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Abstract 
Currently we are the witnesses of scientific and technical changes and 

also geopolitical or intellectual ones which lead to transformation of civilization in 
Europe. These changes concern forms and ways of life and surroundings which 
form us and control the social processes to a large degree. After years of effort 
a card carrying, based on partnership participation in NATO’s activities and 
active membership in the European Union make us think through. Polish Police as 
institution which is a guarantor of social order and internal security must blend 
into reality. This article discusses the issues of policing strategies in contacts with 
society at local level. Policing community philosophy is not easy to define because 
it combines the elements taken from many disciplines. Activities within this strategy 
refer not only to a single unit but also to the whole local community.  In the 
democratic nations community policing is an effective freedom and safety 
“carrier”, so a life without fear. It makes society friendly and more open to 
cooperation. 
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Krátky náčrt histórie polície v Poľsku a na svete 
 

V roku 1989 došlo v Poľsku podľa vzoru iných štátov strednej 
a východnej Európy k podstatným zmenám politického ovzdušia, spoločenského 
a ekonomického zriadenia. V ekonomickom živote týchto štátov začali platiť 
pravidlá voľného trhu a súkromného podnikania. Nasledovala aj plná 
demokratizácia štátno-právnych systémov v tejto časti Európy. Reformy neobišli 
ani poriadkové a verejné bezpečnostné inštitúcie. V systéme komunistických štátov 
boli poriadkové organizácie zbavené svojprávnosti. Ak porovnáme Poľsko s inými 
východoeurópskymi štátmi, môžeme skonštatovať, že spoločensko-geopolitická 



THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2009 PŘÍSPĚVKY 

2 
 

situácia bola liberálna.  Verejná bezpečnosť (ďalej  VB) mohla napriek mnohým 
obmedzeniam sústrediť svoje úsilie na boj proti kriminalite a efekty tohto boja boli 
merateľné a výrazné. V súvislosti s tým transformácia poriadkových služieb začatá 
v roku 1989 prebiehala evolučne. 
 Poľský policajný zbor zriadený Zákonom zo 6. apríla 1990 je 
uniformovaná a ozbrojená formácia, ktorá slúži spoločnosti, chráni bezpečnosť 
a udržiavanie verejného poriadku. Medzi základné úlohy polície patria: ochrana 
ľudského života, zdravia a majetku proti neoprávneným útokom, ochrana 
bezpečnosti a verejného poriadku.  
 Nová politicko-spoločenská situácia viedla k tomu, že poľská spoločnosť 
očakávala starostlivú a humanitárnu políciu, ktorá dodržiava a chráni ľudské práva 
a rešpektuje dôstojnosť všetkých občanov bez výnimky. Neslávne skúsenosti 
z obdobia pôsobenia VB spôsobili, že autori zákona výrazne obmedzili oprávnenia 
policajta. Zdôrazňovaná bola najmä rola polície ako „verejnej” inštitúcie 
a spoľahlivého opatrovníka spoločnosti. Spoločenské zmeny viedli k tomu, že 
zákonodarcovia sa narýchlo snažili znížiť odstup deliaci poľské normy od 
právnych štandardov iných štátov. Zákony zo 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów (14. júla 1983 
o úrade Ministra vnútra a rozsahu pôsobnosti ním spravovaných orgánov) a 
z 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej (31. júla 1985 o službe príslušníkov Bezpečnostnej služby a verejnej 
bezpečnosti), boli nahradené celým radom právnych aktov, ktoré nepredstavovali 
len novú, normatívnu úpravu činnosti orgánov ochrany bezpečnosti a verejného 
poriadku, ale aj istý kvalitatívny prelom vo vzdelávaní morálnych a právnych 
základov príslušníkov polície a ňou realizovaných cieľov.  

