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Vplyv krízových situácií na profesionálneho vojaka a jeho rodinu 

 

Karol KOVÁCS 

 

 V súčasnosti je téma bezpečnosti stále v popredí zvýšeného záujmu nielen médií, 

politických kruhov, odborníkov ale i laickej verejnosti. Termíny ako kríza, krízové situácie sa 

vo všeobecnosti začali najčastejšie objavovať hlavne po známom útoku teroristov na budovy 

svetového obchodného centra, ako aj Pentagónu v USA v roku 2001. Táto udalosť nesporne 

ovplyvnila aj zákonodarný proces v našej republike, urýchlene sa prijali zákony a ďalšia 

legislatíva s cieľom vytvoriť právny rámec na elimináciu dôsledkov možných podobných 

útokov aj u nás.  

Ak hovoríme o krízovej situácii musíme najprv definovať, že čo vlastne pod týmto 

chápeme. Podľa Ústavného zákona č.227/2002 Z.z. je krízová situácia definovaná ako 

obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné 

orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone ne jej riešenie 

vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav. 

Zákon číslo 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu to rieši obdobne – bez vojnového stavu a vojny. Na základe tohto zákona 

boli na jednotlivých ministerstvách vytvorené osobitné útvary, ktoré riadia mimo iné aj oblasť 

krízového riadenia (mimochodom aj krízový štáb ministerstva poľnohospodárstva riešila 

krízu pri zastavení dodávok plynu, teraz aj ministerstvo zahraničných vecí pokus o únos lode 

pirátmi apod.). Tento zákon ukladá pre ÚOŠS – teda aj pre MO SR úlohy, medzi ktoré patrí aj 

vytvorenie krízového štábu v zodpovedajúcej štruktúre na riešenie krízovej situácie v svojej 

pôsobnosti.  

Na MO SR, v OS SR sú vytvorené štruktúry, ktoré na plnení stanovených úloh 

podieľajú. K tomu sú spracované smernice, plány riešenia krízových situácií a ďalšie 

dokumenty, ktoré podrobne konkretizujú plnenie úloh. Samozrejme na ich plnení sa podieľajú 

zamestnanci rezortu ministerstva obrany, ale najmä profesionálni vojaci, ktorí sa týmto 

stávajú zároveň krízovými manažérmi. 

 Rezort obrany prednostne zabezpečuje krízové situácie vojenského charakteru (vojnu 

a vojnový stav), ale v mierovom stave plní a zabezpečuje aj situácie nevojenského charakteru. 

Osobitne výrazné je to pri mimoriadnych udalostiach ( živelné pohromy, havárie, katastrofa, 

teroristický útok), kedy ministerstvo obrany a predovšetkým ozbrojené sily sa podieľajú na 
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prevencii, ako aj na odstránení následkov takýchto udalostí. Práve pre zvládnutie hlavne 

počiatočných činností pri prijímaní opatrení sú v rezortných podmienkach vytvárané výkonné 

orgány ako sú krízový štáb spolu s potrebnými skupinami, skupiny riadenia a velenia. V 

týchto skupinách sú predurčení zamestnanci a profesionálni vojaci, ktorí sa musia na 

zvládnutie úloh pripravovať, vzdelávať. Určitá časť z nich je v stave pohotovosti aj teraz v 

mierovom stave so stanovenými časovými normami pre dosiahnutie pohotovosti k plneniu 

úloh.  

 Sociálnou skupinou sa stručne označuje každé zoskupenie ľudí, ktoré v ich vedomí 

utvára vedomie spolupatričnosti. Ide v podstate o skupinu dvoch alebo viacerých osôb. 

Sociálne skupiny sa posudzujú ( klasifikujú ) z rozličných hľadísk. Podľa charakteru vzniku a 

spôsobu komunikácie v skupine rozlišujeme formálne a neformálne skupiny. 

