrebné najmä určiť naše stanovisko a s pomocou mapy 
smer, kam sa vydáme. Ak nebude dostatočný dosah družíc, dostatočný signál, alebo sa nám 
vybije mobilné zariadenie, či dôjde k poruche techniky – v tom prípade mapa nezlyhá. Môže sa 
premočiť či poškodiť, no nepotrebuje družice, signál ani batérie.  
 
 Najlepší variant pre orientáciu v teréne je kombinácia kvalitnej topografickej mapy 
(najlepšie v mierke 1:25 000) a spoľahlivej mobilnej aplikácie, ktorá dokáže presne určiť 
miesto našej aktuálnej polohy na mape a zároveň poskytuje dostatočné mapové podklady. 
V našom prípade by to bola kombinácia mapy Národného parku Malej Fatry v mierke 1:25 
000, s mobilnou aplikáciou Locus Map Free – Outdoor GPS. 
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VYHODNOTENIE VÝRONU CHEMICKEJ NEBEZPEČNEJ LÁTKY V PRAXI 

Michal ORINČÁK, Daniel BLAŠKO 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

 
Abstrakt: Príspevok rieši problematiku súčasných možností vyhodnotenia výronu chemickej nebezpečnej 
látky a to buď použitím metodiky konvenčného výpočtu alebo vybratým hodnotiacim programom. V prvej 
časti príspevku je uvedená metodika konvenčného výpočtu pásiem ohrozenia na konkrétnom príklade 
výronu chemickej nebezpečnej látky. Druhá časť príspevku rozoberá vyhodnotenie uvedeného príkladu 
výronu chemickej nebezpečnej látky prostredníctvom hodnotiaceho programu. 

 
Kľúčové slová: chemická nebezpečná látka, výron, metodika, výpočet, hodnotiaci program, simulácie 

 
Abstract: The paper deals with the issue of current possibilities of evaluating the release of a chemical 
dangerous substance, using either the conventional calculation methodology or the selected evaluation 
program. The first part of the contribution is the methodology for the conventional calculation of danger 
zones on a specific example of the release of a chemical dangerous substance. The second part of the 
paper discusses the evaluation of this example of the release of a chemical hazardous substance through 
an evaluation program. 

 
Key words: chemical dangerous substance, leakage, methodology, calculation, evaluation program, 

simulation 
 
ÚVOD 

 Súčasné možnosti overenia hraničných faktorov ovplyvňujúcich samotný zásah 
záchranných zložiek v zamorenom (kontaminovanom) prostredí môžeme zjednodušene 
rozdeliť na dva smery, a to na postupy vyhodnotenia úniku chemickej nebezpečnej látky 
prostredníctvom manuálnych výpočtov a zákresov do mapových podkladov alebo s využitím 
hodnotiacich programov a geografických informačných systémov (podľa vyhlášky MV SR č. 
533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v 
znení vyhlášky MV SR č. 445/2007 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 160/2012 Z. z.). Tieto postupy 
umožňujú čo najpresnejšie odhadnúť samotné šírenie kontaminantu do okolia, rozsah 
zamorenia, pravdepodobné straty živej sily, doby zamorenia terénu a pod. 
 
 Vyhodnotenie výronov chemických nebezpečných látok (škodlivín) zahŕňa 
zhromažďovanie a spracovávanie údajov o priestoroch rozmiestnenia objektov s 
nebezpečnými škodlivinami a ich grafické zakreslenie do mapy (schémy). Uskutočňuje sa na 
základe údajov o objektoch obsahujúcich chemické nebezpečné látky s ich fyzikálno-
chemickými a toxickými parametrami, poveternostnými podmienkami a topografickými 
zvláštnosťami terénu. Základným pracovným dokumentom je pracovná mapa, na ktorej je 
zakreslená situácia objektov a parametre poveternostnej situácie. Tieto musia obsahovať 
nasledujúce základné údaje [4], [9] : 

- hodina a minúta, deň a mesiac merania poveternostných údajov, 
- rýchlosť a smer stredného výškového vetra (km.h-1) s hodnotou výšky merania (km) v 

prípade rádioaktívneho zamorenia, 
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- rýchlosť a smer vetra v prízemnej vrstve atmosféry2) (m.s-1) s hodnotou oblačnosti v 
prípade chemického alebo biologického zamorenia, 

- teplota vzduchu a pôdy (oC) a vertikálna stálosť atmosféry. 
 
1 KONVENČNÁ METÓDA VYHODNOTENIA VÝRONU CHNL 
 
 Vlastný postup vyhodnotenia výronov chemických nebezpečných látok sa skladá z 
týchto čiastkových úloh [4], [9]: 

1. zákres miesta výskytu nebezpečnej chemickej látky s príslušnými údajmi, 
2. určenie poveternostnej situácie v mieste výronu nebezpečnej chemickej látky, 
3. určenie a zákres pásma smrteľného ohrozenia a pásma ohrozenia zdravia, 
4. určenie doby príchodu oblaku zamoreného ovzdušia do záujmového územia, 
5. určenie pravdepodobných strát živej sily, 
6. určenie doby pobytu v pásme ohrozenia a určenie doby zamorenia terénu a objektov. 
 
1.1 Výpočet pásiem ohrozenia a stanovenie efektivity prekážky 
 
 Oblasť ohrozenia od stacionárnych zdrojov ohrozenia sa člení na [4], [5], [6], [9]: 

a) pásmo smrteľného ohrozenia, v ktorom sa pôsobenie CHNL prejaví ohrozením života, 
zdravia alebo majetku, 

b) pásmo ohrozenia zdravia, v ktorom sa pôsobenie CHNL prejaví ohrozením zdravia 
alebo majetku. 

 
 Hranica pásma smrteľného ohrozenia sa zakresľuje dvojitou modrou čiarou; hranica 
ohrozenia zdravia jednoduchou modrou prerušovanou čiarou. Hodnoty hĺbok pásiem 
smrteľného ohrozenia a pásma ohrozenia zdravia získame pomocou výpočtu, z grafu alebo 
tabuliek. Oblasť predpokladaného ohrozenia od mobilných zdrojov sa člení na [4], [5], [6], [9]: 

a) pásmo priameho ohrozenia chemickými nebezpečnými látkami, ktorého vonkajšia 
hranica je minimálne 50 m od zdroja ohrozenia daná stredovým uhlom 360o, 

b) ochranné pásmo, ktorého vonkajšia hranica je minimálne 100 m od zdroja ohrozenia 
daná stredovým uhlom 360o, 

c) pásmo ohrozenia výparmi chemickej nebezpečnej látky, ktoré je na účely 
predbežného vyhodnotenia dané 40o výsekom, pričom jej stred je orientovaný v smere 
prízemného vetra a ktoré sa ďalej člení na: 

 -  pásmo smrteľného ohrozenia, 
 -  pásmo ohrozenia zdravia, 
d) bezpečný priestor, v ktorom sa výskyt chemickej nebezpečnej látky nepredpokladá a 

ktorý je vzdialený najmenej 100 m od miesta výskytu chemickej nebezpečnej látky. 
 
 Hranica pásma priameho ohrozenia sa zakresľuje plnou červenou čiarou; hranica 
ochranného pásma a pásma ohrozenia výparmi sa zakresľuje dvojitou prerušovanou modrou 
čiarou. Popisy množstva a druhu chemickej nebezpečnej látky a časové údaje sa zapisujú 
modrou farbou. Hodnoty pásiem ohrozenia v odkrytom rovinatom teréne za predpokladu, že 
látka nepodlieha samovoľnému chemickému rozkladu, určíme výpočtom podľa vzťahu [4], 
[5], [6], [9]: 

                                                 
2) Pohyb vzduchu v prízemnej vrstve atmosféry t. j. do výšky 50 až 100 m od povrchu terénu. 
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H  =  542 .                           . N (1) 

 

Kde: H - polomer (hĺbka) pásma ohrozenia (m), 
 M - hmotnosť uvoľnenej CHNL (kg), 

 D - smrtiaci alebo zraňujúci expozičný súčin (mg.min.l-1), 

 v - rýchlosť prízemného vetra (m.s-1), 

 K - koeficient vertikálnej stálosti atmosféry rovný pri: 

 inverzii = 2 
 izotermii = 3 
 konvekcii = 4 
 
 N - teplotne závislý korekčný faktor okamihového odparu chemickej nebezpečnej látky, ktorý 

vypočítame podľa vzťahu [4]: 
 
 

N = (2) 

 

Kde: t - teplota v mieste úniku (výronu) CHNL (oC), 

 tv - teplota varu CHNL za normálneho tlaku (oC), 

 Lv - merné výparné teplo CHNL (kJ.kg-1), 

 cp - merné teplo CHNL v plynnej fáze (kJ.kg-1.K-1). 

 
 
Tab. 1  Fyzikálne a toxické vlastnosti vybraných CHNL  [4], [5], [6] 

 

Látka 
Hutnosť 
pár 

Teplota 
varu  tv 

Merné 
výparné 
teplo  Lv 

Merné 
teplo 
v plynnej 
fáze  cp 

Expozičný súčin 
(mg.min.l-1) 
zraniteľný  
Dz 

smrteľný  
Ds 

Chlór 2,5 - 34,06 288 0,479 2,12 21,2 
Amoniak 0,6 - 33,46 1370 2,094 13,9 139 
Formaldehyd 1,0 - 19,06 771 1,178 3,08 30,8 
Fluorovodík 0,69 + 19,54 1287 1,396 2,61 26,1 

 
 Bezprostredne po havárii sa na vyhodnotenie, v snahe bližšie špecifikovať pásmo 
ohrozenia, použije vzorec upravený na základe ostatných špecifických faktorov [4], [9]: 
 
 
Hz  =  542 .                       .  N  .  U  .  F (3) 

Kde: N - teplotne závislý korekčný faktor (tab.2), 
U - korekčný faktor času trvania úniku chemickej látky (tab. 3), 

 F - korekčný faktor podľa poveternostných podmienok (tab. 4). 

M 

D . v . K 

2/3 

t  -  tv 

t  -  tv  +  Lv/cp 

2/3 

M 

D . v . K 

2/3 
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Tab. 2  Teplotne závislý korekčný faktor N  [4], [5], [6] 

 

Látka 
Pred 
výronom 

Po havárii 

teplota prostredia v oC 

- 10 - 5 0 5 10 15 20 25 30 

Chlór 0,13 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 
Amoniak 0,13 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 
Formaldehyd 0,11 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 
Fluorovodík 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

 
 Teplotne závislý korekčný faktor N pre látky, ktorých teplota varu je nad teplotou 
prostredia v mieste úniku (výronu) chemickej nebezpečnej látky, sa nemôže v danom vzťahu 
použiť, preto je pre ne taxatívne určený faktor N  =  0,13 [4], [9]. 
 
Tab. 3  Korekčný faktor U podľa času trvania úniku chemickej látky  [4], [5], [6] 

 
Doba trvania úniku 
(min) 

1 5 10 20 30 40 50 60 120 180 300 720 

Faktor U 1 0,58 0,46 0,36 0,32 0,29 0,27 0,25 0,20 0,18 0,15 0,11 

 
Tab. 4  Korekčný faktor F - rýchlosť prízemného vetra a vertikálna stálosť atmosféry  [4], [5], [6] 

 
Rýchlosť 
prízemného vetra 
(m.s-1) 

Stupeň vertikálnej stálosti atmosféry 

INVERZIA IZOTERMIA KONVEKCIA 

0 – 1,5 1,00 0,77 0,67 
1,6 – 2,5 0,63 0,48 0,39 
2,6 – 3,5 0,48 0,37 0,30 
3,6 – 4,5 .... 0,40 0,31 0,25 
9,6 a viac 0,22 0,17 0,14 

  
 Hodnoty hĺbok oblastí smrteľného ohrozenia vybranými chemickými nebezpečnými 
látkami získané z grafu predpokladaných polomerov pásiem smrteľného ohrozenia sa korigujú 
hodnotami z tabuliek 2, 3, 4 nasledovne [4], [9]: 

a) Z grafu predpokladaných polomerov pásiem smrteľného ohrozenia sa odčíta polomer 
(hĺbku) pásma smrteľného ohrozenia a následne sa vynásobí: 

- faktorom N – tab. 2 

 - pri predbežnom vyhodnocovaní - pred výronom sa používa faktor N uvedený v stĺpci 2, 
ktorý zahŕňa i korekciu na isté nemeniteľné meteorologické podmienky, 

 - pri predbežnom vyhodnocovaní - po havárii sa používa faktor N zo stĺpcov 3 - 9 ak nie 
je známa teplota ovzdušia v mieste havárie použije sa hodnota zo stĺpca 9. 

b) Takto vypočítaný polomer pásma ohrozenia sa vynásobí: 

- faktorom U – tab. 3 (v závislosti na čase trvania úniku CHNL), 
- faktorom F – tab. 4 (v závislosti na rýchlosti prízemného vetra a vertikálnej stálosti 

atmosféry). 
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 Hĺbku pásma ohrozenia zdravia získame vynásobením polomeru pásma smrteľného 
ohrozenia hodnotou 5, nezávisle na množstve a druhu CHNL. Získané (vypočítané) hodnoty 
pásma smrteľného ohrozenia alebo ohrozenia zdravia korigujeme v závislosti od umiestnenia 
miesta výronu CHNL priamo v obci alebo v lese [4], [9]: 

- vonkajšia hranica obce (lesa) je od miesta výronu vzdialená v smere: 
 -  prízemného vetra menej ako 0,3.H, potom od vypočítanej hodnoty H odpočítame 

0,7 násobok vzdialenosti vonkajšej hranice obce (lesa) od miesta výronu, 

- vonkajšia hranica obce (lesa) je od miesta výronu vzdialená v smere: 
 -  prízemného vetra aspoň 0,3.H a viac, potom vypočítanú hodnotu H vynásobíme 

číselným faktorom 0,3. 
 

V smere prízemného vetra vynesieme pásmo šírenia oblaku zamoreného ovzdušia a 
naznačíme vypočítané hodnoty hĺbok pásma smrteľného ohrozenia a pásma ohrozenia 
zdravia. V pásme šírenia sa oblaku zamoreného ovzdušia zistíme členitosť terénu, lesné 
masívy a osady, ktorých hĺbka v smere pohybu oblaku je minimálne 1 km a efektívna šírka 
2/3 a vyššia z predpokladanej šírky pásma. Ak nie sú známe (dostupné) všetky potrebné 
vstupné údaje na určenie hĺbky oblasti ohrozenia, tak postupujeme takto: 

- uvažujeme s uniknutím maximálneho množstva skladovanej (prepravovanej) chemickej 
nebezpečnej látky a najnepriaznivejšími poveternostnými podmienkami (inverzia, 
rýchlosť prízemného vetra 1 m.s-1, doba trvania úniku do ovzdušia 1 minúta). 

- hĺbky pásiem ohrozenia určíme ako pri vyhodnocovaní situácie pred haváriou (hodnota 
odčítaná z grafu sa vynásobí faktorom N zo stĺpca 2 - pred výronom), 

- v grafickej predpovedi situácie hodnotenia pred výronom zakreslíme v smere prízemného 
vetra stredový uhol 40o so všetkými vplyvmi terénu. 

 
 Termín efektivita prekážky v pásme zamorenia môžeme definovať ako schopnosť 
prekážky (terén, budovy, les, technika a pod.) znížiť, spomaliť prípadne úplne zastaviť šírenie 
chemickej nebezpečnej látky (oblaku zamoreného ovzdušia) v okolitom prostredí a tým 
zmenšiť hĺbku jednotlivých pásiem zamorenia. Samotná prekážka nachádzajúca sa v smere 
postupu oblaku zamoreného ovzdušia (v smere prízemného vetra od miesta výronu 
škodliviny) vytvára náveternú stranu (nárazová zóna) a záveternú stranu (tieňová zóna). Na 
náveternej strane prekážky nastáva kumulácia uniknutej chemikálie spojenej s krátkodobým 
zvýšením jej koncentrácie v prostredí pred prekážkou. V záveternej strane vzniká tieň, ktorý 
vytvára samotná prekážka tým, že spomaľuje prípadne zastaví ďalší postup CHNL hlbšie do 
územia. V prípade chemických nebezpečných látok, ktorých hutnosť pár je väčšia ako 1 
(výpary sú ťažšie ako vzduch) zostávajú nad povrchom terénu a prípadná prekážka (o 
dostatočnej šírke, hĺbke a výške, napr. hustý les, kopec, obytná zástavba) nachádzajúca sa v 
smere ich šírenia môže účinne zabrániť ich ďalšiemu postupu. Efektívnosť takejto prekážky 
závisí od dvoch jej hlavných parametroch, a to od jej maximálnej šírky a maximálnej hĺbky. V 
praxi pre potreby predbežného vyhodnotenia vzniknutej situácie je poznanie maximálnej 
šírky a hĺbky prekážky postačujúce. Ak je potrebné určiť presnú hodnotu účinnosti prekážky 
je potrebné okrem uvedených dvoch parametrov rátať aj s maximálnou výškou prekážky3. 
 