V priebehu rokov vznikla v Poľsku koncepcia polície priateľskej 
k občanom, ktorá rieši ich problémy. Za pioniera takéhoto riešenia treba vnímať 
Józefa Piłsudského. Ako Dočasný štátny veliteľ  založil dňa 9. januára 1919 
Komunálnu políciu (ďalej: K.P.). K.P. bola miestnou samosprávnou policajnou 
formáciou. K.P. vznikla reorganizovaním vtedajších mestských policajných 
a okresných zborov. Jej hlavnou úlohou malo byť, predchádzanie priestupkom 
a trestným činom a ochrana verejného poriadku. K.P. bola činná 7 mesiacov, 
vzhľadom na politické tlaky však bola jej činnosť do veľkej miery hodnotená 
negatívne. Dňa 11. apríla 1919 došlo k zlúčeniu K.P. s Verejnou bezpečnosťou 
PPS (Poľskej socialistickej strany – pozn. JD) a táto formácia bola podriadená 
jednému Hlavnému veliteľstvu. Obe umelé policajné formácie boli ku dňu 17. júna 
1919 zlikvidované a zároveň sa začala tvoriť nová formácia. Dňa 24. júla 1919 
bola zriadená štátna polícia (ďalej: Š.P.)1. K hlavným úlohám Š.P. patrilo zaistenie 
bezpečnosti, pokoja a verejného poriadku. Š.P. bola v ¾ financovaná zo štátneho 
rozpočtu a ¼ čerpala zo zdrojov samosprávnych orgánov. Š.P. spadala v rozsahu 
školení, zásobovania a organizácie pod hlavného veliteľa a obvodných veliteľov, 
v rámci výkonných funkcií a bezpečnostnej služby – vládnym komisárom, 
a v rozsahu činností vyplývajúcich z vykonávaného prípravného konania – 
prokurátorským a súdnym orgánom. Toto rozdelenie malo slúžiť na vyčlenenie 
polície spod vplyvu politických zoskupení. Za účelom naklonenia verejnej mienky 
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mali policajti tvoriť útvar ľudí s nepoškvrneným imidžom na vysokej 
intelektuálnej a morálnej úrovni.  

Policajt 2. poľskej republiky bol apolitickým človekom a jeho účasť na 
spoločenskom živote bola možná až po získaní súhlasu nadriadeného. A. Misiuk 
uvádza (Misiuk, [24], 1997), že  „[…] po získaní nezávislosti a zriadení 
Komunálnej polície dochádzalo k veľmi rýchlemu vzďaľovaniu sa od myšlienky 
policajta pracujúceho v prospech miestneho spoločenstva vo vzťahu 
k centralizovanej polícii. Spôsobila to chuť poľského spoločenstva po roku 1918 
na vyjadrenie občianskej iniciatívy na samosprávnej úrovni, ešte viac však bola 
citeľná potreba vytvorenia silného štátu. Preto bol v prijatej formule konania 
policajných služieb v Poľsku (Š.P. – pozn. JD) na minimum obmedzený formálny 
vplyv samosprávy a iných spoločenských organizácií na ochranu poriadku 
a verejnej bezpečnosti”2. Súbežne so získaním nezávislosti poľského územia ešte 
počas 2. svetovej vojny, 7. októbra 1944, bola zriadená Občianska polícia (ďalej: 
OP). OP bola politickým zriadením. Bola vytvorená ako inštitúcia chrániaca 
záujmy strany. A. Misiuk zrekapituloval činnosť OP (Misiuk, [25], 2008),  že 
„[…] napriek svojmu názvu (OP – pozn. JD), nikdy nebola spoločnosťou vnímaná 
ako poriadková sila, ktorá by vyjadrovala a hájila jej záujmy. Takéto nálady 
a hodnotenie samozrejme nebolo stále. Narastali v obdobiach spoločenských 
napätí početných v dejinách Poľskej ľudovej republiky a slabli v rokoch malej 
stabilizácie”3.             

V období „ľudovej demokracie”, negatívne spoločenské hodnotenie 
služieb zodpovedných za štátnu bezpečnosť nenapravilo ani založenie 
Dobrovoľníckej rezervy občianskej polície v roku 1946 (ďalej: DROP). Medzi 
úlohy tejto formácie patrilo, citujem „[…] poskytovanie pomoci orgánom OP pri 
udržiavaní verejného poriadku, obrane a udržiavaní demokratického zriadenia”4. 
Napriek výrazným prostriedkom, vrátane veľkého počtu príslušníkov, rozšíreniu 
preventívnych a operatívnych štruktúr a výrazných možností konania, sa OP do 
dejín Poľska zapísala predovšetkým ako aparát útlaku, a nie poskytujúci pomoc 
spoločnosti pri riešení jeho problémov.  