 Skupina riešenia krízovej situácie (krízový štáb a jeho skupiny) tvorená z 

profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany je formálnou skupinou - organizačná 

štruktúra vzťahov v skupine, náplň jej činnosti, voľba vodcov určovaná formálnymi 

pravidlami (smernicami). Plnenie jednotlivých funkcií (ich práva a povinnosti, vzťahy k 

ostatným členom ) je presne predpísané.  

Takáto skupina má základné znaky sociálnej skupiny: 

-interakciu, vzájomné pôsobenie, ovplyvňovanie, súčinnosť medzi jej členmi, ktorá 

vzniká na základe psychologických vzťahov medzi nimi; 

-existenciu spoločenských cieľov v skupine (spoločné ciele dosahované vzájomnou 

súčinnosťou, čo robí členov v skupine vzájomne závislými); 

-vedomie súdržnosti a prináležitosti do skupiny, vedomie spolupatričnosti ("my"), 

vzájomných psychických vzťahov, vzájomnej závislosti pri dosahovaní spoločných 

cieľov a uspokojovaní individuálnych potrieb členov skupiny a oprávnených 

očakávaní členov skupiny v tomto smere; 

-organizovanosť- každý člen skupiny má v nej isté miesto; 

-spoločné hodnoty, ktoré regulujú správanie jednotlivých členov skupiny aspoň v 

záležitostiach dôležitých pre skupinu a ich uplatnenie a dosiahnutie sa usilujú všetci 

členovia skupiny; 

-skupinovú disciplínu - existenciu istých noriem pre činnosť ( skupinové normy, 

časové normy) ktoré dodržiavajú všetci členovia, (vojenská disciplína); 

-častosť sociálnych kontaktov. 
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Sociálna skupina výrazne vplýva na utváranie osobnosti, správanie a konanie svojich 

členov. Každý člen sociálnej skupiny má v nej istú pozíciu. Pozícia je miesto, ktoré zaberá 

jednotlivec v sociálnej skupine a ktoré označuje jeho spoločenskú funkciu (stupeň funkcie). 

Vodcovstvo je najvyššia hodnosť v sociálnej hierarchii skupiny. Za vodcov sa 

pokladajú tí členovia skupiny, ktorí: 

- majú vysoké formálne postavenie (veliteľ, zástupcovia, náčelníci, riaditelia, 

vedúci.....); 

- majú na ostatných členov skupiny najväčší vplyv; 

- pri sociometrickom skúmaní (väzieb v skupine) sú žiaducimi partnermi v istých 

činnostiach. 1 

 Osobitosť cieľov, obsahu, metód a podmienok krízového riadenia sa odráža v 

špecifických nárokoch na osobnosť krízového manažéra. 

 Vytypované základné charakteristiky kríz ovplyvňujúce požiadavky na osobnosť 

krízového manažéra sú najmä: 

● moment prekvapenia pri ich vzniku, rýchle a časté zmeny situácie, 

● nedostatok podrobných informácií v čase najväčšej potrebnosti, preťaženie 

komunikačného systému, vznik komunikačných bariér, 

● obrovský nárast rozsahu činností a ich rôznorodosti vedúci k ich ťažkej 

sledovateľnosti, prípadne prekrývaniu, plnenie úloh v časovej tiesni, 

● trvalejšie vysoké emocionálne napätie ako dôsledok priameho alebo 

sprostredkovaného ohrozenia záujmov spoločnosti, uvedomenie si rizika v prípade 

chybného rozhodnutia alebo jeho výkonu, zodpovednosti za jeho následky na zdraví, 

životoch ľudí a majetku, 

● množstvo pôsobiacich rušivých vplyvov na činnosť pracovníkov krízového 

manažmentu (hluk, požiare, výbuchy, exhalácia chemických látok škodlivých zdraviu 

atď.),vyvolávajúcich psychickú záťaž, 

● narušenie bežne používaných pracovných postupov a rozhodovacích procesov 

a ich nútený prechod na zvláštny (krízový) režim činnosti, rozhodovanie bez možnosti 

podrobnej analýzy, niekedy aj intuitívne,  

                                                 
1  Poznámka: veliteľom sa rozumie nadriadený profesionálny vojak, ktorý vykonáva funkciu vedúceho 
služobného úradu v súlade so Zákonom o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Pozri bližšie: Zákon č. 346/2005 Z. z.... v znení neskorších 
predpisov), 
 