                                                 
3 Tento parameter je dôležitý pri chemických nebezpečných látkach, ktorých hutnosť pár je menšia ako 1 (výpary sú 

ľahšie ako vzduch). 
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 V praxi sa najčastejšie používa orientačná hodnota efektivity prekážky, ktorá vychádza 
zo známej šírky prekážky a šírky pásma zamorenia, v ktorom sa nachádza. 
 Na okamžité vyhodnotenie výronu CHNL je táto hodnota postačujúca4. Určíme ju podľa 
základného vzťahu: 
 

 ŠPR 
EPR  =  –––––––– . 100   (4) 
 ŠPZ 
 

Kde: 
 EPR -  efektivita prekážky orientačná (%), 
 ŠPR -  šírka prekážky v pásme zamorenia (m), 
 ŠPZ -  šírka pásma zamorenia v strede prekážky (m). 
 
 Pri určovaní hĺbky pásma zamorenia sa musí brať do úvahy aj vplyv zástavby a 
pokrytia terénu. Platí zásada, že 1 km zástavby (pokrytia) sa rovná 3,5 km odkrytého terénu. 
Potom za 1 km zástavby (pokrytia) sa odpočíta 2,5 km odkrytého terénu (napr. hĺbka lesa v 
smere šírenia sa oblaku zamoreného ovzdušia je cca 600 m, čo predstavuje zníženie hĺbky 
pásma zamorenia o 0,6 km . 2,5 km = 1,5 km). Týmto spôsobom sa určí hĺbka pásma 
zamorenia redukovaná o prekážku. 
 
1.2 Vyhodnotenie výronu chlóru konvenčnou metódou 
 
 Ako vzor využitia tzv. konvenčnej metódy v praxi použijeme nasledovný príklad: 
„Určite jednotlivé oblasti ohrozenia pred vznikom havárie pre 20 ton chlóru v rovinatom teréne 
bez objektov“. Určenie hĺbky pásma smrteľného ohrozenia a pásma ohrozenia zdravia sa 
vykonáva pre skutočné (maximálne) množstvo nebezpečnej chemickej látky, pri 
najnepriaznivejších poveternostných podmienkach (inverzia, 1 m.s-1): 

a) výpočtom: 

pre určenie pásma smrteľného ohrozenia v odkrytom rovinatom teréne platí vzťah: 
 
 

Hs  =  542 .                          . N 
 
 
Kde: Hs - polomer (hĺbka) pásma smrteľného ohrozenia  ? m, 

 M - hmotnosť uvoľnenej nebezpečnej látky   20 000 kg, 
 Ds - smrtiaci expozičný súčin (tabuľka 1)   21,2 mg. min.l-1, 
 v - rýchlosť prízemného vetra    1 m.s-1, 
 K - koeficient vertikálnej stálosti atmosféry, inverzia  2, 
 N - teplotne závislý korekčný faktor (tabuľka 2)  0,13. 
 
potom: 
 

Hs  =  542 .                                  . 0,13  =  542  .           471,69      .  0,13 
 

                                                 
4 Tento spôsob sa využíva najmä pri nečakaných situáciách a komplikáciách, ktoré vytvárajú časovú tieseň, kde na 

presnejšie výpočty neostáva dostatok času. 

M 

Ds . v . K 

2/3 

20000 

21,2 . 1 . 2 

2/3 2/3 



Conference proceedings  CICA LXI Crisis management 

116 

 

 
 Hs  =  542  .  60,59  .  0,13  =  4 269,17 m    4,27 km 
 

pásmo ohrozenia zdravia je približne 5 x väčšie: 
 

 Hz  =  4,27  .  5  =  21,35 km 
 
b) z grafu: 

Hs - polomer pásma smrteľného ohrozenia  33 km, 
 N - teplotne závislý korekčný faktor (tab. 2)  0,13. 
 
 Hs  =  33 km  .  0,13  =  4,29 km 
 
pásmo ohrozenia zdravia je približne 5 x väčšie 
 
 Hz  =  4,29  .  5  =  21,45 km 
 
 Výsledné oblasti ohrozenia výronom chlóru sú pre pásmo smrteľného ohrozenia 4,27 
km až 4,29 km a pre pásmo ohrozenia zdravia 21,35 km až 21,45 km. 

 
2 VYHODNOTENIE VÝRONU CHNL HODNOTIACIM PROGRAMOM 
 
 Na vyhodnotenie úniku CHNL a určenia oblasti ohrozenia po vzniku mimoriadnej 
udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky sa akceptuje použitie hodnotiaceho 
programu. Túto dôležitú skutočnosť potvrdzuje aj vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., pričom v 
jej prílohe sú uvedené aj konkrétne parametre, ktoré daný hodnotiaci program musí spĺňať 
[5], [9]: 

- Parametre na výpočet vzdialeností (v prehľadnej textovej a grafickej podobe, dĺžka a 
šírka stopy účinkov plynného mraku, jednorazové aj kontinuálne úniky minimálne počas 
60 minút), 

- Vstupné parametre: (množstvo uniknutej látky, rýchlosť a smer vetra, vertikálna stabilita 
a teplota ovzdušia, charakter počasia, charakter zástavby územia apod.), 

- Výstupné parametre: (hranica oblasti ohrozenia, hodnota okamžitého nebezpečenstva, 
najvyšší prípustný expozičný limit hraničný, najvyšší prípustný expozičný limit 
priemerný, koncentračná hodnota hornej a dolnej medze výbušnosti a pod.), 

- Všeobecné parametre: (výpočet koncentrácie v ľubovoľnom priestore stopy mraku, 
výpočet odhadu koncentrácie v ovzduší a v budove, výpočet odhadu celkovej získanej 
dávky a pod.). 

 Ak sa použije niektorý z programov určený na vyhodnotenie úniku CHNL do 
prostredia, je potrebné skontrolovať, či tieto parametre stanovené vyhláškou v dostatočnej 
miere spĺňa. 
 
2.1 Vyhodnotenie výronu chlóru programom TEREX 
 
 Uvedený vyhodnocovací program TerEx bol aplikovaný na nasledovný príklad 
stanovenia oblasti ohrozenia osôb toxickou látkou pred vznikom havárie pre 20 ton chlóru v 
rovinatom teréne bez objektov. Určenie oblasti ohrozenia osôb toxickou látkou sa vykonáva 
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pre skutočné (maximálne) množstvo nebezpečnej chemickej látky, pri najnepriaznivejších 
poveternostných podmienkach (inverzia, 1 m.s-1). 
 
 

 

Obr. 1  Vstupné údaje a hodnota vzdialenosti evakuácie  (Spracoval: Orinčák, 2017) 
 

 
 
Obr. 2  Hodnota vzdialenosti evakuácie a ohrozenie osôb toxickou látkou  (Spracoval: Orinčák, 2017) 
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Obr. 3  Grafy odporúčaného prieskumu a časové závislosti  (Spracoval: Orinčák, 2017) 
 
 Hodnota vzdialenosti evakuácie a ohrozenie osôb toxickou látkou bolo programom 
TerEx stanovené pre koncentračný limit IDLH = 10 ppm na vzdialenosť 8610 m až 8685 m. 
 
2.2 Vyhodnotenie výronu chlóru programom ALOHA 5.4.6 
 
 Uvedený vyhodnocovací program ALOHA 5.4.6 bol aplikovaný na nasledovný príklad 
stanovenia oblasti ohrozenia osôb toxickou látkou pred vznikom havárie pre 20 ton chlóru v 
rovinatom teréne bez objektov. Určenie oblasti ohrozenia osôb toxickou látkou sa vykonáva 
pre skutočné (maximálne) množstvo nebezpečnej chemickej látky, pri najnepriaznivejších 
poveternostných podmienkach (inverzia, 1 m.s-1). 
 

 

Obr. 4  Vstupné údaje a hodnoty zón ohrozenia pre AEGL 3, 2, 1  (Spracoval: Orinčák, 2017) 

 

 

Obr. 5  Vstupné údaje a hodnota zóny ohrozenia pre IDLH = 10 ppm  (Spracoval: Orinčák, 2017) 

 
 Hodnoty zón ohrozenia pre ERPG 3, 2, 1 boli programom ALOHA 5.4.6 stanovené 
nasledovne (pre model Heavy Gas): 

a) red = 5.7 kilometers (20 ppm = ERPG-3), 
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b) orange = greater than 10 kilometers (3 ppm = ERPG-2), 
c) yellow = greater than 10 kilometers (1 ppm = ERPG-1).  
 
 Hodnoty zón ohrozenia pre AEGL 3, 2, 1 boli programom ALOHA 5.4.6 stanovené 
nasledovne (pre model Heavy Gas): 

a) red = 5.7 kilometers (20 ppm = AEGL-3 [60 min]), 
b) orange = greater than 10 kilometers (2 ppm = AEGL-2 [60 min]), 
c) yellow = greater than 10 kilometers (0.5 ppm = AEGL-1 [60 min]). 
 
 Hodnota hĺbky zóny ohrozenia pre koncentračný limit IDLH = 10 ppm bola programom 
ALOHA 5.4.6 stanovená na veľkosť 7100 m. 
 
ZÁVER 
 
 V súčasnosti môžeme na vyhodnotenie úniku CHNL použiť buď konvenčnú metodiku 
výpočtu spolu s manuálnym zákresom do mapového podkladu, alebo použiť hodnotiace 
programy a geografické informačné systémy, ktoré výrazne zrýchľujú celý proces 
vyhodnotenia úniku CHNL. V praxi sa odporúča použiť konvenčný výpočet pomocou 
zjednodušených vzorcov pre presne stanovený scenár úniku CHNL s dostatočnou časovou 
rezervou. Hodnotiace programy je možné použiť ako pri neočakávaných situáciách a 
komplikáciách v rámci operatívneho vyhodnotenia situácie, tak aj pre vyhodnotenie viacerých 
havarijných scenárov spolu s kombináciami jednotlivých limitných faktorov. Týmto spôsobom 
je možné skúmať celý priebeh úniku a zároveň môžeme predpovedať jeho ďalší vývoj. 
 

Celkové porovnanie výsledných hodnôt hĺbky pásiem ohrozenia chemickou 
nebezpečnou látkou chlór pre vybraté koncentračné limity IDLH, AEGL a ERPG sú uvedené 
v tabuľke 5 a na obr. 6. 
 
Tab. 5  Výsledné porovnanie hodnôt hĺbky pásiem ohrozenia chemickou nebezpečnou látkou - chlór  

(Spracoval: Orinčák, 2017) 

metóda výpočtu 

Pásmo 
ohrozenia 
(km) 

Koncentr
ačný limit 
IDLH = 10 
ppm (km) 

Koncentračný limit 
AEGL (km) 

Koncentračný limit 
ERPG (km) 

Hs Hz 3 
20 
ppm 

2 
2 ppm 

1 
0,5 ppm 

3 
20 ppm 

2 
3 ppm 

1 
1 ppm 

konvenčný výpočet 4,27 21,35 - - - - - - - 

program TerEx 6,51 10  
8,61 – 
8,69  

6,51 10  10  6,51 10  10  

program ALOHA 5.4.6 5,7 10  7,1 5,7 10  10  5,7 10  10  

zistený rozdiel 
1,43
až 
2,24 

0 až 
11,35 

1.51 – 
1,59 

0,81 0 0 0,81 0 0 

 
 Výsledné hodnoty hĺbky pásiem ohrozenia chemickou nebezpečnou látkou (chlór), 
ktoré boli určené konvenčným výpočtom, vyhodnocovacím programom TerEx a ALOHA 5.4.6 
môžeme navzájom porovnať len pri rovnakých alebo podobných koncentračných limitoch. 
V prípade konvenčného výpočtu je k pásmu smrteľného ohrozenia a k pásmu ohrozenia 
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H

s 

zdravia najbližšie koncentračný limit AEGL 3, 2 prípadne ERPG 3, 2. Zistené odchýlky 
konvenčného výpočtu od vyhodnocovacích programov sa pohybujú pre Hs v rozmedzí 1,43 až 
2,24 km, čo je v prípade zjednodušených vzorcov používaných pri konvenčnom výpočte 
v rámci tolerancie. 

 
 
 
Obr. 6  Graf výsledného porovnania hodnôt hĺbky pásiem ohrozenia chemickou nebezpečnou 

látkou - chlór  (Spracoval: Orinčák, 2017) 

 
 V prípade Hz je odchýlka výraznejšia a je spôsobená použitím viacerých korekčných 
faktorov a zjednodušení. Odchýlky medzi oboma vyhodnocovacími softvérmi sa pohybujú v 
rámci tolerancie pre koncentračný limit IDLH v rozmedzí 1.51 – 1,59 km a v prípade 
koncentračných limitov AEGL 3, 2, 1 a ERPG 3, 2, 1 v rozmedzí 0,81 km. Tieto odchýlky sú 
spôsobené najmä tým, že v programe ALOHA 5.4.6 nie je možné zjednodušiť prípadne 
zanedbať niektoré parametre havarijného scenára (napr. meteorologické podmienky, 
parametre úniku a pod.) tak ako je to pri programe TerEx. 
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KOMUNIKÁCIA V KRÍZOVOM MANAŽMENTE, PSYCHOSOCIÁLNA POMOC OBETIAM PO 

MIMORIADNEJ UDALOSTI 

Andrea PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ 

 
Abstrakt  
Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou poskytovania pomoci pri vzniku 
mimoriadnej udalosti, poukazuje na význam komunikácie v krízovom manažmente a na krízovú 
komunikáciu. V nasledujúcej časti opisuje psychosociálnu pomoc, deklaráciu psychosociálnych 
práv, základné ciele psychosociálnej krízovej pomoci. Analyzuje krízovú intervenciu po 
mimoriadnej udalosti na základe praktických postupov (aktívne počúvanie) a následne uvádza 
niektoré zistenia  zo štúdia odborných zdrojov. Autorka poukazuje na význam poskytovania 
psychosociálnej podpory pre záchranné zložky IZS (najmä hasiči, policajti), svoje závery 
a zistenia budú súčasťou vedeckovýskumnej úlohy, ktorú rieši na Akadémii PZ v Bratislave (výsk. 
252.).  

Kľúčové slová: mimoriadna udalosť, krízový manažment, komunikácia, psychosociálna 
podpora, krízová intervencia. 
 
Abstract 
 
The autor in the contribution  deals with the issue of providing assistance in the event of an 
disaster, points out the importance of communication in crisis management and crisis 
communication. The following section describes psychosocial assistance, the declaration of 
psychosocial rights, the basic objectives of psychosocial crisis assistance. It analyzes crisis 
intervention after a disaster on the basis of practical procedures (active listening) and then 
presents some findings from a study of professional sources. The author points out the 
importance of providing psychosocial support for IRS rescue units (especially firefighters, police 
officers), her conclusions and findings will be part of the scientific research task she solves at the  
Academy of Police Force in Bratislava (ex. 252). 
 
Key words: disaster, crisis management, communication, psychosocial support, crisis 
intervention. 
 
Úvod 
 
 Obeťou nečakanej mimoriadnej udalosti (MU) veľkého rozsahu sa môže stať 
ktokoľvek. Práve z dôvodu nepredvídateľnosti rozsahu poškodenia a intenzity pôsobenia MU 
na človeka a prostredie vnímame tieto situácie ako ohrozujúce. Problematika je rozsiahla a na 
jej skúmaní pracuje množstvo odborníkov z radov verejnej správy, krízové manažmentu 
a ďalší. Nás táto problematika zaujíma z pohľadu spoločenských vied, samozrejme 
vychádzame aj z krízového manažmentu, tak isto čerpáme s interných predpisov, nariadení 
a všeobecne platnej legislatívy. Výskyt MU na celom svete nás nabáda zamyslieť sa nad 
rôznymi otázkami, ktoré súvisia z príčinami vzniku MU, ich delením a špecifickosťou 
pôsobenia, ich predvídaním, ďalej ohrozením spoločnosti v konkrétnej krajine, ale aj 
ohrozenie na medzinárodnej úrovni (dovoz strategických surovín, znečistenie prostredia, 
klimakterické zmeny a pod.) Problematika zaznieva v médiách dennodenne, odborníci varujú 
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a upozorňujú na možný vznik MU a ich dopady, nastala doba preškoľovania spoločnosti 
v prístupe k životnému prostrediu. V záujme našej spoločnosti je zdvihnúť všeobecné 
povedomie ľudí a tým pádom zvýšiť ich zodpovednosť za svoje konanie, nakoľko ohrozením 
planéty ohrozujeme sami seba, čiže celé ľudstvo. Mimoriadnym udalostiam nemožno 
zabrániť, ale môžeme sa na ne pripraviť a na základe istých postupov zefektívniť 
záchranárske práce a poskytovanie pomoci v teréne. Našim cieľom je poukázať na niektoré 
súvislosti s poskytovaním pomoci obetiam MU, poukázať na dôležitosť včasného varovania 
obyvateľov, na zásady interakcie a komunikácie so zasiahnutou osobou a priblížiť pravidlá 
poskytovania krízovej intervencie. 
 