20. storočie je obdobím, v ktorom bol v Európe a Spojených štátoch 
amerických (United States of America, ďalej: USA) hľadaný model ideálnej 
policajnej organizácie. Pozornosť si okrem iných zaslúži August Vollmer – šéf 
polície v Berkeley (USA), podľa ktorého sa policajt musel vyznačovať 
všestranným vzdelaním. K povinnostiam Vollmerovych policajtov, tzv. „bossov” 
rajónu, patrila starostlivosť o bezpečnosť a riešenie všetkých iných každodenných 
problémov (súvisiacich so sociálnou a komunitnou pomocou, hľadanie práce pre 
nezamestnaných a iné). Tento model pôsobenia polície však nevydržal „skúšku 
časom”.  

50. roky 20. storočia priniesli USA vznik ďalšej koncepcie fungovania 
polície. Jej propagátorom bol  F. Taylor, prívrženec „polície dodržiavajúcej 
postup” (z angličtiny Police obeying procedure). Úlohou policajtov bolo, po 
signáli z centrály, postupovať podľa prísne vymedzených procedúr – schematicky. 
Počas zásahov mali dokonca zakázané viesť dlhšie rozhovory s občanmi. To viedlo 
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k izolovaniu policajtov a prispelo k úpadku takéhoto fungovania bezpečnostnej 
služby.  

V 60., 70. a 80. rokoch 20. storočia došlo v službách vnútornej 
bezpečnosti ekonomicky rozvinutých štátov k fascinovaniu možnosťami 
počítačových technológií. Myšlienkou koncepcie „polície na zavolanie” (z angl. 
Police on phone) bolo rýchle, mechanické vybavenie zásahu bez emócií. Postupom 
času sa ukázalo, že v rádiolokačnom vozidle sedel miesto priateľského policajta 
„bojovnícky policajt”. V tejto verzii boj proti kriminalite nabral veľmi brutálny 
charakter, a uplatňovanie násilia zo strany strážcov zákona bolo pravidelné a vo 
väčšine prípadov neodôvodnené. Tento model konania polície viedol k jej 
izolovaniu zo spoločnosti, a indikátorom priestupkov boli čoraz vyššie náklady na 
neefektívnu políciu.  
 
 
Teoretické východiská community policing 

 
Koncepcia stratégie súčinnosti polície s miestnymi spoločenstvami 

popísaná v tomto článku obsahuje niekoľko imanentných prvkov. Community 
policing je stratégiou a filozofiou, ktorá polícii a miestnym spoločenstvám 
umožňuje spoločne pracovať na riešení kriminálnych problémov najdôležitejších 
pre tieto spoločenstvá. Miestne spoločenstvo sa môže spolupodieľať pri tvorbe 
policajných stratégii boja proti kriminalite. Príslušníci (všetci), sa musia aktívne 
angažovať do práce s miestnymi spoločnosťami. Vyžaduje si to vytvorenie nového 
vzoru policajta so schopnosťami komunikovania, ktorý predstavuje ohnivko medzi 
občanmi a inštitúciou, ktorú zastupuje. Je potrebné, aby tento príslušník plnil 
službu v rovnakom rajóne. Ďalší prvok stratégie počíta so spoluprácou policajtov 
s lídrami miestnych spoločenstiev, čiže osobami najzaangažovanejšími do aktivít 
súvisiacich so zaistením poriadku. Úlohou vzťahu tohto typu je prelomiť pasivitu a 
apatiu miestneho spoločenstva, navyše má občanom umožniť zapojiť sa do aktivít 
udržiavania verejného poriadku. Takáto proaktívna činnosť polície pri novej 
stratégii zmení charakter práce bezpečnostnej služby. K tradičnému modelu budú 
pripojené aktivity nasmerované na spoluprácu s miestnymi spoločenstvami. Polícia 
musí sústrediť väčšiu pozornosť na ochranu skupín osôb najnáchylnejších na 
trestnú činnosť. Do týchto skupín treba zaradiť maloletých, starších, postihnutých a 
chudobných. Takéto aktivity motivujú občanov konajúcich v súlade s právom 
k spolupráci a pozitívne vplývajú na zvyšovanie vzájomnej úcty.  