 1061

 Teória a prax krízového manažmentu rešpektujúc charakteristické znaky krízových 

situácií vymedzuje kompetencie krízového manažéra a naznačuje preferované základné 

nároky (požiadavky) na jeho osobnosť. Tieto sú determinované špecifikami riešených úloh, 

ako aj špecifikami vnútorného a vonkajšieho prostredia riešenej krízy. Ich základ tvoria 

kompetencie a všeobecné kvality efektívneho manažéra, doplnené predpokladmi 

zabezpečujúcimi efektívne riadenie v špecifickom prostredí krízovej situácie. 

 Podľa klasického prístupu môžeme kompetencie krízového manažéra a ich obsah 

klasifikovať následne : 

- odborné (technické) kompetencie: 

- vzdelanie a prax v danej oblasti krízového manažmentu, ekonomické, právne, 

technické vedomosti a všeobecný rozhľad , znalosť cudzích jazykov, 

- rozhodovacie schopnosti, najmä schopnosť rozhodovať sa v dynamicky 

meniacich sa podmienkach a pod tlakom, schopnosť riadiť realizáciu prijatého 

rozhodnutia, 

- znalosť metód a techník riadenia (vedenia), skúsenosti z ich uplatňovania pri 

riešení krízových situácií, uplatňovanie najmä autokratického štýlu vedenia, 

- organizačné schopnosti umožňujúce koordinovať činnosti jednotlivých 

subjektov krízového manažmentu, organizovanie činností smerujúcich k 

eliminácii možných príčin kríz a zabezpečujúcich efektívny priebeh 

záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, 

- schopnosti kontrolovať a hodnotiť, najmä v oblasti prípravy preventívnych 

opatrení, výsledkov činnosti krízových tímov, monitorovania a 

vyhodnocovania priebehu krízovej situácie, rozsahu následkov a škôd a plnenia 

plánovaných úloh pri ich likvidácii, využívať informačné technológie, 

-sociálne kompetencie: 

- schopnosti viesť ľudí, získavať ich pre plnenie úloh, prikazovať, motivovať a 

stimulovať v špecifických podmienkach, 

- zručnosti riadenia interpersonálnych konfliktov vznikajúcich pod vplyvom 

psychickej záťaže v krízových situáciách, ich prevencie a konštruktívneho 

riešenia, 

- schopnosti vytvárať, rozvíjať krízové tímy , efektívne ich viesť, koordinovať 

činnosť, sledovať ich nasadenie a vedieť odhadnúť dobu odpočinku, prípadne 

vystriedania, 
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- komunikačné zručnosti so zameraním na adekvátny popis situácie na základe 

jej objektívnej analýzy, aktívne načúvanie, vyžadovanie priebežných 

informácií, rozpoznanie v nich podstatného od menej dôležitého, vecnosť, 

pravdivosť, včasnosť informovania, potláčanie emócií v komunikácii, 

presviedčanie, objasňovanie a zrozumiteľné formulovanie rozhodnutí, 

efektívne komunikovanie s postihnutými i s verejnosťou prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov, (nenechať sa „vytočiť“) 

- mravné vlastnosti umožňujúce byť krízovému manažérovi mravnou autoritou 

pre svojich spolupracovníkov ako aj pre verejnosť, najmä pri riešení kríz s 

vážnejším spoločenským dopadom, 

- koncepčné kompetencie: 

- schopnosti umožňujúce odrážať všetky potrebné vzťahy a súvislosti, cieľovú 

orientáciu, videnie do budúcnosti, 

- schopnosti umožňujúce predvídať dôsledky svojich rozhodnutí pri vedomí 

veľkej osobnej zodpovednosti za životy, zdravie ľudí a majetok, 

- zručnosti krízového plánovania, ako sú identifikácia možných krízových 

situácií, tvorba prognóz ich vývoja, vypracovanie krízových plánov a ich 

variantných riešení, určovania taktiky reagovania na krízové situácie, 

implementácie krízového plánu. 