1. Krízový manažment, komunikácia v čase krízy. 
 

 „Analýza územia z hľadiska možných MU Slovenskej republiky“ je základný dokument 
pre identifikáciu potencionálneho ohrozenia na území SR. Dokument vypracovávajú odborníci 
z radov krízového riadenia na všetkých úrovniach štátnej správy a na základe zákona NR SR č. 
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.5 

Krízová situácia je situácia, ktorá môže ohroziť, alebo ohrozuje ľudské zdravie alebo 
môže spôsobiť škody na majetku.6 
 Krízový manažment vo verejnej správe môžeme vo všeobecnosti vymedziť ako súbor 
špecifických manažérskych aktivít, realizovaný špecifickými subjektmi verejnej správy 
s cieľom prevencie krízy, eliminovanie jej eskalácie a redukcie jej následkov. Ide o súhrn 
činnosti príslušných orgánov štátnej správy i občianskej samosprávy a ich opatrení 
zameraných na reprodukciu stabilizovania vnútornej a vonkajšej rovnováhy systémov.7 
 Krízový manažment zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života. Prevažne sa 
sústreďuje na životné prostredie, na rizikové technické zariadenia  a technologické procesy. 
Krízový manažment sa z hľadiska systému i organizačne prelína s manažmentom verejnej 
správy, väčšina úloh má organizačný charakter. Rozhodujúcu časť úloh plní v čase prevencie, 
nie počas krízy. Najpodstatnejšia úloha krízového manažmentu je stabilizovať vznik kríz 
a krízových situácií, nájsť adekvátne riešenie na vzniknutú krízu a krízovú situáciu, 
zabezpečiť pohotovú reakciu pripravených riadiacich i výkonných zložiek na zásah. Cieľom je 
zváženie možných rizík a analýza podmienok vzniku kríz a krízových situácií. Na druhej 
strane je podstatné určiť predpokladaný vývoj a priebeh krízy. Z toho vyplýva, že je dôležité 
vyhodnotenie silných a slabých stránok a posúdenie negatívneho pôsobenia dôsledkov krízy 
a riadiť sa adekvátnymi riešeniami, ktoré môžu uľahčiť priebeh vzniknutej krízy a tak 
redukovať straty a hrozby.8 
 Veľmi významným elementom, ktorý môže zredukovať počet obetí pri vzniku MU je 
včasné varovanie ľudí, obyvateľov, najme tých, ktorí sa nachádzajú v epicentre 
katastrofického diania. Je zjavné, že v tomto štádiu sú zasiahnutí ľudia v prvom rade odkázaný 
na svojpomoc, medzisusedskú, či komunitnú pomoc. Dôležite je, aby boli zrozumiteľným 
spôsobom vyrozumený s aktuálnou ohrozujúcou situáciou v čo najkratšom čase. 
 Na stránke MV SR sú informácie ohľadom varovania obyvateľov. Varovanie prebieha 
varovnými signálmi (sirény) najčastejšie doplnenými hovorenou informáciou vysielanou 

                                                 
5 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. 12. 2013 o mechanizme EÚ v oblasti 

civilnej ochrany. 
6 Badiru, A. B. and L. Racz. Handbook of Emergency Response: A Human Factors and Systems Engineering Approach. 

Boca Raton: Taylor & Francis Group. 2014. 
7 Buzalka, J. Krízový manažment vo verejnej správe. Bratislava, Akadémia PZ v BA, 2008. s. 25. 
8 Mikolaj, J. a kol. 2000. Krízový manažment ako spoločensko-vedný problém. Žilina: Fakulta špeciálneho 

inžinierstva, 2000. 
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hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obce/ mestského 
rozhlasu).  
 

Tabuľka 1. Varovné Signály 

 

Názov signálu 

 

Použitý v prípade 

 

Spôsob varovania 

 

VŠEOBECNÉ OHROZENIE 

Pri ohrození alebo vzniku 

mimoriadnej udalosti ako aj 

pri možnosti rozšírenia 

následkov mimoriadnej 

udalosti. 

2 - minútový kolísavý 

tón sirén 

OHROZENIE VODOU Pri ohrození ničivými 

účinkami vody z vodnej 

stavby. 

6 - minútový stály tón 

 

KONIEC OHROZENIA 

Koniec ohrozenia alebo 

koniec pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti. 

2 – minútový stály tón 

sirén bez opakovania 

Zdroj: MINV. Varovanie obyvateľstva. [online]. [cit. 2021-02-08]. Dostupné na internete: 
https://www.minv.sk/?varovanie-obyvatelstva-1> 

 
 Krízové riadenie sa realizuje prostredníctvom komunikácie medzi jednotlivými 
organizáciami, subjektmi.  
Komunikácia je neustále prebiehajúci proces odovzdávania a prijímania informácii 
prostredníctvom ktorej sa snažíme ovplyvniť, presvedčiť komunikačného partnera a je 
prostriedkom na vytváranie medziľudských vzťahov. 
V situácii ohrozenia, teda počas vzniku nečakanej MU – krízovej situácie, ma komunikácia 
špecifický význam.  

Pre efektivitu komunikáciu v takejto situácii musia platiť jednotné pravidlá a postupy, 
aby pri riešení situácie záchranné práce vykonávané tímami zachraňujúcich boli účinné 
a rýchle. Krízová komunikácia má nezastupiteľné miesto v krízovom riadení, na základe 
vhodne zvolených postupov môžeme eliminovať straty na životoch, na zdravý a škode na 
majetku. Od všetkých zasahujúcich sa očakáva pragmatický prístup založený na empatickom 
správaní a to najme záchranárov, ktorí sú v priamom kontakte s osobami prejavujúcimi 
známky traumy. 

Traumatizujúce udalosti majú nasledujúce charakteristické vlastnosti: intenzívna sila 
pôsobenia; náhlosť, nepredvídateľnosť a neovládateľnosť. Všeobecne môžeme konštatovať, 
že psychická trauma je vymedzená: 

 tím, čo sa deje – typom udalosti; 
 tím ako na dianie jedinec reaguje – typom reakcie.9 

 Krízovú komunikáciu môžeme chápať ako výmenu informácii medzi zodpovednými 
autoritami, organizáciami, médiami, jednotlivcami a skupinami pred MU, behom nej a po jej 
skončení. Komunikáciu rizika môžeme chápať ako podstatnú súčasť krízovej komunikácie. 
Krízovú komunikáciu môžeme vymedziť z niektorých základných perspektív: 

                                                 
9 Šín, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017. 

https://www.minv.sk/?varovanie-obyvatelstva-1
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 ako komunikáciu internú, vo vnútri organizácie (napr. medzi zložkami krízového 
riadenia alebo medzi manažmentom a pracovníkmi firmy),  

 ako komunikáciu externú, ktorá sa týka vonkajších vzťahov organizácie (napr. 
s obyvateľstvom prostredníctvom informačných prostriedkov), 

 ako komunikáciu príslušníkov zasahujúcich zložiek s jednotlivcami a skupinami, 
zasiahnutými MU ( napr. komunikácia zdravotníkov so zranenými a ich rodinami, 
komunikácia policajtov s prihliadajúcimi a zástupcami médií).10 

 
V stresovej situácii je potrebné sa naučiť  vedome využívať možnosti verbálnej 

a neverbálnej komunikácie. Zámerné používanie týchto zložiek pomôže napr.: pri upokojeniu 
davu; pri usmerňovaniu procesu v tíme; pri posilňovaní svojej vlastnej pozícii a autority; pri 
vyjednávaní; pri prezentácii rozhodnutí; pri prezentácii svojej sily (keď chceme „preťať“ 
zdatného rozprávajúceho, keď chceme dať najavo, že vývin situácie určujeme my a pod.); pri 
prejavu podpory zasiahnutým účastníkom; pri prezentácii nápomocného správania; pri 
potrebe „rozhovoriť (otvoriť)“ nedôverčivú, alebo vystrašenú osobu a pod.11  

Pri riešení prípadov násilného útoku (ozbrojený útok a pod.) v praxi je dôležitá znalosť 
a schopnosť využitia prvkov krízovej komunikácie, prvej pomoci, inštitúty nutnej obrany 
a krajnej núdze. Nezastupiteľné miesto pre zvládnutie následkov  útoku má potom následná 
starostlivosť, je možne odporučiť napríklad postupy prvej psychologickej pomoci, či debrifing. 
Je výhodné, pokiaľ vedúci pracovníci, alebo riaditelia škôl disponujú aspoň základnými 
informáciami o psychologickej prvej pomoci – postupovať ľudsky a citlivo. Konkrétne to 
znamená: 

 dodržovať zásady slušného správania; 
 vyjadriť podporu a spolupatričnosť; 
 reflektovať; 
 aktívne počúvať. 

 
Pokiaľ dôjde k nasadeniu krízových interventov, prípadne „peerov“ zložiek 

integrovaného záchranného systému (IZS) priamo v teréne, je vhodné rozdeliť úlohy a zapojiť 
aj nezasiahnuté osoby z príslušnej inštitúcie, kde sa incident odohral. Rozdelenie úloh 
znamená, že „každý robí to svoje“. Napríklad v situácii kriminálneho činu sa priamo 
zasiahnutým venujú policajní interventi, ďalšie osoby sú potom v starostlivosti záchranárov, 
hasičov. Tak sa docieli kontinuita i adekvátnosť ďalších nadväzných krokov (vyšetrovanie, 
predanie informácii, pokiaľ zásah pokračuje). Nepriamo zasiahnuté obete môžu tiež 
potrebovať pomoc a oporu, aj tu sa otvára priestor pre uplatnenie krízovej intervencie. 
Intervencia pri útokoch vo verejných priestoroch sa odvíja od toho, či sa realizuje priamo pri 
prebiehajúcej udalosti, či tesne po nej, alebo či má charakter následnej starostlivosti, či už ako 
prevencia posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP), alebo ošetrenie tohto stavu.12  
 

2. Psychosociálna pomoc 
 

 Hlavným cieľom psychosociálnej pomoci obetiam nešťastia je začlenenie človeka do 
spoločenstva a jeho čo najviac sebestačné žitie v rámci dobrých medziľudských vzťahov. 
O toto usilujú predovšetkým pracovníci z tzv. pomáhajúcich profesií – sociálni pracovníci, 

                                                 
10 Vymětal, Š. Krízová komunikace a komunikace rizika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009.  
11 Evangelu E.E. Krizová komunikace. Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava: KEZ PUBLISHING 

s.r.o. 2013. 
12 Špatenková, N. a kol. Krize a krizová intervence. 1.vyd. Praha : Grada   Publishing, spol. s.r.o. 2017. 
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duchovní, psychológovia a psychiatri, zdravotníci (i novinári, právnici, tlmočníci, učitelia, 
dobrovoľníci) prostredníctvom terénnej práce s podporou telefónnych liniek pomoci a    
nadväznosťou  na následné  ambulantné, lôžkové služby. 

 
 

Deklarácia psychosociálnych práv 

Na stránke MV ČR sú dostupné návody a princípy pre obete a účastníkov katastrof, 
ktoré ustanovuje „Deklarácia psychosociálnach práva“, prijatá v máji 2009 na kongrese 
Svetovej asociácie pre urgentnú medicínu a medicínu katastrof (WADEM). Ide o desať 
návodov a to: 

1. Každý, včítane záchranárov, prežitých osôb, rodín v širšom kontexte zasiahnutých 
komunít všetkými typmi prírodných alebo človekom spôsobených katastrof (aj vojen), 
má právo na integrovanú, holistickú (ako celok), psychosociálnu (PS) podporu, 
intervenciu – ako tréning trvalejšieho charakteru – ktoré rešpektujú rôznorodosť, 
kultúru a pohlavie. 

2. Je profesionálna zodpovednosť psychosociálnych lídrov (tzn. tých, ktorí majú 
prednostný prístup k vedomostiam a pochopenie pre PS princípy a koncepty), aby 
proaktívne  oslovovali a pôsobili na osoby, ktoré zodpovedajú za tvorbu politík 
v bezpečnosti a zdravotnej oblasti, a to tým spôsobom – aby boli PS princípy  a tréning 
tvorivo a flexibilne integrovaný a zaraďovaný do všetkých aspektov plánovania 
kvalifikácie ľudských zdrojov pre reakciu na mimoriadne udalosti i pre fázy nápravy 
škody a zotavenia. 

3. Vzhľadom k zvyšujúcemu počtu a pôsobeniu katastrof, rizík, hrozieb a globálnych 
konfliktov je naliehavé a spoločensky záväzné, aby boli PS programy a politiky tvorivo 
a flexibilne zahrňované do všetkých úrovní štátnych i neštátnych programov – so 
zreteľom na jedinečnú povahu každej katastrofy. 

4. Je nevyhnutné mobilizovať lokálne zdroje a zvyšovať výkonnosť a schopnosti  
jednotlivcov, rodín a komunít a prepájať tieto lokálne zdroje s tímami záchranárov 
a s tými, ktoré pôsobia v období nápravy škôd a zotavenia – a to v krátkodobom, 
strednodobom i dlhodobom horizonte. 

5. Zodpovednosť záchranárov, pracovníkov krízového riadenia a manažérov je 
spolupracovať s tlačou, sociálne zodpovednými žurnalistami a médiami pri 
prezentovaní a informovaní o presných správach a ich aktualizáciách  a ďalej 
integrovať a zapájať média zmysluplným a prínosným spôsobom. 

6.  Je nutné, aby vlády uznali dôležitosť a dbali na zaistenie včasného PS vzdelávania 
a podpory študentom a pedagógom základných, stredných i vyšších škôl. Vedúce osoby 
komunít, učitelia, osoby zodpovedné za rozhodovanie, vysoký predstavitelia verejnej 
správy a cirkví musia byť oprávnení zabezpečiť účinné, na dôkazoch založené PS 
intervencie, ktoré zahrňujú i analýzu dlhodobých prínosov, včítane ekonomických. 
Tieto základné prvky musia byť zahrnuté v krízovom plánovaní, pripravenosti, reakcie 
i fázach zotavenia.  

7. PS plánovanie má byť podložené faktami, má byť multidimenzionálne, koordinované 
a integrované. Podobne PS manažment musí byť flexibilný, adaptívny, aktívne 
spolupracujúci a ochotný, schopný k medziodborovej cezhraničnej spolupráci.  

8.  V priebehu celého časového kontinuá katastrofy musí PS podpora oceňovať 
a rešpektovať ľudskú dôstojnosť a ľudské práva zasiahnutých populácií a záchranárov. 
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9. Je dôležité, aby WADEM, jeho členovia a prívrženci na celom svete, zaraďovali otázky 
podpory psychosociálneho zdravia pri katastrofách do všetkých aspektov 
prednemocničnej a postkatastrofickej urgentnej medicíny. 

10. Je dôležité, aby bolo viac podpory a prostriedkov investovaných do PS výskumu 
a prieskumu, aby bolo zaistené, že programy, politiky, prednemocničné 
a postnemocničné intervencie a prijímané rozhodnutia sú založené na dôkazoch 
a podložené faktami13.  

Základné ciele psychosociálnej krízovej pomoci a spolupráce: 
1. poriadok a zvládanie nárokov života – je obnovená infraštruktúra, pre deti - školské 

vyučovanie, pre dospelých - zamestnanie, ľudia i obec sa o seba starajú, vyrovnávajú 
sa s požiadavkami nových situácií a každodennosti; 

2. začlenenie – udalosť sa stala neoddeliteľnou súčasťou histórie a ako taká sa pripomína; 
zasiahnutí ľudia, rodina, obec patria k ostatným – cítia sa byť súčasťou celku 
a vonkajší svet ich prijíma; aktuálny stav daný zasiahnutím i rozmanitými stratégiami 
zvládania je pritom uznávaná a primerane v čase zachovávaná; 

3. odvaha a odhodlanie – zasiahnutí vnímajú prínos udalosti, jej zmysel, vlastný rast, 
učenie; otvárajú sa budúcnosti, plánujú, stanovujú si ciele; uvedomujú si, že nešťastnú 
udalosť a jej následky do istej miery prekonali a podobne by prekonali aj inú ranu 
osudu; životu prospešné presvedčenia vo vzťahu k sebe, druhým, k svetu sú posilnené 
či obnovené; 

4. ochota pomáhať druhým – zasiahnutí zažili nešťastie a prekonávali jeho dopady, čo 
prehĺbilo ich citlivosť k ľuďom a spoločenstvám obdobne zasiahnutým; skúsenosť 
a citlivosť ich vedie k ochote a pripravenosti pomáhať druhým. 