V policajných aktivitách nesmieme zabúdať na využívanie moderných 
technológií. Tieto nenahradzujú miestne zaangažovanie v boji proti kriminalite, ale 
ich rozumné využívanie výdatne vplýva na zníženie počtu trestných činov. 
Stratégiu community policing musia realizovať všetci policajti. Do týchto aktivít 
však musia byť najviac zapojení funkcionári špeciálne zaškolení na kontakty  
s obyvateľmi. Úloha takéhoto policajta je mimoriadne dôležitá, nakoľko je 
spojovacím článkom medzi policajnou organizáciou a miestnou spoločnosťou.  

Vykonané vedecké prieskumy a skúšky zavádzania stratégie community 
policing do praxe zástancami tejto filozofie, okrem iných R. Trojanowicz a 
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B. Bucqueroux, umožnili získať istý obraz (Trojanowicz, Bucqueroux, [35], 1984). 
Umožnilo to vyčleniť opakované charakteristické vlastnosti, ku ktorým musí dôjsť, 
aby bolo možné vravieť o filozofii community policing. Predovšetkým musí dôjsť 
k decentralizácii policajných jednotiek s nezávislým vedením. Menšie policajné 
zložky by zaistili spoločenstvám obyvateľov komplexnú obsluhu. Neveľký rajón, 
v ktorom by operovali príslušníci z menších jednotiek na ňom lokalizovaných, by 
umožnili zrýchliť kvázi poznávacie a integračné procesy. Policajti by mohli 
rýchlejšie reagovať na ohlásenie intervencie, čo by viedlo k zvýšeniu miery 
vzájomnej dôvery a zrýchlilo by výmenu informácií v samotnej jednotke. Polícia 
ako vedúca sila sa musí snažiť zapojiť do svojich aktivít všetky inštitúcie 
zodpovedné za bezpečnosť v danej oblasti. Spoluzodpovednosť za bezpečnosť 
vyplýva z viacerých právnych predpisov, ktorých realizovanie je však rôzne. 
Samosprávy sa často obmedzujú na odovzdávanie miestnej polícii istej peňažnej 
sumy na prevádzkovú činnosť (pohonné hmoty, dopravné prostriedky, dodatočné 
služby) a takto vnímajú svoj podiel na bezpečnosti. Finančná podpora je dôležitá, 
nenahradí však osobnú účasť do záležitostí súvisiace s bezpečnosťou. 

M. Kordaczuk-Wąs a S. Sosnowski poukazujú na to, že v záležitosti 
finančnej podpory policajných aktivít (okrem iných v rozsahu zavádzania stratégie 
community policing) dôležitú úlohu plania aj takzvané podporné prostriedky 
Európskej únie5 (Kordaczuk-Wąs, Sosnowski, [19], 2008).  