 Krízový manažér na potvrdenie svojej kompetentnosti zastávať pracovnú pozíciu a z 

nej vyplývajúce roly musí mať sformované potrebné osobnostné kvality. Výsledky výskumov 

preferujú následné z nich : 

- znalosť problematiky krízového manažmentu a schopnosť uplatniť ju v praxi, 

- schopnosť viesť ľudí , koordinovať ich činnosť pri riešení krízových situácií, 

- schopnosť rýchlo sa orientovať v krízovej situácii, predvídať jej vývoj a dôsledky, 

poznávať prostredie a registrovať zmeny, 

- schopnosť rozhodovať v neštandardných situáciách, skúsenosti z práce v krízovom 

štábe, 

- fyzická a psychická odolnosť umožňujúca dlhodobo znášať fyzickú a psychickú záťaž, 

psychická pohotovosť riešiť nečakané problémy, 

- zrozumiteľne a stručne formulovať rozhodnutie a príkazy, vecne informovať 

verejnosť, vedieť vyjednávať a ovplyvňovať, 

- z osobných vlastností potom najmä rozhodnosť, samostatnosť, kreativita, 

spoľahlivosť, cieľavedomosť, vytrvalosť, disciplinovanosť, ochota podstúpiť únosné 
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riziko, náročnosť a taktiež čestnosť, zásadovosť a identifikácia s funkciou a úlohami 

krízového riadenia v mierových i vojnových podmienkach. 

Požiadavky, kompetencie, zodpovednosť a s tým súvisiace napätie negatívne vplývajú 

na psychiku i organizmus všetkých zamestnancov a profesionálnych vojakov v krízovej 

situácii. Chcem zdôrazniť, že nie je možné podať definitívny a jednoznačný zoznam aktivít 

sociálno-psychologickej podpory, nakoľko uvedené sa mení v závislosti od miesta vzniknutej 

udalosti, jej charakteru a podobne. Rezort obrany, ozbrojené sily prijímajú opatrenia, ktorými 

eliminujú tieto negatívne dopady medzi ktoré patrí najmä: 

- príprava predurčených osôb k plneniu úloh, 

- vytvorenie potrebných pracovných podmienok v stálych skupinách (logistické 

zabezpečenie, striedanie, odpočinok, sociálne zaradenie atď.), 

- sú vytvorené metodiky činností s potrebnými údajmi (spojenie, zoznam prvoradých 

úloh, informovanie a pod.), 

- sú spracované plány riešenia vytypovaných krízových situácií, 

- preverenie pripravenosti k plneniu úloh formou cvičení a ďalších zamestnaní s cieľom 

získať potrebné návyky, psychickú odolnosť. 

 Pri praktickom riešení krízových situácií je nevyhnutne brať do úvahy vznik a 

pôsobenie rôznych druhov psychickej záťaže, najmä stresu. Stres vzniká v špecifickej 

záťažovej situácii, v rámci ktorej pôsobí na psychiku človeka nejaká rušivá okolnosť (stresor) 

v dobe, keď realizuje svoje ciele a bráni mu tak v úspešnej realizácii jeho. V bojovej činnosti 

akéhokoľvek charakteru je dnes v našej ako aj v ostatných armádach vyspelých štátov 

relatívne spoľahlivá bojová technika, zbraňové systémy a logistické zabezpečenie. 

Zrozumiteľne sú vypracované i algoritmy ich obsluhy, zásady ich použitia a riadenia 

bojových operácií. Čo ale najčastejšie zlyháva sú ľudia a informácie...“2 

 Stres v krízovej situácii pôsobí prevažne negatívne na prežívanie a správanie 

zúčastnených ľudí. Riešenie krízových situácií patrí k činnostiam s vysokou úrovňou stresu. 