Na dosiahnutie cieľov a výsledkov psychosociálnej pomoci využíva rozmanité prostriedky 
a nástroje: 

 prvú občiansku pomoc (zdravotnú, psycho-sociálnu a právnu, duchovnú), keď 
potreby skôr predpokladáme; 

 podľa overovania potrieb cielená praktická pomoc či jej sprostredkovanie, 
podľa vyhodnocovania situácie, hodnôt, síl, zdrojov a zvládacích stratégií 
zasiahnutých; 

 pomoc pri plánovaní činnosti; 
 individuálne, rodinné, obecné a organizačné uznanie udalosti, strát 

a zvládania mimo iného prostredníctvom obradov a slávností; 
 podpora pri presadzovaní práv a záujmov zasiahnutých; 
 vyjednávanie, mediácia; 
 sociálne, právne, pastoračné, rodinné (vzťahové), občianske a pod. 

poradenstvo; 
 komunitná intervencia: na spoločenstvo (rodinu, obec, región, organizáciu) 

zamerané postupy, v čítane koordinácie a vyhodnocovaní pomoci 
a spolupráce; 

                                                 
13 DEKLARACE PSYCHOSOCIÁLNÍCH PRÁV. 2009. Dostupné na internete: https://www.mvcr.cz/clanek/deklarace-

psychosocialnich-prav.aspx 
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 kultúrne analýzy (prostredia), tvorba psychosociálnych (na človeka 
a spoločenstvo zameraných) krízových a bezpečnostných plánov a návrhov 
pomoci a spolupráce;  

 dokumentovanie (udalosti, dopadu a pozitívnych zmien) a vytváranie 
osvetových materiálov v zrozumiteľných podobách pre menšinové 
spoločenstvá a skupiny obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením; 

 podpora pri vytváraní svojpomocných podporných skupín; zdieľanie 
(odovzdávanie) skúseností; 

 sieťovanie (networking) – prepojovanie ľudí s ľuďmi; 
 tlmočnícke služby – sociálne tlmočenie; 
 s rozvahou včasná intervencia a krízová intervencia, prípadne špecializovaná 

následná pomoc (odborná)14. 
 

 Krízová intervencia je odborná metóda práce s klientom v situácii, ktorú osobne 
prežíva ako záťažovú, nepriaznivú, ohrozujúcu a pomáha sprehľadniť a štruktúrovať 
klientovo prežívanie, zastaviť ohrozujúce či iné kontraproduktívne tendencie v jeho správaní. 
Krízová intervencia sa zameriava len na tie prvky klientovej minulosti či budúcnosti, ktoré 
bezprostredne súvisia s jeho krízovou situáciou. Pomáhajúci pracovník podporuje 
klienta/osobu v jeho kompetencii riešiť problém tak, aby dokázal aktívne a konštruktívne 
zapojiť svoje vlastné sily a schopnosti a využiť potenciál prirodzených vzťahov15.  
 
 Krízová intervencia sa môže poskytovať aj prostredníctvom telefonickej komunikácia, 
čiže sprostredkovane, ide o telefonickú krízovú intervenciu. Človek nachádzajúci sa v zlom 
psychickom rozpoložení, ktorý volá na takúto „linku pomoci“ využíva možnosť ľahko 
dostupnej anonymnej komunikácie16. Zväčša ide o osoby, ktoré z rôznych dôvodov nechcú 
uviesť svoju identitu a túto možnosť pomoci uprednostnia skôr, ako komunikáciu tvárou 
v tvár v osobnom styku.  
 
Zásady a východiská psychosociálnej intervencie 

 Byť svedkom následkov hromadného násilia sa dotkne každého. 
 Hromadné násilie a terorizmus dopadajú na ľudí vo výsledku v dvoch podobách: 

individuálnej a komunitnej. 
 Služby na podporu obetí trestných činov, psychiatricko- psychologické postupy 

a ďalšie psychosociálne služby  musia byť jedinečné a individuálne ušité na mieru 
spoločenstvám, ktorým slúži. Úplne zásadná je kultúrna kompetencia. 

 Postraumatické prejavy a prejavy zármutku sú všeobecne normálnymi reakciami na 
mimoriadne okolnosti; nezanedbateľná menšina priamych zasiahnutých však trpí 
vážnymi a dlhodobými psychickými ťažkosťami.   

 Väčšina priamych zasiahnutých a rodín prijíma aktívny záujem a naozajstnú starosť. 
Avšak niektorí akúkoľvek službu odmietnu. 

 Psychosociálne služby majú byť praktické, pružné, splnomocňujúce, majú rešpektovať 
potrebu priamych zasiahnutých, čeliť krutým dopadom udalosti postupne. 
Predovšetkým: poskytovatelia služieb nesmú svojimi zásahmi škodiť. 

                                                 
14 Baštecká, B. a kol. 2013. Psychosociální krizová spolupráce. Praha : Grada Publishing. 2013. 
15VODÁČKOVÁ , D. et al. 2002. Krizová intervence. Praha : Portál 
16 PASTUCHOVÁ NEUMANNOVA,A. 2017.vybrané kapitoly psychosociálnej práce pre záchranárov. Bratislava: 

APZ v BA 
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 Postupy používané záchranármi a orgánmi činnými v trestnom konaní vrátane  napr. 
súdnych lekárov, môžu pozostalých miasť a zaťažovať. Pomáha citlivé, zreteľné 
a zrozumiteľné objasňovanie. 

 Priamym zasiahnutým a rodinným členom pomáha zvládať traumu a stratu opora 
poskytovaná rodinou, priateľmi a spoločenstvom.17 
 

Autor Vymětal zostavil súbor  možných typov podporných otázok vhodných v nedirektívnom 
rozhovore: 

 „Vidím, že plačeš..... pokojne môžeš plakať....“ 
 „Je to v poriadku, každý by mal v takejto situácii veľa emócii..“ 
 „Chcel/a by som ešte vedieť...“ 
 „Čo môžem pre vás urobiť? Čo by ste chcel/a?... 
 „O čom by ste ešte chceli hovoriť, o čom potrebujete hovoriť?“ 
 „Ako sa teraz cítite?“ 
 „Ešte by som chcel/a vedieť....“ 
 „Už ste to niekomu povedal/a?“ „Zdôveril/a ste sa s tým niekomu?“ 
 „Kedy je vám najhoršie, keď o tom rozprávate?“ 
 „Kto alebo čo vám v tejto situácii pomáha?“ 
 „Čo ste urobili v tejto otázke, v tomto smere?“ 
 „O čom práve premýšľate?“ 
 „Pomáha vám, že sa rozprávame?“ 
 „Ako to všetko zvládate?“ 
 „Musí to byť pre vás ťažké, čo je na tom najťažšie?“ 
 „Chápem, že je táto situácia pre Vás ťažká a snažíte sa ju riešiť...“ 
 „Môžeme spolu hľadať možnosti..“ 
 „Sú tieto možnosti riešenia, je na vás, ktorú si vyberiete...“ 
 „Porozprávajme sa o konkrétnych veciach, ktoré práve potrebujete..“ 
 „Nie som si istý/á, čo v tomto smere môžem urobiť, ale idem to zistiť..“ 
 „Čo si o tom myslíte?18“ 

 
 Krízový intervent pristupuje k obetiam krízy, pozostalým či členom rodiny 
s empatickým prístupom, rešpektuje ich dôstojnosť, čo znamená, ak si prajú byť chvíľu sami, 
túto možnosť im dáme a rešpektujeme ich prianie vyrovnať sa so zármutkom v súkromí. 
Krízový intervent zaznamená, ktoré prvky podporujú u zasiahnutého schopnosť vyrovnať sa 
so situáciou a tie podnecuje, rozvíja, snaží sa zasiahnutého zapojiť do riešenia situácie. 
Samozrejme môže ponúkať riešenia, pomáha v nasmerovaní. Celkový prístup krízového 
interventa k zasiahnutej osobe určuje, či má potenciál danú situáciu nasmerovať akoby „von“, 
hľadá sa riešenie, napätie klesá, alebo opačne, jeho prístup je v danej situácii 
kontraproduktívny, napätie neustupuje. Už úvodné predstavenie sa, opísanie svojej roli 
v danom momente a citlivé nadviazanie kontaktu je veľmi významné a následné empatické 
komunikovanie, načúvanie je bežnou súčasťou praxe v efektívnej krízovej intervencii. 
 
Odporúčania ako aktívne počúvať:19 

                                                 
17 DE WOLF,D.,J. 2010. Psychosociální odpověď na kolektívní násilí a terorismus. Terénní průvodce. Praha: MV-GŘ 

HZS ČR 
18 VYMĚTAL, Š. 2009. Krízová komunikace a komunikace rizika.Praha : Grada Publishing 
19 DE WOLF,D.,J. 2010. Psychosociální odpověď na kolektívní násilí a terorismus. Terénní průvodce. Praha: MV-GŘ 

HZS ČR 
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 Podporuj osobitné (individuálne) dávkovanie a tempo. 
Mnohí priami zasiahnutí a ich rodinní príslušníci chcú o traumatickom zážitku hovoriť. 
K zotaveniu môže prispieť, keď človek hrôzostrašné a tragické skúsenosti vyjadruje na 
hlas slovami, a pri tom sa mu dostáva emocionálna podpora. Iní zasiahnutí sa zamerajú 
na konkrétne úlohy alebo zdanlivo nesúvisiace  záležitosti a radšej sa priamemu 
rozhovoru o traume vyhnú. Pracovníci by mali hľadať návody, aby odhadovali mieru 
pohody, spôsoby zvládania záťaže a primerané tempo. Mali by pozostalých a členov 
rodiny nechať, aby sami rozhodovali o zdieľaní svojich osobných záležitostí. 

 Umožnite ticho. 
Ticho dáva človeku čas, aby seba a svoje pocity vnímal a aby si ich uvedomoval.  
Priamym zasiahnutým ticho pomáha určiť, čo je pre nich v danej chvíli najdôležitejšie, 
alebo ich môže navodiť, aby zaujali stanovisko ku svojim myšlienkam a reakciám. 
Pozostalých a ich rodiny môžeme podporovať tým, že s nimi jednoducho „sme“. 

 Sprevádzajte neverbálne. 
Očný kontakt, prikyvovanie hlavou, starostlivý výraz tváre a zhodná úroveň tela (napr. 
státie, sedenie) dáva druhému na javo, že pracovník počúva. Ak si všíma kultúrne 
rozdiely v neverbálnej komunikácii a dbá na ne, informuje o svojej kultúrnej citlivosti 
a môže uľahčiť prijatie pomoci. 

 Rozšírene opakujte (parafrázujte). 
O porozumení, záujme a vcítení pracovník informuje tým, že opakuje časti toho, čo 
druhý povedal. Pomocou rozšíreného opakovania tiež spresňuje povedané, objasňuje 
nedorozumenia a dáva druhému na vedomie, že ho počúva. Dobré úvodné slová sú: 
„Takže vravíte, že...“; To vyzerá, akoby ste....“ alebo  „Počula som, že hovoríte...“. 
Rozšírené opakovanie môže na začiatku pôsobiť ťažkopádne, je však účinným 
nástrojom pre budovanie dôvery. 

 Zrkadlite pocity. 
Pracovník si často povšimne, že tón hlasu na druhej strane alebo gestá naznačujú 
pocity, ako je zlosť, smútok alebo strach. Môže reagovať: „Zdá sa, že máte strach byť 
cez noc doma sám/sama? Je to tak?“ Pomáha tak človeku určiť a formulovať jeho 
pocity a potreby. 

 Nechajte voľne vyjadrovať emócie. 
Dôležitou súčasťou zotavovania je možnosť dať priechod silným emóciám, slzám 
a zlosti. Často to pomáha pozostalému alebo členovi rodiny  pocity spracovať, takže sa 
potom lepšie zameriava  na riešenie bezprostredných úloh. Pracovníci by mali ostať 
v pokoji a dávať druhej strane najavo, že cítiť a vyjadrovať pocity je v poriadku. 

 
Burgess a Baldwin vypracovali prehľad nesprávnych mýtov o krízovej intervencii (KI) :20 

 Krízová intervencia je vhodná len pre psychiatrické prípady. 
KI je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze. Kríza nie je ani ochorenie, ani patologický stav. Je to 
prirodzená súčasť života každého človeka, nemala by byť považovaná za niečo abnormálne. 

 Krízová intervencia sa vymedzuje iba na jedno terapeutické stretnutie. 
Za určitých okolností je jediné stretnutie osoby v kríze s krízovým interventom plne 
postačujúce, ale v prípade potreby sa frekvencia stretnutí zvyšuje. Nemusí ísť len o stretnutie 
 tvárou v tvár, ale môže to byť telefonický, prípadne internetový kontakt, alebo krátkodobá 
hospitalizácia. 

                                                                                                                                                                  
 
20 ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize a krizová intervence. 2017. Praha: Grada Publishing 
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 Krízovú intervenciu poskytujú iba profesionáli. 
KI nemusí poskytovať iba profesionál v pomáhajúcich profesiách. Každopádne by malo ísť 
o osoby, ktoré prešli špeciálnym výcvikom zameraným na osvojenie si technik KI. Supervízia 
by mala byť samozrejmosťou. 

 Krízová intervencia aj tak nevyrieši klientove problémy. 
KI ponúka len dočasnú stabilizáciu do doby, kedy je možné poskytnúť dlhodobejšiu pomoc. 
Môžeme ju chápať ako akýsi „stabilizačný zásah“, ktorý však môže byť v mnohých prípadoch 
plne postačujúci, a nie je nevyhnutné, aby nadväzovala dlhodobejšia pomoc (napr. 
terapeutická). 

 Krízovú intervenciu môžeme považovať len za metódu primárnej prevencie. 
KI je činnosť preventívneho charakteru (prevencia je zameraná  na riziko prehlbovania a na 
chronifikovanie (chronickosť) problému), ďalej je to činnosť poskytujúca okamžitú 
a nevyhnutnú pomoc. 

 Krízovú intervenciu môžu poskytovať všetci pracovníci v pomáhajúcich profesiách, 
ktorí majú skúsenosti s tradičnými terapeutickými prístupmi. 

KI býva niekedy vymedzovaná ako krátkodobá, na problém zameraná terapia, inokedy ako 
danosť pre pomáhajúce profesie a inokedy ako oboje. Nie každý zamestnanec dokáže 
adekvátne pracovať s krízou, nie každý disponuje s touto danosťou  alebo má výcvik v KI.  
 

3.Diskusia  

 
 Pri analyzovaní odborných textov sme prišli k záveru, že pri poskytovaní krízovej 
intervencie ide o klasickú medziľudskú podporu, ktorej základným účelom je osobu 
nachádzajúcu sa v kríze stabilizovať formou poskytnutia emocionálnej podpory, pochopenia 
a pocitu istoty. Ide o redukciu napätia, úzkosti i strachu v čase, kedy ona sama nie je schopná 
bez podpory konať a rozhodovať sa. Pomoc rozdeľujem na dve základné formy, ktoré 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

 
Tabuľka 2. Druhy pomoci 

POMOC 
Neformálna Svojpomoc 

Vzájomná pomoc 
Sám, rodina, príbuzní, 
susedia, priatelia, 
komunita 

Formálna (organizovaná) 
 

Prvá pomoc 
Psychosociálna pomoc 

 

Záchranári, špeciálne 
vyškolení ľudia 
(pomáhajúce profesie) 

Zdroj: autorka 
 
 

Psychická podpora v práci vybraných záchranných zložkách MV SR (policajt, hasič)  je 
ovplyvnená mnohými faktormi. My sa konkrétne zameriavame na poskytovanie krízovej 
intervencie a posttraumatickej starostlivosti po náročnom zásahu po mimoriadnej udalosti. 
Samozrejme krízovú intervenciu ako prostriedok na zachovanie duševnej rovnováhy 
považujeme za dôležitú a to najme z pohľadu preventívneho efektu pri možnom vzniku 
negatívnych emocionálnych prejavov. Tu sa musíme zamyslieť nad otázkami: Čo všetko 
vstupuje do psychosociálne podpory v práci záchranára? Aké prvky v ich práci môžu 
významne ovplyvniť ich postoj a vzťah k vykonávanej práci? Je záchranár ohrozený náročným 
zásahom po mimoriadnej udalosti? Čo všetko môže zvýšiť, alebo naopak znížiť ich pracovnú 
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výkonnosť? Do akej miery môže mať negatívny dopad na psychické zdravie záchranára - 
prostredie, organizácia práce, interpersonálne vzťahy, riadiaci štýl vedúceho zamestnanca, 
finančné ohodnotenie, sociálne zabezpečenie? Má následná starostlivosť po náročnom zásahu 
(KI)  pozitívny efekt pre členov záchranných tímov? Otvára sa pred nami veľký neprebádaný 
priestor, a máme potrebu v lepšej orientácii v tejto problematike, nakoľko profesie: príslušník 
Policajného zboru i príslušník Hasičského a Záchranného zboru sú profesie zabezpečujúce 
bezpečnosť, ochranu a pomoc v krízových situáciách. 

 V príručke „Odborná príprava polície založená na základných právach“ sa uvádza, že  
vedúci pracovníci polície sú zodpovední za zaobchádzanie s  ľudskými právami všetkých 
svojich zamestnancov. Štrukturálne faktory a  kultúra služby vplývajú aj na občianske, 
ekonomické a  sociálne práva príslušníkov polície, napríklad pracovné podmienky/pracovný 
čas, sociálne zabezpečenie, možná transparentnosť, účasť na procesoch komunikácie  

a  riadenia, riadenie ľudských zdrojov, zodpovednosť vedenia alebo odborná príprava 
a  vzdelávanie21.  

 
V nasledujúcom obrázku sme zostavili „Model psychosociálnej podpory“. 
MODEL PSYCHOSOCIÁLNEJ PODPORY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 1 Model psychosociálnej podpory 
Zdroj: autorka 
 
Psychosociálna podpora záchranárov je tvorená niekoľkými samostatnými zložkami, 

ktoré sa vzájomne doplňujú. Model psychosociálnej podpory je tvorený zložkami: 
organizovaná kolegiálna pomoc; interpersonálne vzťahy v tíme a štýl vedenia nadriadeného; 
sociálny systém, pracovné prostredie, organizácia práce a psychogygiena. Jednotlivé zložky sú 
tvorené mnohými faktormi, ktoré sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, vytvára sa priestor pre 
ďalšie multidisciplinárne skúmanie tejto problematiky. Naša VVÚ riešená na APZ v BA (výsk. 
252 „Psychosociálna podpora pre vybrané záchranné zložky MV SR po mimoriadnej udalosti) 
je zameraná na príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ. Zameriavame sa na vybrané kategórie 
ako sú: mimoriadne udalosti, zásah IZS, osobnosť záchranára, tímová spolupráca, 
psychosociálna podpora, krízová intervencia a posttraumatická starostlivosť, posttraumatická 

                                                 
21 ODBORNÁ PRÍPRAVA POLÍCIE ZALOŽENÁ NA ZÁKLADNÝCH PRÁVACH. 2016 FRA – Agentúra 

Európskej Únie pre základné práva Schwarzenbergplatz 
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stresová porucha a iné, psychohygiena. Do popredia vystupuje potreba poskytovania krízovej 
intervencie obetiam, ale i záchranárom, ktorí sú tak isto ohrození možným negatívnym 
dopadom po prežití mimoriadnej udalosti a náročného zásahu na ich prežívanie a správanie. 

Autori Lohad, M. a Cohen,A. uverejnili, že na určenie úrovne zraniteľnosti nám 
pomáhajú 3 dimenzie: 

1. Grafická blízkosť – je to fyzická blízkosť človeka od miesta nehody, ide o osoby, 
ktoré sú priamo ohrozené katastrofou, ide o priamych svedkov a tých, ktorí sú na 
mieste nehody ako prví. Prostredníctvom médií sa táto blízkosť rozširuje a môže ísť 
väčšie množstvo nepriamo zasiahnutých ľudí sprostredkovane (soc. siete a pod.) 

2. Psychosociálna blízkosť – vzniká identifikovaním jednotlivca s osobami, ktoré boli 
katastrofou priamo ohrozené, identifikovanie môže prebehnúť prostredníctvom 
kultúrneho prepojenia, keď zasiahnutý človek bol členom rovnakého tímu, rovnakej 
pracovnej skupiny, alebo mal inú prepojenosť. 

3. Sociálna blízkosť – ide o vzťahy, ktoré sú medzi ľuďmi a zasiahnutou osobou, môže 
ísť o členov rodiny, priateľ, známy, sused a pod. (sociálny okruh).22 

 

Vo všeobecnosti existuje niekoľko kľúčových konceptov, ktoré vyjadrujú víziu „Európskej 
federácie psychológov“ (EFPA) o psychosociálnej pomoci (PSP) po katastrofách: 

 PSP by mala byť neoddeliteľnou súčasťou plánovania a prípravy na katastrofy; 
 PSP by mala mať kľúčové postavenie v rámci pomoci pri katastrofách (povinnosti, 

zodpovednosť); 
 PS aspekty by sa mali brať do úvahy od začiatku;  
 PSP by sa mala poskytovať na vysokej úrovni a na základe vedeckých dôkazov 

a overených postupov.23 
 

 Tak ako odznelo aj v predchádzajúcom texte, miera dopadu MU je ovplyvnená 
prípravou na jej možný vznik. Dôkladnou analýzou možného ohrozenia nám môže napomôcť 
pri hľadaní efektívnych postupov zameraných na rýchle riešenie kritických momentov 
v procese poskytovania krízovej intervencie. V tejto súvislosti uvádzame niektoré ďalšie 
zistenia a odporúčania. 
 Autori Lahad, M., Ben Nesher, uvádzajú niektoré ich zistenia z výskumu zameraného na 
KI, ide o nasledovné odporúčania: 

 Vštepiť sociálno-komunitný prístup do všetkých modelov intervencie pri katastrofe. 
 Pomáhať pri vytváraní profesionálneho tímu v komunite a rámec rozhodovacej 

centrály.  
 Pomáhať pri definovaní a mapovaní cieľových skupín, identifikovať ich rôzne potreby, 

rozvíjať reakcie a postupy na efektívne zvládanie novej situácie a jej následkov. 
 Pomáhať pri identifikácii zdrojov zvládania a príležitosti uplatňovania ich  

pre zotavenie,  rehabilitáciu a obnovu na úrovni jednotlivca, rodiny a skupiny. 
 Posilniť informovanosť, vzájomné vzťahy a spoluprácu medzi sociálno-komunitnými 

systémami, obranou a ekonomickými systémami. 
 Uľahčiť hladké fungovanie a ak to okolnosti dovoľujú, pomáhať pri zachovaní rodiny, 

sociálnej komunity a organizácie a to vo všetkých fázach rehabilitačného procesu. 
 Rozhodujúce je zabezpečenie efektívnej komunikácie s jednotlivými komunitami..  

                                                 
22 Lahad, M., & Cohen, A. (2006). The community stress prevention center: 25 years of community stress. Israel, Kiryat 

Shmona: CSPC 
23 European Federation of Psychologists’ Associations. (2009). Lessons learned in psychosocial care after 

disasters. 2009 Retrieved July 19, 2013 
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 Nábor masmédií  zameraných na pomoc, na posilňovanie úsilia pri zvládaní situácie 
(dočasne sa vyhnúť negatívnemu spravodajstvu, kritiky a obviňovaniu).24   

 
V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou udalosťou, pandémiou ochorenia COVID-19 musíme 

poukázať na zvýšenú frekvenciu poskytovania krízovej intervencie prostredníctvom 
neštátnych organizácii. Mnoho ľudí začalo túto situáciu zle znášať, čo sa odrazilo na ich 
psychickom prežívaní. Táto mimoriadna udalosť ma negatívny dopad na spoločnosť 
v mnohých smeroch, jedným z nich je ale psychická kondícia jednotlivcov. V SR sa aktuálne 
zriadila  internetová poradňa „IPčko“ poskytujúca bezplatnú a anonymnú pomoc. Konkrétne 
ide o emailovú, chatovú, telefonickú a video poradňu. 
 
Záver 

Všetci, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach pri vzniku mimoriadnej udalosti, kde sú 
ohrozené životy a zdravie ľudí, sú vystavení stresu a značnému tlaku, ktorý vyplýva aj 
z osobnej zaangažovanosti a potreby pomáhať. Zároveň sú zasahujúci profesionáli priamymi 
svedkami  ľudského utrpenia, vážnych zranení i smrteľných úrazov. Toto všetko môže 
spôsobiť nečakané reakcie negatívneho charakteru ako je napr. nespavosť, nepokoj, napätie, 
nervozita, výbušnosť a pod. Je dôležité, aby sa v prípade potreby aplikovala do praxe krízová 
intervencia poskytovaná záchranným zložkám pri IZS, a aby stúplo povedomie medzi 
jednotlivými príslušníkmi (PZ, HaZZ) o KI. Krízová intervencia ako metóda psychosociálnej 
podpory ma pomoc spracovať negatívne zážitky pri poskytovaní záchrany a pomoci 
v náročných ohrozujúcich situáciách. 
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NOVÉ VÝZVY PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT, ÚSTŘEDNÍ A MEZIREZORTNÍ ORGÁNY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

Petr ROŽŇÁK 

AMBIS vysoká škola, a.s. Praha, Česká republika 
 
Abstract: On the threshold of the third decade of the twenty-first century, in a continually 
changing security environment, international security relationships represent a very 
complicated and dynamic realm of the development of humanity. New challenges are arising as 
the result of the interaction of the vital interests and goals of individual countries and 
international organizations as well as non-state parties. It is in humanity’s best interest for 
conflicts and confrontations to be eliminated as much as possible from these interactions and 
that, to the fullest possible extent, relationships of tolerance, understanding, cooperation, or even 
integration would prevail. Currently, there are four basic approaches to responding to security 
challenges and providing security. The first is a territorial approach, putting an emphasis on 
ensuring the inviolability of state borders and state sovereignty when face to face with the threat 
of an external attack. The second approach is extraterritorial,and it manifests itself by external 
interventions or support of selected authorities in the territory of other countries (Iraq, 
Afghanistan, Libye, Mali), etc. The third approach is intraterritorial and it focuses on achieving 
safety by eliminating threats inside a state’s territory (terrorism, illegal migration, criminality, 
etc.). And finally, the fourth approach is non-territorial, the defense against threats such as 
sudden climate changes (drought, floods, snow, wind disasters), epidemic outbreaks (avian or 
swine flu), or pandemics (COVID 19, SARS, AIDS). The requirements for the work  
of municipal authorities and crisis management in the area of protection and safety of the 
population are increasing.The question is if the agencies of the European Union, the Czech 
Central government agencies relating to illegal international migration to the CZ, 
interdepartmental agencies for the defense of state borders (ANACEN) and for the elimination of 
illegal employment of foreigners   MOPNZC), integrated sectors, and the army as a whole are 
prepared to confront these situations. 
 
Key words: current security challenges, basic approaches to security, ANACEN, MOPNZC. 
 
ÚVOD 
      Na prahu třetí dekády jednadvacátého století, v neustále proměňujícím se 
bezpečnostním prostředí, představují mezinárodní bezpečnostní vztahy velmi komplikovanou 
a dynamickou oblast vývoje lidstva. Nové výzvy vyvstávají v důsledku interakce životně 
důležitých zájmů a cílů jednotlivých zemí a mezinárodních organizací i nestátních subjektů. Je 
v nejvyšším zájmu Evropanů, aby konflikty a konfrontace byly z těchto interakcí co nejvíce 
eliminovány a aby v co největší míře převládaly vztahy tolerance, porozumění, spolupráce 
nebo dokonce integrace. Celou situaci, ke škodě věci, komplikuje názorové rozštěpení a 
radikalizace společnosti.  

V současné době existují čtyři základní přístupy, jak reagovat na aktuální bezpečnostní 
výzvy a zajišťovat bezpečnost. Prvním je teritoriální přístup, který klade důraz na zajištění 
nenarušitelnosti státních hranic a státní suverenity tváří v tvář hrozbě vnějšího útoku. Druhý 
přístup je extrateritoriální a projevuje se vnějšími zásahy nebo podporou vybraných orgánů 
na území jiných zemí (Irák, Afghánistán, Libye, Mali) atd. Třetí přístup je intrateritoriální  
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a zaměřuje se na dosažení bezpečnosti eliminací hrozeb na území státu (terorismus, nelegální 
migrace, kriminalita atd.). A konečně čtvrtý přístup je neteritoriální, obrana proti hrozbám, 
jako jsou náhlé klimatické změny (sucho, povodně, sníh, větrné katastrofy), epidemie (ptačí 
nebo prasečí chřipka) nebo pandemie SARS-COVID 19, neustále mutující vir. WHO začala 
pojmenovávat jednotlivé varianty koronavirové infekce podle řecké abecedy na konci května. 
Cílem bylo názvy zjednodušit pro veřejnou komunikaci a zároveň se vyhnout stigmatizaci 
jednotlivých zemí (čínský, indický Covid apod.) ve kterých byly nové varianty poprvé 
odhaleny. Dosud WHO identifikovala pět znepokojivých variant (variants of concern) 
koronaviru: alfa, beta, gama, delta a nově omikron. Krizový management, ústřední a 
mezirezortní orgány, ale i obce jsou postaveny před nové výzvy. 

Tato studie zaměřuje pozornost na další radikalizací organizovaných vln nelegálních 
imigrantů, při nichž další na řadě jsou nejen země Západu, ale také země Visegrádské skupiny. 
Názorným příkladem je situace na polsko-běloruských hranicích a na ukrajinsko-ruské 
hranici. Ministr zahraničí J. Kulhánek se na zasedání OBSE ve Stockholmu vyjádřil k situaci na 
rusko ukrajinské hranici: „Veškeré projevy agrese odsuzuji. Je naprosto zásadní, aby na 
ukrajinsko-ruské hranici došlo k deeskalaci napětí, které se v poslední době stupňuje. 
Řešením je pouze dialog a ne navyšování počtu ruských vojákù.“ A také vyzval běloruský 
režim, aby propustil všechny politické vězně: „Běloruská vláda by zároveň okamžitě měla 
začít vést dialog s demokratickou opozicí v zemi. Nepřípustné je také využívání nelegální 
migrace jako nástroje mezinárodního tlaku.“ 25 (mzv.cz, https://1url.cz/3KfIC) Bohužel to 
není jediný příklad (Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko); růst cenové inflace a snižování 
kupní síly peněz26 Obavám občanů z hyperinflace a devalvace jejich celoživotních úspor. 
Zdražováním základních potravin, elektrické energie, plynu, pitné vody, ropy, benzínu a nafty, 
ohrožením základních biologických a sociálních potřeb lidí. Mladé lidi drtí koronavirus a 
obavy z budoucnosti. 

„Radikalizace“ je v této studii chápána jako změny ideologického postoje lidí, které  

se odchylují od institucionální normy; ústupu od racionality k emocionalitě, kdy se společnost 

vyznačuje prvky netolerance a útočí se na základní demokratické ústavní principy. Výsledkem je 

růst kriminality. Přičemž, tyto nežádoucí projevy v chování lidí souvisejí se (ne)perspektivou 

bezpečnosti a blahobytu Evropanů, sebedestrukcí Západu, progresivisty usilujícími o faktickou 

demontáž pilířů, na nichž spočívá demokracie, orientací na výrazně dogmatický humanismus a 

Evropskou zelenou dohodu (Green Deal). Poklidnou českou kotlinu aktuálně ovlivňují 

dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o všem (ne)možném. Je zjevné, že společnost je 

„rozdělena svobodou. (Obrázek 1 Aktuální identifikované třídy české společnosti). Výsledkem je 

štěpení a nově se formující stratifikace české společnosti (zajištěná střední třída 22%; nastupující 

kosmopolitní třída 12%; tradiční pracující třída 14%; třída místních vazeb 12%; ohrožená třída 

22%; strádající třída 18%).27 Výsledkem je rozdílný pohled na: migraci; prozápadní směřování; 

obavy z války, míra podpory autoritářských hodnot; konzervatismu; liberalismu nebo důraz 

„jestřábí“ obranu či progresivistická orientace na ochranu klimatu, ale i v nejrozmanitějších 

protichůdných názorech na očkování proti SARS-Covid 19, registrované partnerství28. 

                                                 
25 Monitor, pátek  3. Prosince 2021. (mzv.cz, https://1url.cz/3KfIC) 
26 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců 

byla v říjnu 3,2 % (v září 3,0 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,9 % a meziročně o 4,8 %. ČNB 

a ČSÚ (czso.cz) k 3.12.2021. 
27 Společnost rozdělená jak a kým? Výstupy národního průzkumu Rozděleni svoboudou. STEM,PAQ, CVMV, SÚ AV Praha, 2019. 
28 Registrované partnerství (dále jen "partnerství") je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným 

zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

"zákon o partnerství"). Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného 

prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám 

https://www.czso.cz/csu/czso/domov
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Bezpečnostní riziko má aktuálně mnoho tváří a podob; ve své mnohotvárnosti a komplexnosti, 

ohrožuje samotnou existenci tisíce let budované křesťanské civilizace. Agentury Evropské unie, ÚV 

ČR vztahující se k nelegální mezinárodní migraci do ČR, meziresortní agentury pro ochranu 

státních hranic (ANACEN) a pro eliminaci nelegálního zaměstnávání cizinců MOPNZC), další 

integrované sektory (IZS) ve vertikále i horizontále a armáda jako celek občany příliš nepřesvědčují 

o tom, že jsou připraveny těmto bezprecedentním bezpečnostním výzvám čelit. 