Jeho vplyv na psychiku i organizmus všetkých zúčastnených v krízovej situácii bude prevažne 

negatívny. Cieľom je odstrániť alebo znížiť škodlivý vplyv nadlimitného stresu. 

 Všeobecná psychológia skúma všetko prežívanie a správanie človeka. Sociálna 

psychológia (lat. socius = druh, spoločník, sociálny = to, čo sa týka ľudí, spoločnosti vôbec) 

                                                 
2  ŠMÝKALA, P.: Psychologická podpora a krízová intervencia v podmienkach Ozbrojených síl SR. In: 
Zborník príspevkov z konferencie „Psychologická pomoc v kríze pri nehodách, nešťastiach a katastrofách.“ 
OKAT PLUS s.r.o, Bratislava 2004. ISBN 80-969132-1-2 
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skúma iba tú časť prežívania, správania a konania človeka, ktorá vzniká v dôsledku podnetov 

zo sociálneho prostredia ( jednotlivých členov, malých a veľkých spoločenských skupín, celej 

spoločnosti a kultúry, v ktorej človek žije v jednotlivých etapách svojho vývinu alebo po celý 

život).  

Udalosti s hromadným postihnutím osôb a mimoriadne udalosti sú zdrojom 

nadmerného stresu pre všetkých zúčastnených, ale najmä zasiahnutých účastníkov udalosti. 

Prirodzená psychická reakcia na takýto nadmerný stres má svoje špecifické charakteristiky 

(akútna stresová reakcia). Za nepriaznivých okolností môže dôjsť až k rozvoju psychickej 

traumy a následnej post traumatickej poruchy. Súčasťou zásahu zamestnancov a 

profesionálnych vojakov – krízových manažérov pri tomto type udalostí by preto mali byť aj 

krízové intervenčné tímy, ktorých úlohou by bolo poskytnúť akútnu psychosociálnu pomoc, 

pod vedením odborníka na duševné zdravie. Cieľom je psychologická a psychosociálna 

podpora všetkých osôb nachádzajúcich sa v situácii súvisiacej s krízovou situáciou. Príklady 

poskytovania tejto podpory netreba dlho hľadať, veď spomeňme si tú najväčšiu leteckú 

haváriu pri maďarskej obci Hejce. Som presvedčený, že kompetentní funkcionári rezortu 

obrany urobili maximum pre zmiernenie následkov tejto tragédie. 

Je tu však aj potreba túto pomoc a podporu poskytnúť aj samotným členom krízových 

intervenčných tímov, ktorí sa bezprostredne zúčastnili pri riešení krízových situácií, 

mimoriadnych udalostí ( aj nevojenského charakteru, napríklad pri živelných pohromách, 

haváriách, katastrofách, teroristických útokoch). Veď samotní členovia týchto skupín možno 

len po prvý krát sa stretli s takouto situáciou, preto je potrebné aj im poskytnúť pomoc 

skúsenejšími s cieľom eliminovať negatívne dopady a odstraňovať ich následky. Na ich 

riešení by sa mala významne podieľať sociálna práca, ktorú vykonávajú sociálni pracovníci 

ozbrojených síl s cieľom pomôcť jednotlivcom, sociálnym skupinám pri riešení týchto 

problémov. 

Faktom je to, že vojenské povolanie významnou mierou kladne alebo záporne 

ovplyvňuje fungovanie rodiny vojenského profesionála, najmä naplňovanie jej základných 

funkcií. Kvalita života ako jedna zo stránok životného štýlu danej spoločnosti sa dotýka aj jej 

sociálnych skupín zamestnancov a profesionálnych vojakov vykonávajúcich úlohy v oblasti 

riešenia krízových situácií. V konečnom dôsledku ovplyvňuje ich životný štýl a rodinné 

vzťahy. 3 

                                                 
3  Pozri bližšie MATIS, J.: Spôsob života a životný štýl. L. Mikuláš: LIA. 2002. s. 11. ISBN 80-968719-8-
6  
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O rodine profesionálneho vojaka je možné hovoriť ako o samostatnej sociálnej 