 

Obrázek 1 Aktuální identifikované třídy české společnosti.Zdroj: Společnost rozdělená - jak a kým? 
Výstupy národního průzkumu Rozděleni svobodou  STEM,PAQ, CVMV, SÚ AV 2019. 

1. MANAGEMENT KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ  

Krizový management má za úkol předcházet mimořádným událostem,  
či krizovým situacím. Každá mimořádná událost je jedinečná a má pokaždé jiný průběh. 
Přípravou jednotlivých typů úkonů si však krizový management může osvojit určité postupy, 
které pak upraví pro konkrétní situace.  

                                                                                                                                                                  
vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně 

uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o  vstupu do partnerství sepisuje, podepisují 

partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a  tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství 

nutná. Partnerství se zapíše do knihy partnerství. Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. 

Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do 

partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen"občan"). Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii 

přímé a sourozenci. Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která nedosáhla věku 18 let, má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo již 

dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její 

manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá. 
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Tabulka 1 Na co se zaměřuje krizový management.  

korekci minimalizaci zdrojů (příčin vzniku) krizových situací 
prevenci přípravě na činnost v krizových situacích 
kontrakci bránění vzniku a eskalací krizových situací 
redukci omezení zdrojů krizových situací a jejich negativního působení 
obnovu odstraňování následků působení negativních faktorů krizové situace 

 
Krizový management lze definovat jako proces strategického plánování  

a řízení krizí, potažmo i jiné zásadní negativní změny. Krizový management se zabývá 
(Tabulka 1) řešením krizových situací (živelným katastrofám, povodním, požárům, 
epidemiím, přerušením dodávek elektřiny, plynu a vody, haváriím vody či kanalizace, 
hromadným odchodům zaměstnanců, aj. Začlenění krizového managementu je na všech 
úrovních veřejné správy naprosto nezbytné. Především ve vybraných výrobních podnicích, 
subjektech hospodářské mobilizace, ve specializovaných organizacích podílejících se na 
vytváření záchranných systémů (Obrázek 1 Začlenění krizového managementu). 

Taktika postupu v krizové situaci závisí na stanovených cílech. Cíle lze rozdělit 
na: ideální – nejlepší, čeho můžeme dosáhnout, minimální, nejmenší, na co může řídící subjekt 
přistoupit a reálný – ten, kterého lze za dané situace dosáhnout. Krizový management je 
charakteristický tím, že rozhodnutí se přijímá v síti složené z více aktérů a jsou pod silným 
tlakem při řešení krize. Krizový management nelze podceňovat a je to práce pro experty.  
K základním zásadám činnosti krizového manažera patří: 

 trvale monitorovat rizikové jevy,  

 prověřovat reálnost zpracovaných plánů,  

 vždy přebírat iniciativu v podávání informací o krizi, případně o narůstání    rizikových 

faktorů, v informování médií, v neodkládaní činností, které jsou nevyhnutné,  

 Zabránit šíření paniky (být prvním, kdo informuje o krizi, nevěřit všem informacím 

z médií, vyvarovat se nepromyšlené činnosti), 

 přijímat preventivní opatření vůči stupňování a šíření krize, 

 každou situaci hodnotit z vícerých aspektů (opakování pouze negativních zpráv může 

zapříčinit, že situace se jeví horší, než jaká                                   je skutečnost, 

 v průběhu krize se zabývat jen jejím řešením, 

 vyhodnotit, co je v dané situaci nejdůležitější a prvořadé, 

 věnovat rozhodující pozornost spojení a pravidelné výměně aktuálních informací, 

 zrušit mimořádná opatření hned po vytvoření potřebných    podmínek pro jejich zrušení 

po skončení krize okamžitě obnovit pohotovost a systém monitorování, 

 mít na paměti, že efektivnost krizového managementu v mnohém závisí od stupně 

ohrožení, a že ve společnosti je přirozený odpor vůči krizím  (lidé akceptují krizi, pokud 

je to nevyhnutné), 

 uznávat zásadu, že průběh každé krize je možno řídit, 

 uznávat zákonitosti vzniku krizí a respektovat jejich    možné důsledky, 

 uznávat kontinuitu v řízení mezi přípravným obdobím, řešením krize, jakož i obdobím 

po jejím skončení, 

 udržovat trvalé spojeni s řídícími funkcionáři a jejich informovanost o situaci, 
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 uvědomovat si, že krize nejsou nevyhnutné, že  je není možno úplně vyloučit ze života 

společnosti. 

 

                    Obrázek 1 Začlenění krizového managementu 

Základní požadavky na činnost krizového managementu na státní úrovni a nástroje, 
kterých vrcholový krizový management ČR využívá ve své činnosti výstižně charakterizuje 
(Obrázek 2 Státní úroveň krizového managementu). Jde o souhrn řídících činností orgánů 
krizového řízení ČR zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, 
organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové 
situace a jejich řešením, nebo s ochranou kritické infrastruktury. Smyslem všech opatření 
krizového managementu na státní úrovni je provádění koordinované činnosti, za účelem 
utlumení krize, předejití její eskalace (např. do ozbrojeného konfliktu a zastavení 
nepřátelství), které by mělo být jejím výsledkem. 
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Obrázek 2 Státní úroveň krizového managementu 

2. MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ 

A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

       Globalizovaný, vzájemně úzce propojený svět konfrontuje státy Evropské unie  
s  bezpečnostními hrozbami vojenského i nevojenského charakteru. Rostoucí komplexita 
hrozeb a z nich plynoucích rizik vyžaduje neustálou pozornost celého bezpečnostního 
systému státu. Hrozby, jejich zdroje a nositelé mají jak státní, tak nestátní a nadnárodní 
charakter vyznačující se asymetrickou povahou. Ukazuje se, že možnost jejich šíření z dříve 
vzdálených a nemyslitelných oblastí je v podstatě již běžnou záležitostí a výsledkem je 
destabilizující dopad až na regionální i místní úroveň. Hrozby se vzájemně prolínají 
a přerůstají jedna v druhou. Za nejzávažnější z nich lze považovat terorismus, teroristické 
a kyber útoky, nelegální masovou migraci, pašování lidí, obchod s lidskými orgány, 
organizovaný zločin, šíření drog, ale také přírodní, průmyslové katastrofy a chod společnosti 
zasahující pandemie. Potenciální hrozbu představují fragilitní nedemokratické země, jež jsou 
zdrojem krizí a nestability. Požadavkem současnosti je systematický rozvoj posilování 
nástrojů krizového plánování a řízení, předcházení a řešení krizových situací a snížení jejich 
dopadů na život společnosti. Při prevenci, eliminaci a likvidaci následků bezpečnostních 
hrozeb má nezastupitelnou roli mezinárodní spolupráce špičkových krizových manažerů 
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krizového řízení OSN, států EU a členů NATO v oblasti zahraniční bezpečnostní a obranné 
politiky. (Obrázek 3 Mezinárodní úroveň krizového managementu). 

 

Obrázek 3 Mezinárodní úroveň krizového managementu 

3. KRIZOVÝ MANAGEMENT ČR A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Na vrcholové úrovni řízení České republiky jsou definovány orgány, které tvoří systém 
krizového managementu, jsou stanoveny jejich funkce, práva a povinnosti, podřízenost 
a vzájemné vazby (Obrázek 4 Orgány krizového řízení a krizový management na vrcholové 
úrovni České republiky). Legislativní podpora krizového managementu v České republice 
zabezpečuje účinnou koordinaci plnění úkolů na vrcholové úrovni řízení státu ministerstvy a 
a dalšími ústředními orgány státmí správy. Česká republika (obdobně jako ostatní členské 
státy EU) má tzv. stálé zastoupení při Evropské unii. Cílem všech členů je maximálně 
zefektivnit systém plánování a vzájemné spolupráce ČR a EU za účelem co nejefektivnější a 
rychlé pomoci při předcházení a eliminaci krizové situace. Stálé zastoupení ČR při EU tvoří 
vojenský úsek, který je tvořen skupinou důstojníků v podřízenosti Vojenského 
představitele České republiky při NATO a EU, kteří jsou pověřeni zastupováním SR v EUMC. 
Úsek Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) je zaměřen zejména na expertní a 
diplomatické působení ČR v orgánech EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky. Cílem je posílení role ČR při mimořádných událostech a zvýšení schopností KŘ při 
katastrofách a nouzových stavech EU. 
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Obrázek 4 Orgány krizového řízení a krizový management na vrcholové úrovni České republiky 

4. SPOLUPRÁCE ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO KRIZOVÉHO MANAGEMENTU, ÚSTŘEDNÍCH, 

MEZIREZORTNÍCH ORGÁNŮ A OBCÍ 

      Spolupráce Českého a Slovenského krizového managementu se opírá o mezivládní 
(mezistátní) smlouvy mezi ministerstvy zahraničních věcí obou zemí. Lednem 1993 byl 
otevřen prostor pro uplatňování nových zásad vzájemných vztahů a spolupráce mezi Čechy a 
Slováky – českého a slovenského managementu. V Praze a Bratislavě byly otevřeny ambasády 
na nejvyšší úrovni. Začaly se vytvářet a budovat vzájemné vztahy zcela nově. Uzavíraly se 
první mezinárodní úmluvy, dohody a smlouvy, a to na nejvyšší svrchované úrovni ČR a SR. 
Důkazem toho je, že dva vskutku bratrské národy se dokázaly dohodnout i na velmi složitých 
záležitostech, jako například na společných hranicích, na přesunech zásob zlata a dalšího 
majetku, o rozdělení vojsk, policie, apod.  Společnou snahu lze doložit řadou tehdy i nyní 
uzavřených Dohod29, Úmluv, Protokolů, Smluv a jejich Dodatků. Smlouva obsahuje úvodní 
preambuli a celkem 21 článků.  
 
Úvodem se Smluvní strany rozhodly:  
a) navázat na dlouholeté plodné tradice společných dějin a na bohaté zkušenosti ze vzájemné 
spolupráce svých národů, pro zabezpečení důstojného místa v Evropě svým národům,  
b) potvrdily: bezvýhradnou úctu k lidským právům a základním svobodám, zásadám 
demokracie, humanismu a právního státu;  

                                                 
   29    Např.: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu 

v oblasti zdravotní péče (2011). Platnost 3.12.2012. Publikace č. 4/2012 Sb. m. s. 
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c) vyjádřily: že jejich dodržování a důsledné naplňování tvoří základ svobody, spravedlnosti a 
míru. Obě smluvní strany jsou pevně odhodlány přispívat k přeměně Evropy v jednotný 
kontinent míru, bezpečnosti, demokracie a prosperity; řídit se pravidly mezinárodního práva, 
jakož i cíli a zásadami zakotvenými v Chartě OSN, Závěrečném aktu, Pařížské chartě pro 
novou Evropu a dalších dokumentech KBSE. Dále se obě smluvní strany dohodly, že budou 
usilovat o všestranný rozvoj vzájemných vztahů a přátelské spolupráce v duchu dobrého 
sousedství a zachovávat všechny kladné výsledky dosavadní spolupráce - vyjádřené zejména 
v již uzavřených smlouvách a dohodách.30  
 

Článek 1 obsahuje ustanovení o tom, že Smluvní strany budou rozvíjet a upevňovat své 
přátelské vztahy a spolupráci na základě vzájemné úcty, důvěry a porozumění. Budou rovněž 
vzájemně podporovat a koordinovat úsilí o svou plnou účast v institucích integrované Evropy. 

Článek 2 rozhodl o tom, že Smluvní strany se budou ve vzájemných vztazích, jakožto  
i ve vztazích s ostatními státy, řídit mezinárodním právem, zejména zásadou svrchované 
rovnosti, územní celistvosti a politické nezávislosti, neporušitelnosti státních hranic  
a nezasahování do vnitřních záležitostí. Zde také je také významné konstatování o potvrzení 
společné státní hranice.  

Článkem 3 Smluvní strany rozhodly o tom, aby zajistily rozvoj svých dvoustranných 
vztahů a co nejvíce sladily svá stanoviska k mezinárodním otázkám společného zájmu, budou 
provádět pravidelné konzultace na různých úrovních. 

Článek 4 stanovil, že Smluvní strany budou všestranně napomáhat zachování a posílení 
bezpečnosti, jakož i rozvoji spolupráce v Evropě s cílem vytvořit účinný celoevropský 
bezpečnostní systém, zejména se zřetelem na klid a stabilitu středoevropského regionu,  
do něhož patří.  

Článek 5 rozhodl o tom, že Smluvní strany budou pořádat pravidelné konzultace na 
různých úrovních o otázkách bezpečnosti a obrany.31 Jestliže jedna ze Smluvních stran by 
měla za to, že vznikla mezinárodní situace, která může ohrozit nebo narušit její suverenitu, 
územní celistvost nebo jiné životní důležité bezpečnostní zájmy, obě Smluvní strany zahájí 
ihned konzultace o nejúčinnějším způsobu odvrácení hrozby.  

V případě ozbrojeného útoku na jednu ze Smluvních stran se tyto dohodly o možnosti 
poskytnout pomoc napadené straně podle článku 51 Charty OSN a budou usilovat o to, aby 
konflikt byl vyřešen v souladu se zásadami Charty OSN a dokumenty KBSE. Smluvní strany 
podle potřeby zahájí konzultace rovněž v případě vzniku nebo trvání jiného sporu či situace, 
jestliže budou mít za to, že by byl ohrožen nebo porušen mír a mezinárodní bezpečnost. 
Domluvily se na vzájemně výhodné spolupráci ve vojenské oblasti,  
a to na základě zvláštních dohod mezi příslušnými ministerstvy.32 

V dalším článku se Smluvní strany se dohodly spolupráci na úrovni jednotlivých 
součástí územního a správního členění republik včetně měst a obcí.   
                                                 

   30 ROŽŇÁK, Petr: Smlouvy mezinárodní česko-slovenské. In SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN, eds. Encyklopedie českých právních 

dějin. Ostrava: KEY Publishing, 2018, s. 522-530. ISBN 978-80-7418-238-9. 
31 Nově Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany. (2013). Publikace č. 

7/2014 Sb. m. s. 
32 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany. Země a mez. organizace 

Slovensko, Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany, Typ smlouvy dvoustranná, Kategorie Vládní, Místo podpisu 2013-09-20 

Ostrava, Publikace č. 7/2014 Sb.m.s. 
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Ve vzájemných vztazích Smluvní strany zvláštní význam přikládají vzájemným stykům 
mezi parlamenty - nezbytných podmínek pro rozšíření přímých styků politických stran a 
hnutí, odborů, církví a náboženských společenství, nadací a jiných spolků a organizací.  

Vzhledem ke zvláštní úloze mladého pokolení při formování vzájemných vztahů,  
se Smluvní strany dále dohodly na vytváření možností pro všestrannou spolupráci mládeže 
obou států.  

Smluvní strany zároveň potvrzují, že příslušníci české národnostní menšiny v 
Slovenské republice a příslušníci slovenské národnostní menšiny v České republice mají 
právo samostatně, jakož i na společenství s jinými členy své skupiny svobodně vyjadřovat, 
uchovávat a rozvíjet svou etnickou, kulturní, jazykovou a náboženskou svébytnost a rozvíjet 
svou kulturu ve všech směrech bez jakýchkoliv pokusů asimilovat je proti jejich vůli.  
Smluvní strany prohlašují, že osoby uvedené v úvodním odstavci tohoto článku obdržely 
právo samostatně, jakož i na společenství s jinými členy své skupiny svobodně používat svůj 
mateřský jazyk v soukromí i na veřejnosti, a  vedle potřeby znát úřední jazyk příslušných 
států - používat svůj mateřský jazyk před státními orgány v souladu s vnitrostátním 
zákonodárstvím, - vytvářet přiměřené způsoby výuky svého mateřského jazyka, - zakládat  
a udržovat své vlastní hospodářské, vzdělávací, kulturní a náboženské instituce, organizace  
a spolky.   

Smluvní strany se také shodly na tom, že příslušnost k národnostní menšině 
je věcí osobní volby každého občana a z této příslušnosti mu nemůže vyplývat žádné 
znevýhodnění. Smluvní strany se také shodly v tom, že na osoby, které patří k národnostním 
menšinám, se vztahují stejná práva a povinnosti vyplývající z jejich státního občanství jako na 
ostatní občany daného státu. Dále se smluvní strany se jasně dohodly na podpoře osobních 
styků občanů obou států. Za tím účelem se zavázaly vytvořit odpovídající podmínky pro volný 
pohyb svých občanů.  