skupine, ktorá má špecifické ciele a úlohy. Pri určitom zjednodušení je možné hovoriť o 

skupine osôb, ktoré vzájomnou interakciou napomáhajú pri plnení úloh profesionálneho 

vojaka doma a v zahraničí. Profesionálny vojak pritom svoju hlavnú úlohu plní a realizuje až 

pri nasadení v bojovej činnosti doma, v zahraničí a v mierových misiách. Špecifickým typom 

profesionálneho vojaka je profesionálny vojak vyslaný na misiu. Jeho nasadenie a návrat z nej 

do značnej miery ovplyvňuje jeho život a v konečnom dôsledku aj napĺňanie základných 

funkcií rodiny profesionálneho vojaka. 

Nová obranná a bezpečnostná politika priniesla zásadné zmeny do výkonu služby v 

Ozbrojených silách Slovenskej republiky, je to angažovanie a účasť profesionálnych vojakov 

v zahraničných mierových misiách. Tento proces zmien niektoré problémy rodín 

profesionálneho vojaka zvýraznil, niektoré nové nastolil. Rodiny sa musia pred odchodom do 

misie, počas jej trvania, ale aj po jej skončení vyrovnávať s mnohými problémami, ktoré majú 

vplyv na rodinné a partnerské vzťahy.  

Odlúčenie i návrat z misie sú plné stresu. S pozitívnym postojom a zmysluplnou 

prípravou stávajú sa však rodinné vzťahy medzi partnermi a deťmi, rodinou a priateľmi 

pevnejšie a hlbšie. Po návrate z misie je istá časť profesionálnych vojakov poznamenaná 

týmito stresujúcimi skutočnosťami. Na základe týchto skúseností je profesionálnym vojakom 

pôsobiacim v misiách pred návratom a po návrate poskytovaná odborná starostlivosť a 

pomoc. 

Rôzne zdroje uvádzajú, že 10 až 20% príslušníkov personálu kontingentov v 

Mierových misiách OSN trpí po návrate posttraumatickým stresovým ochorením. Podľa 

Americkej psychiatrickej asociácie je posttraumatické stresové ochorenie definované ako 

„behaviorálne ochorenie, ktoré mohli spôsobiť tie psychické stresujúce udalosti, ktoré sú 

mimo rámec bežnej ľudskej skúsenosti“. 

Návrat týchto novodobých veteránov zo zahraničnej misie k rodine nie je vždy ľahkou 

záležitosťou, veteráni si prinášajú zážitky, ktoré môžu výrazne zmeniť ich charakterové 

vlastnosti a zameranosť. To sa môže dostávať do rozporu s predstavami rodiny a vyústiť do 

problémov, konfliktov. Často i samotné uvažovanie rodinných príslušníkov „on je iný“ ako 

predtým môže byť spúšťacím momentom rôznych nezhôd. Napriek radosti z návratu, bola 

rodina zvyknutá žiť samostatne, bez partnera, otca a jeho znovuzačlenenia predstavuje záťaž, 

ktorú je potrebné zvládnuť. Musí dôjsť k reštrukturalizácii vzťahov a jeho začleneniu do 

sociálnej štruktúry rodiny. Niektorí si tento dôležitý moment neuvedomujú a pociťujú 

sklamanie, či začínajú upodozrievať partnera. Znovuzačlenenie do rodiny je asi taký istý 
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náročný proces ako odvykanie si od rodiny v podmienkach misie. Nie všetci to dokážu 

zbvládnuť. Sú aj takí, ktorí prepadnú alkoholu, nemôžu nájsť svoje miesto, nechápu, že prečo 

im ostatní nerozumejú a napriek tomu, že je im poskytovaná pomoc, tú odmietajú.  