Za jednu ze základních podmínek společenského pokroku Smluvní strany považují 
rozvoj hospodářské spolupráce. Proto se Smluvní strany dohodly na přímé spolupráci mezi 
hospodářskými subjekty obou států. Zvláštní význam přikládaly spolupráci na základě 
Smlouvy o celní unii mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.  

Smluvní strany se rovněž zavázaly věnovat úzké spolupráci v oblasti ochrany životního 
prostředí; předcházení znečišťování přesahujícímu hranice a usilování o jeho snížení  
a likvidaci; vytváření a provádění koordinované strategie péče o životní prostředí  
v mezinárodním, zejména evropském měřítku.  

Strany se rovněž shodly na tom, že budou spolupracovat na všech úrovních při 
přípravě územních prognóz a plánů, jejichž dopad přesahuje společné hranice. Rozhodly 
o tom, že budou vzájemně rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci. Za tímto účelem sjednaly 
příslušné dohody a podnikly společné akce k jejich provádění.  

Smluvní strany podporovaly a vytvářely podmínky usnadňující přístup do vědeckých 
institucí, archivů, knihoven a podobných institucí; rozvíjely spolupráci v oblasti kultury, vědy 
a školství, mezi uměleckými a jinými kulturními institucemi a organizacemi; podporovaly 
spolupráci mezi školami všech druhů, jakož i mezi výzkumnými ústavy a jejich organizacemi, 
a to jak výměnou studentů, stipendistů, učitelů a vědeckých pracovníků, tak  
i prostřednictvím společných výzkumných prací V neposlední řadě se dohodly že budou 
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podporovat vysokoškolské studium slovenského jazyka v České republice a českého jazyka ve 
Slovenské republice.  

V souladu s příslušnými dohodami Smluvní strany rozhodly, že vzájemně uznávají 
doklad o absolvování škol a vysokoškolských studií. Toto ustanovení bylo přehodnoceno 
v roce 2015.33  

Strany se domluvily na nezbytnosti uchování kulturních statků a památek druhé na 
svém území a také podporují spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, 
zejména rozhlasu a televize.  

Byla stvrzena spolupráce v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví obyvatelstva 
především při předcházení civilizačním chorobám, nakažlivým a jiným nemocem a v boji proti 
nim.34 Dohodlo se též vzájemné poskytování pomoci při katastrofách a hromadných 
nehodách.35  

Byla dohodnuta na základě zvláštních dohod spolupráce v právní oblasti. Zejména  
na spolupráci v boji proti organizované zločinnosti, terorismu, nezákonnému obchodu  
s narkotiky a nezákonnému přepravování předmětů kulturní a historické hodnoty  
přes hranice.36  

 
ZÁVĚR 
       Nové výzvy se vynořují v důsledku interakce životně důležitých zájmů  
a cílů jednotlivých zemí a mezinárodních organizací i nestátních subjektů. Je v nejvyšším 
zájmu Evropanů, aby konflikty a konfrontace byly z těchto interakcí co nejvíce eliminovány,  
aby v co největší míře převládaly vztahy tolerance, porozumění, spolupráce a integrace. Celou 
situaci, ke škodě věci, komplikuje názorové rozštěpení a radikalizace společnosti. 

      Tato studie prokázala, že dochází k další radikalizací organizovaných vln nelegálních 
imigrantů, při nichž další na řadě jsou nejen země Západu, ale také země Visegrádské skupiny.  

      „Radikalizace“ české společnosti probíhá. Lidé se odchylují od institucionální normy; 
od racionality k emocionalitě, kdy se společnost vyznačuje prvky netolerance a útočí se na 
základní demokratické ústavní principy. Výsledkem je růst kriminality.  

Lidé ovlivňují dezinformaci, lži, hoaxy a alternativní fakta o všem (ne)možném. 
Společnost je „rozdělena svobodou“.    

     Bezpečnostní riziko a hrozba má aktuálně mnoho tváří a podob. Riziko a hrozba, jejich 
zdroje a nositelé mají jak státní, tak nestátní a nadnárodní charakter vyznačující se svou 
asymetrickou povahou. Hrozby se vzájemně prolínají a přerůstají jedna v druhou. Za 

                                                 
33 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České 

republice a ve Slovenské republice (2013). Publikace č. 23/2015 Sb. m. s. 
34 Např.: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pomoci České republiky při řešení nouzového stavu v oblasti 

zdravotní péče (2011). Platnost 3.12.2012. Publikace č. 4/2012 Sb. m. s. 
  35 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Země a mez. 

organizace Slovensko, Oblast smluvní úpravy Spolupráce při mimořádných událostech, Typ smlouvy dvoustranná, Kategorie Prezidentská 

- čl. 10 ústavy 2001, Místo podpisu 1998-11-23 Bratislava, Publikace č. 7/2001 Sb.m.s. Publikace č. 73/2008 Sb.m.s.]. 
  36 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při 

ochraně státních hranic. Země a mez. Organizace Slovensko, Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce, Typ smlouvy dvoustranná, 

Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001, Místo podpisu 2004-01-27 Bratislava, Publikace č. 26/2005 Sb.m.s.,Publikace č. 76/2005 

Sb.m.s. Publikace č. 8/2006 Sb.m.s. Publikace č. 73/2008 Sb.m.s. Publikace č. 85/2010 Sb.m.s. Publikace č. 59/2014 Sb.m.s.]. 
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nejzávažnější z nich lze považovat terorismus, teroristické a kyber útoky, nelegální masovou 
migraci, pašování lidí, obchod s lidskými orgány, organizovaný zločin, šíření drog, ale také 
přírodní, průmyslové katastrofy a chod společnosti zasahující pandemie. 

      Agentury Evropské unie, ÚV ČR vztahující se k nelegální mezinárodní migraci do ČR, 
meziresortní agentury pro ochranu státních hranic (ANACEN) a pro eliminaci nelegálního 
zaměstnávání cizinců MOPNZC), další integrované sektory (IZS: Hasiče; Policii ČR a ZZS), 
ústřední, mezirezortní orgány a obce ve vertikále i horizontále mají před sebou obří úkol: 
těmto bezprecedentním bezpečnostním výzvám čelit.  
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CONTRIBUTIONS TO CRISIS MANAGEMENT – IN THE FIELD OF SCIENCE DISCIPLINE: 

PSYCHOLOGY 

Vivienne SOYKOVÁ 

Dedicated to Madam Hana Jůnová, Czech Clinical Psychologist for her lifelong work, also on 
ethic, with her own elegance and accompanied by an unforgettable smile 
 
Motto: What will be left of us if we are no longer here? Just what we passed on. * 
     Rabindranath Thakur (Tagore) – 07. V.1861–07. VIII.1941 
 
Abstract: 
„Helping civilians in time of Emergency Disaster or in any kind of Disaster“- JIT /just in time/ 
and JOM /just on measure/ - Nowadays with accent on motto: … *everything could be next time 
done better. 
  
Key words: mitigation in the sense of decontamination of stress; crisis management; crisis 
preparedness; JIT; JOM; interdisciplinary cooperation; contributions of specialization: social-
legal specialists in the field of disaster like pandemia Covid 19; restructuralization study of 
Psychology at universities on scientific line; decision-making training (training in empathy). 
 
 
CRISIS PREPAREDNESS are due into the frame:  
• International Strategy for Disaster Risk Reduction /ISDR/ - Hyogo, Japan /2005 – 2015/, 
and continue as again an International document  
• The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015 – 2030), which is an 
International Document, that was adopted by the United Nations member states 
(between March, 14. and March, 18., 2015) at the World Conference on DRR held in Sendai, 
Japan and endorsed by the UN General Assembly (in June, 2015); /the most encompassing 
international accord to date on Disaster Risk Reduction/.  
The Sendai document emerged from three (3) years talks, assisted by the United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction /ISDR/, during which UN member states, 
NGOs, and other stakeholders made calls for an improved version of the existing Hyogo 
Framework, with the set of common standards, a comprehensive framework with achievable 
targets, and legally based instrument for DRR. Member states also emphasized the need to 
tackle disaster risk reduction and climate change adaptation when settings the 
Sustainable Development Goals, particularly in light of an insufficient focus on disaster risk; 
reduction and resilience in the original Millennium Development Goals. Priority areas-The 
Sendai Framework sets four (4) specific priorities for action:  
1. Understanding disaster risk;  
2. Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk;  
3. Investing in disaster risk reduction for resilience.  
4. Enhancing disaster preparedness for effective response, and to „Building Back Better“ in 
recovery, rehabilitation and reconstruction.  
To support the assessment of global progress in achieving the outcome and goal of the Sendai 
Framework, also seven global targets have been agreed. 
To realize effective fulfil in personal policy of helping in any kind of disaster means to 
cooperate in the field helping by professionals of crisis psychology, (better with „Gestalt 
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orientation”) means supporting mental as well as physical health by non-clinically 
orientation; by the way, the ethic´s points of helping by professional psychologists in Czech 
Republic are discussed and communicate very long time and has own develop. Civilians are 
under considerable stress in case of any disaster (but nearly all civilians are mentally in good 
shape).  
According to synergic effects, professionally helping means: crisis specialists together within 
social-legal professionals on “the front line” of disaster; these efficiency is known from praxis 
(it seems as conditio sine qua non in many countries of EU), because new aspects are 
challenge in so long continuations; crisis management has been solved from March 2020 as 
well nowadays within imperative stress and for a so long period, like never before. And the 
priority of this challenges? We have to solve it in many aspects of approaches, and together as 
in interdisciplinary width cooperation, step by step, with repeating feedbags, again and again. 

*   *   * 

How psychology already contributes to crisis management (CM):  
 within personnel management it ensures the selection of employees 

 
What the field of psychology should focus on crisis management now: 

 on the quality of the assistance provided, this means, above all, adequate effectiveness 
of helping. 

How:  
As soon as possible after the analysis of the crisis event in question, to elaborate possible 
additions to the crisis plans, as well as to the procedures (standards) of the so-called "lessons 
learned". 
What should become a priority of the field of psychology for crisis management (CM) in 
practice from the point of view of the practice?  
Urgently: 
• to post social and legal workers wherever they are needed. 
 
What is the most exciting? 
• to change or adapt generally the educational curriculum of the field of psychology so that 
special attention is paid as much as possible also to non-clinical approaches during helping; 
and, on the contrary, the assistance provided was provided responsibly in view of the crisis, 
its scope – i. e. not only "just in time - JIT, but also "just on measure" – JOM. 
 
And how to improve and deepen efficiency in practice:  

• systemic education; repeating the basic principles of crisis preparedness (a group of 
between 15 and 20 participants);  
• training with feedback in small groups (7 to 8 participants, tutor with peers) 
 

What needs to be focused on within the long-term deepening of knowledge with an emphasis 
on accentuated mastering of skills for both crisis preparedness and helping assistance:  

  
 restructuring the teaching of sub-disciplines of psychology, which is related or to crisis 

management or to the focus on which area of scientific and applied psychology;  
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 to practice communication "tailored" to the crisis state; so that it is always targeted, 
that is, to help manage the crisis. This is specifically targeted, clearly communicated 
and, as far as possible, concise. 
• Education /with training by training methods-games/ for the area of decision-
making processes of the individual and at the same time for cooperation in small 
groups to include in all curricula education (this is a task that would effectively help all 
workers; it will undoubtedly be the biggest "nut to crack", but its contribution would 
be reflected in the effectiveness not only of helping, but also in conceptual dispute 
resolution in situ. In the Czech Republic, we have the opportunity to draw a lot from 
literature from war health care to disaster medicine, and even from unpopular civil 
defence, volunteer organizations of the Fire Rescue Service, the Czechoslovak Red 
Cross, and many other organizations that have "roots of their traditions" in Bohemia 
and Moravia with an unforgettable diversity. As well the basic source by Professor J. 
Charvát: Life, Adaptation and Stress, Avicenum, Prague 1973. 
 

Inspiration or proposal for challenge: Topics of Contribution from the Point of Psychology 
Specific psychological approaches to crisis management have also been linked to the field of 
personality psychology since ancient times. They have always been part of a military strategy 
of solution in which the decisive dominant feature was the result; the aim was "strategic 
scenarios to manage the crisis". 
 
„Non quantitas, sed qualitas“  
If we are considering Europe, then the XIX and especially the XX century brought huge 
changes in the sense of considering the quality of being of the individual. The three founders, 
S. Freud, C. G. Jung and A. Adler. The father is considered to be Sigmund Freud, an Austrian 
physician with Czech roots and his psychoanalysis; the goal was and remains the mediation of 
the unconscious into the conscious state It is the connection and continuity to medical 
disciplines – specializations that have a much longer history than the field of psychology, 
which originally was part of mathematics and philosophy, where the beginnings of the field of 
psychology were. It is the connection and continuity to medical disciplines – specializations 
that have a much longer history than the field of psychology, which originally was part of 

mathematics and philosophy, where the beginnings of the field of psychology were. /the goal 
of psychoanalysis is to make the unconscious conscious; S. Freud is considered to be the 
father of psychiatry. Among his many accomplishments is, arguably, the most far-reaching 
personality schema in psychology: the Freudian theory of personality. It has been the focus of 
many additions, modifications, and various interpretations given to its core points. Carl Gustav 
Jung, Swiss psychiatrist who fundamentally influenced the fields of cultural anthropology, 
archaeology, literature, philosophy, psychology and religious studies. /Jung's work has been 
influential in the fields of psychiatry, anthropology, archaeology, literature, philosophy, 
psychology and religious studies/. And another Austrian doctor A. Adler with approaches to the 
concept of the individual from childhood; founder of the school of individual psychology.   
 
These founding fathers and their successors deepened qualitative approaches to dealing with 
personality crises not only in individual crises of individuals. These were followed by the 
developing fields of social psychology by solving the crises of whole groups, also psychologists 
of work and organization, as well as educational psychology. It is like in sense of similarity to 
how medical disciplines with specializations have been developed. They were and still are 
base, which modifications are in advancement. 
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Above paragraph was intended also as recommendation to fulfil education for Crisis 
management with analyses and “training of empathy”, which are extended human capacity 
also in time of helping. Also, such part of curricula of Crisis management education could 
extend after many disaster from the past history surprisingly; the best praxis are not clear for 
“rookie” in helping; especially for them, who feels called to be experienced in process of 
helping in time crisis/disasters 
The specialists - professionals, who spent a lot time to study and fully are of service to theirs 
patients/clients never are interested to be “the first in” field of disasters (“trust us, we are a 
doctors” is often repeated sentences of advocates not only from the environment of many branches of laws). 

 
Proposals for challenge:  
Considering how much change medicine has undergone into the separation of its distinct 
specializations such as ophthalmology, dermatology, all fields of treatment of carcinoma and 
many others, which have lead also to the restructuring of the study of medicine, we have to 
say that the younger field of psychology till now have not proceed to a change in the 
organization of studies. 
A generously conceived reconstruction of the study of all sub-disciplines of psychology (as is 
the case in many countries) would not only end the delimitation of related medical disciplines, 
but also many aspects of management (personnel, work and its organization and not least 
crisis); it's about JIT (we've already missed time a bit, but I'm of good cheer - everything can 
be done when ...) and JOM (here I see a misunderstanding of the different winning scenarios of 
those we communicate ((for a long time)) 
On General Assembly of UN - in N.Y.,U.S. before the Floods in CR in 1997; a mention was made about “helping 
assistance”, in the sense of a natural requirement for times of various crises/disasters; a  necessary change prior for 
crisis management – some years ago known as Civil Defence (so called CO); this reminder has been adopted and 
incorporated into the document and carried over to other discussions at international level. When I became a 
representant of the JMC in NATO, I naturally repeated the demand for "competence" of the helpers.   

Just a note: and not only in the EU, but valid in all territories, that have the sea or oceans or high 
mountains "close", all have adopted the principle of assistance as their own nature; the same 
were also adopted during centuries from the consequences of “Historia Magistra Vitae”.  
Hypothesis: in the sense of "being educated directly in the field of crises/disasters" it forces to 
perceive crises/disaster also empathically; the helpers have experienced in "the same" - fear and 
experiences from destruction (disasters/catastrophes) or any repressive events of history. But 
devil is in details – every man has his/her variance of experience or enjoyment, and therefore 
many mistakes could be done. 
These resonant experiences are a "good basis" which perceived also for empathetic 
understanding, as well as for developing knowledge-based solutions – “insight into” for example, 
crisis scenarios of crisis preparedness, but it will certainly open the way for agreements (of 
various kinds; both for political and private solutions). 
But, professionally orientated education, based on responsible approaches to experiences are 
a "good basis" also for empathetic understanding, as well as for developing knowledge-based 
solutions – better insight into, for example, crisis scenarios of many kind of crisis 
preparedness, but it will certainly open the way for agreements (of various kinds); at least 
both for political or common as well for private solutions. 
Training of empathy and bringing it closer is a long haul, as is the creation of democratic 
conditions. They have much in common with the morality of many cultural environments and 
connect them. But where both sides are not on the same platform, the path to agreement is 
not only a process of gradual agreements, but also of strategic rational negotiation; /the 
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difference will be confirmed by many, because it is almost always perceived as a shock on 
both sides/. 
 
Still on empathy and also to crisis management - self training: 
At this point, you are asking to realize together an indisputable psychological fact, in terms of 
the plus quality by humanity's contribution to “helping” in times of crisis/disaster. As well as 
due to the conference on-line and also in connection with the motto of the paper. I am - as 
trainer - asking you to turn your attention with a request:  

What you have evaluated for yourself from the already read. Where does your assessment 
lie? 

 Is the author of this text recommending only professional performance helping in 
time of crisis /disaster?  

 Or does she highly encourage professionals’ people - from all media as well as 
psychiatrists or psychologists, entering in the field of helping just immediately 
(from birth / beginning) time of crisis /disaster?  

Your answer, please: ………… (First or second opinion: – fulfil for just yourself) * 

On the end:  
I would like to be sure, that we all, participants/readers have clear answer. Never less, even 
we passed special training in “very small” details like training of empathy, in practise and 
mostly by “lessons learned”, the Best of the Best are improved together like a member of 
symphonic orchestra, physically together as well in one spirit resonance. 
There is some more for educational discussion: by the way, process of decision. Very 
imperative process of mind, but also from the human points deeply connected with emotions 
and will. One of the chain of events of Crisis Management, starts at Kinder Garden through the 
School´s educational Curricula. And some more training courses, which follow up on 
professionally background. Very important point of view on educational effects is cultural 
roots after a post period after J. A. Comenius; a small progress started in so called 1st 
Czechoslovak Republic and finished de facto during the 2nd World War.  
At present, the circle of social issues and its legal anchoring through an ethical and moral 
framework is at the forefront. This topic was a subject of the LIX CICA Security and Defence: 
ethical and legal challenges in front of current conflicts, which strictly respect the EU as well 
the national statute. And in follow consequences of solution the crisis/disaster to equip 
specialized workers from the field of social-law as soon as possible (means JIT). 
 
*Note: your answer to the question above is a training of your empathy. The author has 
intended to encourage your professionality with thanks for your consonance. 
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NEW BORDER MANAGEMENT IN THE STATE OF EMERGENCY AND CRISIS 

Ivan KOŠČ, Juraj GALBA, Robert ODLER 

Academy of the Police Force in Bratislava (Slovakia), Department of European Integrated Management of Borders 

 

Abstract: The current global health, migration and security crisis have brought new issues in the field of 

Europe Union Member States and their borders regulation. According to the New Pact on Migration and 

Asylum, several basic points were specified: New compulsory pre-entry screening; New, faster asylum 

border procedure; Integrated and modern migration and border management system with the improved 

Eurodac database; Legal guarantees. Specific key features of the compulsory entry border controls were 

identified in new pre-entry screening-based procedures. The processes of Identification, Security checks 

and Fingerprinting and Registration in the Eurodac database are widened by Health checks. Considering 

the impact of the global situation and the established processes, new approaches to the border 

management should be set. In this work the new issues of international border regulation and 

consequential impacts on performed border controls are discussed. The new realization platforms of 

border controls based on the introduced mobile module testing and evaluating centre are presented. 

Nowadays, complex border management strategies exhibit trends in wider partnership’s needs. Therefore, 

enlarged cooperation scheme for border control management is proposed.  

 

Key words: border control; health check; cooperation; crisis management; mobile module. 

 

INTRODUCTION 

Nowadays, the global situation is heavily affected by the COVID-19 pandemic. Different 

approaches to solve this crisis have been tried. New problems and critical points arisen from direct 

and side effects of the COVID-19 pandemic have been observed in almost every field of human 

life. As a result, new partnerships, cooperation, business models, organizations and markets have 

been established. These facts lead to wide deployment of new and effective legal regulation. 

Therefore, new international border regulation and consequential impact on performed border 

control are widely discussed. 

In this way current security situation leads to new issues in the field of entering Slovakia and 

EU. This work solves the problematics of border control automation and security using mobile 

module testing and evaluating units. This complex testing and evaluating units aim to minimize the 

physical contact of passengers or immigrants and border guards (police officers) deploying modern 

intelligent sensors and systems. These facts result in the need of integral management of EU 

borders upgrade. 

Basically, the border checks mean the checks carried out at border crossing points, to ensure 

that persons, including their means of transport and the objects in their possession, can be 

authorized to enter the territory of the Member States or are authorized to leave it. On entry and 

exit, third-country nationals shall be subject to thorough checks. 
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PRESENT LEGAL REGULATION CONNECTED TO BORDERS 

The conditions of internal borders and external borders involving the entering process of the 

third-country nationals to territory of the EU Member States (including the Slovak Republic) have 

been fixed by the Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council37. 

Based on the valid legal regulation, mandatory preventive checks are appertained not only to 

the inhabitants of the Slovak Republic, but mainly to foreigners entering the territory of the 

republic. In current epidemiological situation more strict requirements and preventive health checks 

against the introduction of communicable diseases are needed to ensure health protection.  

Regarding preventive measures, the Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic 

states that preventive measures for health protection against the introduction of communicable 

diseases are carried out at the borders: road crossings, railway crossings, river crossings, and at 

airports in accordance with international health rules. Preventive health measures against the 

introduction of communicable diseases determine: 

 the place and duration time of health checks, 

 the medical facilities for isolation or quarantine, 

 the person obliged to undergo these health checks. 

A foreigner is obliged to undergo a health check to the extent specified by a doctor, 

including the necessary diagnostic and laboratory examination, vaccination and preventive 

measures designated by the health protection authority. In conclusion, the crisis management of the 

border control based on mobile module testing and evaluating centers, according to proposed 

cooperation scheme, can meet all the discussed criteria of legal regulation. 

NEW LEGAL REGULATION OF BORDERS 

The COVID-19 pandemic directly impacts the healthcare of citizens of any country. 

Unregulated travelling, migration and crossing the internal (Schengen) or external country borders 

present high risk of uncontrolled spread of the disease. This is one of the reasons that crossing the 

external borders is subjected to the new EU legal regulation connected to New Pact on Migration 

and Asylum. Based on a holistic assessment, the Commission is proposing a fresh start on 

migration: building confidence through more effective procedures and striking a new balance 

between responsibility and solidarity. Migration affects Europe as a whole and all Member States 

must play their part to address the challenges and opportunities that it brings. To foster confidence 

and guarantee a well-functioning EU migration management system, the Pact sets out a new 

framework that ensures fair sharing of responsibility and solidarity between Member States while 

providing certainty for individual applicants. Several basic points are specified: new compulsory 

pre-entry screening; new, faster asylum border procedure; integrated and modern migration and 

border management system with the improved Eurodac database; legal guarantees38. 

According to New Pact on Migration and Asylum, the point of the new compulsory pre-

entry screening is based on the key processes of: Identification, Health checks, Security checks and 

Fingerprinting and registration in the Eurodac database. Considering the impact of these key 

                                                 
37 REGULATION (EU) 2016/399 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 

on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codified 

version). 
38 The website of the Europe Union: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-

way-life/new-pact-migration-and-asylum_en (date of access: 5th February 2021 
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processes, mainly Heath checks performed during border control, new partnerships with the sectors 

of medical and pharmaceutical care are essential. Therefore, one of the most important issues 

nowadays is to set fast and effective cooperation between members of border guards (Ministry of 

Interior of the Slovak Republic, Academy of the Police Force), members of medical and 

pharmaceutical care (Ministry of Health of the Slovak Republic, Medical and Pharmaceutical 

Universities) and business entities (producers of medical and pharmaceutical products, materials, 

technology, vaccines, etc.). Proposed cooperation setting for new border control management is 

depicted in Figure 1. 

 

 

Fig. 1 Cooperation scheme proposed for border control management according to the new standards. 

 

Proposed border management 

The problematic of the heath checks during border control is innovative and need new 

realization platforms and complex legal regulation39 [3-5]. Proposed mobile module testing and 

                                                 
39 Decree No. 585/2008 Coll. of the Ministry of Health of the Slovak Republic, which defines details on prevention and 

control of communicable diseases 

Act No. 355/2007 Coll. On protection, encouragement and development of public health and Amendment and 

Supplementation of Certain Acts. 

Act No. 404/2011 Coll. on Residence of Aliens and Amendment and Supplementation of Certain Acts. 
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evaluating center was first time introduced in the Science and Technology Week in the Slovak 

Republic, intended for integrated border management, temporary reintroduction of internal border 

controls, management of the mass unregulated migration and critical situation overcoming seems to 

be highly suitable to meet the new criteria of the Pact on Migration and Asylum and also for 

FRONTEX40 [7] joint operations. 

The widened potential of the mobile module testing and evaluating center for border control 

management consist of: 

 Capture of potentially dangerous subjects using non-contact temperature measurement and 

indicative laboratory diagnostics from blood and swabs. 

 Diagnosis of pulmonary diseases symptoms like COVID-19 using radiological examination 

of lungs and accelerated identification by implementation of artificial intelligence elements 

involved in automated evaluation of processed data. 

 Capture of entities crossing the border giving false information about their age or state of 

health, with a focus on possible pregnancy or presence of foreign objects in hollow organs. 

 Remote assistance of specialists confirming the data analyses in remote specialized offices 

and laboratories. 

 Operational change in the filtration of risk subjects based on a change in the range of 

parameters of border control and a change in the range of parameters of diagnostics and 

screening of the health/medical condition of subjects. 

 Minimization of risky personal contacts in the process of data collection, analysis, and 

subsequent evaluation. Application of cognitive functions of neural networks can eventually 

lead to full autonomy in evaluating data. 

 Optimization of European border management processes. 

New issues of legal regulation and health checks arise directly during the border control. 

Separate issue should be devoted to obligation of radiological examination even if the risk of 

irradiation is minimal and the specified examinations belong to the simplest radiological methods. 

 

Mobile module testing and evaluating center aims specification 

The aims of this project can be specified in following steps: 

1) Design, development, and automation of a mobile module control, testing and evaluating 

center for the analysis and collection of data from modern sensor systems intended for the 

management of the European borders. 

2) Provision of possible technical solution of mobile modular system that includes all 

necessary workplaces with a high degree of variability in the mutual configuration leading 

into the required functional center.  

                                                 
40 The website of the EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY: https://frontex.europa.eu/, (date of 

access: 6th February 2021) 
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3) Recording of the sensory responses to specific stimuli depending on the current 

requirements and types of needed tests. 

4) Real-time data collection, storage, and eventual transfer of collected data to remote 

locations. 

5) Local analysis of the obtained data and subsequent evaluation of the subject's safety or risk 

level. 

6) Centralization of data and subsequent division and distribution to location of designated 

highly qualified experts for further analysis and evaluation. Case closing after all necessary 

outputs recollected and reevaluation of safety or risk subject potential. 

7) Operational change in the filtration settings, dedicated to considered risks, based on a 

change in the range of parameters of border control and also in the range of parameters of 

diagnostics and screening of the health or medical condition of subjects. 

Prepared mobile module testing and evaluating center 

Project base point represents mobile platform for the module testing and evaluating center. 

This mobile platform can be designed in several mutations according to the possibility of easy 

transportation. Figure 2 depicts proposed floorplan and basic spatial arrangement in the design of 

mobile trailer or customized mobile containers. All the variations are possible to get to final 

destination by all means of standard transport systems (vehicle, train, boat and plane transport). 

 

 

 

 

Fig. 2. Possible layout of the proposed testing and evaluating unit floorplan a), mobile trailer transport system b) and 

customized mobile container c) 

 

Automation processes will be set to minimize the intensity of the physical contact between 

passengers / immigrants and border guards (police officers). Modern methods based on the 

c) 

b) a) 

A - detection transition 
B - entrance hall 
C - ambulance 
D - X-ray service 
E - RTG (X-ray) 
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intelligent sensors41 and smart systems with direct (infra contactless temperature body 

measurement, etc.) but also with sophisticated remote evaluation will be performed to reveal subject 

risk / security rate. Figure 3 depicts suggested data flow diagram using the central data centrum and 

dedicated access for specialists and border guards in remote areas (offices, hospitals, laboratories) 

through the created set of crypto tunnels. 

For the upcoming research, also some linguistic analyses may come into account42. Very 

perspective are results of the quantitative-linguistics methods in police psychoanalysis, where the 

analysis based on the complexity and comprehensibility of texts can be used as advisory or 

preselection tool. This method can be applied either to evaluate relative complexity and 

comprehensibility of texts from different authors, or to selected texts of one specific author written 

in different time periods. Systems based on the methods of quantitative linguistics are suitable for 

integration to bigger systems. Such a system could be applied without the need for a person's 

physical presence and without that person's consent, as the person's official texts and statuses can be 

freely analyzed. Moreover, any present or past written statements of a person can be analyzed. 

There is huge variety of possible ways how to use proposed mechanism of complexity and 

comprehensibility of texts in police psychoanalysis43. 

Great benefits are expected to be brought using artificial intelligence in automatic processes. 

Medical part of this project is focused on the analysis, collection and evaluation of data and results, 

implemented to promptly address and provide a screening program for the diagnosis of pulmonary 

diseases symptoms like COVID-19. Radiological examination of lungs is one of the basic 

procedures of medical irradiation performed by a radiological technician. Artificial intelligence is 

used in the automatic and accelerated identification and health care of high-risk persons crossing the 

borders of the Slovak Republic. The records of examinations will be kept in a form that allows 

statistical evaluation of the radiation exposure of the individual in accordance with the requirements 

of protection against ionizing radiation. (Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic 

No. 99/2018 Coll. On the provision of radiation protection, NV No. 87/2018 Coll. On radiation 

protection). The project uses the innovative mobile X-ray device Fujifilm FDR Nano with 

integrated artificial intelligence of the Fujifilm REiLI program (Fig. 4).  

 

                                                 
41 I. Kosc et al. Sputtered TiO2 thin films with NiO additives for hydrogen detection, Appl. Surf. Sci. 269 (2013) 110–

115 (2013: 2.538 - IF, Q1 - JCR Best Q, 1.045 - SJR, Q1 - SJR Best Q) 

I. Kosc et al. Double layer films based on TiO2 and NiOx for gas detection, Appl. Surf. Sci. 312 (2014) 120–125 (2014: 

2.711 - IF, Q1 - JCR Best Q, 0.948 - SJR, Q1 - SJR Best Q) 
42 M. Koščová et al. A data-based classification of Slavic languages: Indices of qualitative variation applied to grapheme 

frequencies. Journal of Quantitative Linguistics 23:2 (2016) 177-190 
43 I. Kosc et al. PERSPECTIVES OF QUANTITATIVE-LINGUISTICS METHODS IN POLICE 

PSYCHOANALYSIS, International Scientific and Practical Conference, “Identity, Society, Law”, dedicated to the 

memory of the Professor S.P. Bocharova at Kharkiv National University of Internal Affairs (2021) 227-229, UDC 

332.2.021.8.001.25(477) 
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Crypto Tunnel

Data Centrum

Internet

 
Fig. 3. Suggested data flow diagram using the Ministry of Interior of the Slovak Republic central data 

centrum and dedicated access for specialists and border guards in remote areas via crypto tunnels. 

 

 
Fig. 4. Use of artificial intelligence in automatic diagnosis of symptoms of COVID19-like diseases using 

X-ray of lungs. 

 

In the first testing period, very promising results were obtained. Patients hospitalized in the 

National Institute for Cardiovascular Diseases in Bratislava, mostly suffering from cardiac diseases 

were included in the study. For these patients it is expected to find abnormalities on the X-ray - 

especially in the configuration of the heart and pulmonary vascularization. Many of the patients had 

postoperative complications - pneumonia or conditions associated with heart failure. This spectrum 

of patients is very promising training sample for the artificial intelligence based on Fujifilm REiLI 

program. Each X-ray image evaluated by the REiLI AI system was also evaluated by two 

experienced radiologists. About 50 examinations have been carried out yet, and an excellent general 

sensitivity to COVID19 (more than 95%) was reached. 

 

CONCLUSION 

New needs of integral EU border management lead to innovative solutions in border control 

optimization. Novel mobile module testing and evaluating center was introduced. Automatic smart 

processes will be set to minimize the intensity and maximize the effectivity of the physical contact 

between members of boarder control. In the COVID19 and the post-COVID19 era much bigger 

effort to follow strict health standards and rules is expected. New concepts based on intelligent 
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systems, smart sensors and artificial intelligence are tested to bring more precise and selective 

outputs. This way seems to bring very satisfying results. Training sample of 50 chosen patients of 

the National Institute for Cardiovascular Diseases in Bratislava was able to calibrate the REiLI AI 

system to achieve sensitivity to COVID19 higher than 95%. To complete the partial study dedicated 

to COVID19 disease, several hundred patients should be added (at least 200 – 300 patients). 
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