Zariadenia OS zabezpečujú kultúrno-spoločenský servis pre profesionálnych vojakov, 

zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, vojenských dôchodcov, veteránov a rodinných 

príslušníkov vojakov vykonávajúcich službu v misiách v zahraničí. Poskytujú priestory, 

služby a organizačne zabezpečujú stretnutia rodinných príslušníkov. To predovšetkým 

vykonáva Kultúrne a metodické centrum Trenčín, ale aj posádkové a kasárenské kluby. Po 

dohode s povereným pracovníkom uvedených zariadení môžu rodinní príslušníci využívať 

priestory a služby týchto zariadení napr. činnosť v kluboch, krúžkoch, relaxačné zariadenia, 

kultúrno-spoločenský servis, videostrediská a knižničné fondy. Všetky tieto činnosti sú 

vlastne špecifickou formou sociálnej práce (ktorá má ľuďom pomáhať, a ktorej poslaním je 

pomoc jednotlivcom a skupinám...),4 v špecifických podmienkach ozbrojených síl Slovenskej 

republiky.  

 Naše skúsenosti z rozprávania niektorých profesionálnych vojakov ktorí vykonávali 

službu v zahraničných misiách čo sa týka Programu starostlivosti o rodiny profesionálnych 

vojakov vykonávajúcich službu v misiách v zahraničí, vyjadrovali sa k nemu kriticky. Kritika 

znela na formálnosť, nízku konkrétnosť a tým aj účinnosť programu. Hovorili v tom zmysle, 

že program je jedna vec, v ktorom sú aj „falošné tóny“ a život rodiny je druhá, zložitá 

skutočnosť.  

Aby rodina vojenského profesionála plnila spoločenské poslanie musí mať pričinením 

každého jej člena správnu vlastnú „originálnu“ hodnotovú orientáciu. Takáto rodinná 

orientácia pozná svoje potreby, má vlastné skúsenosti, záujmy, názory, normy, ktorými sa 

riadi, má svojské predstavy životného optima, taktiež blízke i vzdialenejšie ašpirácie, ktoré sú 

vedomé hodnotové ciele, ktoré chce rodina vojenského profesionála dosiahnuť.  

 V súčasnosti celý svet rieši globálnu ekonomickú krízu, vrátane našej republiky. Táto 

situácia sa dotýka ja našich príslušníkov ozbrojených síl. Prejavuje sa to najmä šetrením kde 

sa dá, často aj na úkor výcviku, ale najmä v oblasti ľudských zdrojov a to znížením počtov. 

Prakticky sa to prejavuje tak, že nie sú predĺžené záväzky profesionálnym vojakom, čím sa 

ich pracovný pomer končí. Táto situácia núti riešiť otázky rodín profesionálneho vojaka s 

problémami, ktoré s tým súvisia. 

                                                 
4  Pozri bližšie práce: TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Prešov: AKCENT PRINT – Pavol 
Šídelský. 2003, s. 279 – 280. ISBN 80-968367-5-7 a tiež HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – 
MATULYAOVÁ, T. Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica: UMB. 2001. s. 219. ISBN 80-
8055-476-5 atď.  
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 Svojim vystúpením som iba naznačil možné prístupy k vymedzeniu týchto zložitých 

sociálnych javov v OS SR. Niektoré naznačené, no nevyriešené otázky, majú vytvoriť priestor 

pre širokú odbornú a tvorivú diskusiu.  

Sociálna politika Ozbrojených síl Slovenskej republiky je jedným z hlavných 

motivačných činiteľov pri rozhodovaní sa mladých ľudí (mužov i žien) pre profesionálnu 

vojenskú službu. Istota zamestnania na dobu určitú v rámci daného odborného zaradenia s 

možnými rizikami, udržiavaním si výborného zdravotného stavu a permanentným 

vzdelávaním sa. Benefity poskytované profesionálnym vojakom v priebehu vojenskej kariéry 

sú často aj ich povinnosťami. Nastavené parametre sociálnej politiky umožňujú 

profesionálnym vojakom určiť a udržať si primeranú kvalitu života, a to aj po vzniku nároku 

na výsluhové zabezpečenie. 5 

 

 

Použitá literatúra:  

1. HORÁČEK, J.: Sociálno-psychologické aspekty krízových situácií. In.: Mikolaj a 

kol.: Krízový manažment ako spoločensko-vedný problém. Žilina, FŠI ŽU 2000 

2. KLIMEKOVÁ, A. – MATÚŠKOVÁ. Z.: Sprievodca vojenského psychológa 

pôsobiaceho v zahraničí. Oddelenie polygrafických služieb MO SR. Bratislava 2007 

3. MATIS, J.: Spôsob života a životný štýl. L. Mikuláš: LIA. 2002. s. 11. ISBN 80-

968719-8-6  

4. POLONSKÝ, D. – MATIS, J.: Rodina vojenského profesionála. L. Mikuláš: VA. 

1997. s. 24. ISBN 80-8040-045-8) 

                                                 
5  Poznámka: Najvýznamnejším spôsobom vytvárania pomocnej siete k zabezpečeniu podmienok pre 
vyrovnávanie sa s dôsledkami krízových faktorov je kompenzácia. Je však potrebné zmeniť prístup k chápaniu 
obsahu tohto pojmu a to ako v rovine celospoločenskej, tak aj v ostatných rovinách. Kompenzácie totiž nemožno 
ponímať iba ako náklady na viac, ale aj ako súčasť nákladov na výkon vojenského povolania. Štýl života 
profesionálneho vojaka a jeho rodiny je potrebné premyslieť tak, aby sa kompenzácie stali jeho súčasťou a nie 
milodarom, ktorí im vojenská organizácia ako zamestnávateľ poskytne. V takomto zmysle budú mať 
kompenzácie tvorivý charakter t. zn., že budú impulzom vyvolávajúcim invenciu (tvorivosť). Umožnia každému 
členovi rodiny a profesionálnemu vojakovi ako zamestnancovi ozbrojených síl (armády) zvlášť, rozvíjať tvorivé 
myslenie a to ako po stránke kvantitatívnej, tak i kvalitatívnej. Kompenzácie im umožnia rozvíjať fluenciu 
(množstvo nápadov), flexibilitu (rozmanitosť nápadov), originalitu (pôvodnosť nápadov) a elaboráciu 
(schopnosť ďalej rozvíjať originálne nápady a realizovať ich). Kompenzácie nemôžu byť ponímané len v zmysle 
náhrady niečoho (vyrovnanie za niečo), ale skôr vo význame zálohy na tvorivosť. To znamená vo význame 
predplatenia, pôžičky na rozvoj človeka - jeho rodiny, čo sa napokon vráti v jeho invencii (tvorivosti), v splnení 
z kladných funkcií rodiny aj rodiny profesionálneho vojaka. 
 (Pozri bližšie: Pozri bližšie: POLONSKÝ, D. – MATIS, J.: Rodina vojenského profesionála. L. 
Mikuláš: VA. 1997. s. 24. ISBN 80-8040-045-8) 
 
 
 



 1068

5. ŠMÝKALA, P.: Psychologická podpora a krízová intervencia v podmienkach 

Ozbrojených síl SR. In: Zborník príspevkov z konferencie „Psychologická pomoc v 

kríze pri nehodách, nešťastiach a katastrofách.“ OKAT PLUS s.r.o, Bratislava 2004. 

ISBN 80-969132-1-2 

6. TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Prešov: AKCENT PRINT – Pavol Šídelský. 

2003, s. 279 – 280. ISBN 80-968367-5-7 a tiež HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – 

MATULYAOVÁ, T. Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica: UMB. 

2001. s. 219. ISBN 80-8055-476-5 

7. Ústavný zákon č.227/2002 Z.z. 

8. Zákon NRSR č.42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva 

9. Zákon č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme 

10. Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu 

11. Zborníky z vedeckých konferencií „Riešenie krízových situácií v špecifickom 

prostredí“, FŠI ŽU, Žilina, 1996-2005 

 