Dôležitým prvkom bude aj tzv. miestny charakter aktivít. V niektorých 
štátoch sú populárne susedské skupiny ostražitosti. Svoje aktivity vykonávajú na 
menšom území, a cieľom ich činnosti je pozorovanie okolia a informovanie polície 
o všetkých podozrivých osobách alebo udalostiach. Ďalšou dôležitou otázkou 
spomenutej filozofie je priblíženie polície občanom. Príznačnou črtou tejto 
stratégie sú pešie hliadky. Príslušník v policajnom vozidle je neprístupný, je mu 
ťažšie – a s ním – nadviazať kontakt. Pešie hliadky si od policajta vyžadujú priamy 
kontakt s obyvateľmi. Okrem toho je veľmi dôležitou otázkou plné obsadenie 
posádok. Rozdelenie na konkrétne rajóny činnosti a sústavná dislokácia rovnakých 
policajtov na rovnakých miestach sleduje dva ciele. Po prvé dobré rozpoznanie 
terénu, ktoré policajti získavajú a okrem toho jednoduchší kontakt s osobami, ktoré 
policajta identifikujú ako „svojho”. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je sústavná forma 
výmen informácií polície s miestnymi spoločenstvami. Okrem získavania mienky 
o stave bezpečnosti a poriadku občanov to umožňuje aj hodnotiť prácu polície. 
Zmena spôsobu konania polície z represívneho na proaktívny nie je jednoduchá. 
V rámci vyvíjaných snáh bolo nutné o účinnosti aktivít tohto typu presvedčiť najmä 
samotných policajtov. Nezdalo sa to byť ťažké, ak zohľadníme to, že 
implementácia princípov community policing v poľských podmienkach bola úplne 
zhodná s premisami filozofie konania autochtónnej polície. Žiaľ dlhoročné návyky 
v konaní polície a používané spôsoby zúčtovania príslušníkov s poverenými 
úlohami by zavádzanie týchto zmien neuľahčovali. Ďalšou otázkou bolo 
presvedčenie občanov zapojiť sa do činností spolu s políciou. Niektoré z týchto 
problémov sa opakovalo nezávisle od miesta skúseností. Najčastejšie sa opakujúce 
problematické otázky boli pomenované ako slabé stránky community policing. 
Vzťah stratégie tejto filozofie je voči kriminalite definovaný ako „mäkký”. Toto 
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negovanie vyplýva z presvedčenia, že keďže policajti budú pracovať v rámci 
miestneho spoločenstva s občanmi dodržiavajúcimi právo, kto zadrží zločincov. 
Skeptici tvrdia, že ak má polícia plné ruky práce, nemala by sa zaoberať novými 
úlohami, ktoré výrazne presahujú tradičnú oblasť policajnej aktivity. Ďalšou 
námietkou je podozrenie o možnosti vystúpenia spolitizovanej polície. Vyplýva to 
z faktu, že policajti musia byť tvorcami miestnych bezpečnostných systémov, a to 
nemôže prebiehať bez kontaktov s miestnymi politikmi. V tejto situácii môže dôjsť 
k implikácii prostredníctvom spolitizovania práce polície a jej zapojenie do aktivít, 
ktoré sú podporované miestnou správou. Naopak iné, ktoré nedostanú 
„požehnanie” miestnych kompetentných rozhodovať v danej veci by mohli byť 
ignorované. Činnosť polície vychádza z disponovania informáciami. Viac 
informácií znamená vyššiu účinnosť. Takzvaná vševeda policajtov je však 
negatívnou premisou v kontexte aktivovania stratégie community policing. Policajt 
pôsobiaci v rámci miestneho spoločenstva, ktorý s ňou prichádzajú do priameho 
kontaktu získava obrovské vedomosti o všetkých aspektoch života tohto 
spoločenstva. Tieto vedomosti môžu byť použité proti spoločnosti, vďaka ktorej 
boli získané.  

Spomedzi uvedených rizík, ktoré sa vyskytujú počas novej stratégie sa 
zdajú byť obzvlášť nebezpečné politizovanie aktivít polície na miestnej úrovni. 
Policajt a starosta musia pôsobiť mimo akéhokoľvek podozrenia, ich činnosť musí 
byť absolútne zbavená akýchkoľvek korupčných prvkov. V opačnom prípade bude 
každá zmena v rámci volieb do samosprávy a zmena v miestnych správnych 
orgánoch viesť v dôsledku týchto volieb k negovaniu prínosu predchodcov.  
 
 
Vybrané modely policajných akcií  
 

Kompletné definovanie úlohy policajta v systéme boja a prevencie proti 
kriminalite nie je jednoduché. Skúsenosti z histórie a početné prieskumy 
a sondáže, smerujúce k vypracovaniu najúčinnejších foriem a spôsobov 
zaisťovania bezpečnosti (vrátane policajných aktivít – pozn. JD), umožňujú na 
základe tézy, že v súčasnom svete táto organizácia nie je úplne vyformovaná. 
Aktuálna evaluácia formácie vnútornej bezpečnosti poukazuje na dva modely 
funkčnosti. Prvý príklad je príkladom typicky reaktívnej polície zameranej na 
zadržanie čo najväčšieho počtu páchateľov. Druhý naopak poukazuje na kreativitu 
tejto inštitúcie, ktorej hlavným cieľom a úlohou je nepripustiť k vzniku trestného 
činu. Podľa J. Czapskej, (Czapska, [9], 1997) tieto „[…] v súčasnom spravovaní 
policajných funkcií prevládli dve filozofie, jedna v podobe tradične ponímaných 
policajných funkcií, zosobnených policajnou hliadkou dorážajúcou na miesto 
udalosti zo vzdialenej policajnej stanice, aby chytila zlých zločincov. Druhá 
predstavuje model miestneho policajta prístupného občanovi, ktorý 
spoločne s obyvateľmi svojho rajónu skúša nájsť kreatívne riešenie miestnych 
problémov”6.  

Jedným z dôležitých prvkov ovplyvňujúcich úroveň miestnej bezpečnosti 
je schopnosť spoločnosti udržať verejný poriadok bez štátnej intervencie. Už 
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mnohé roky však žiaľ môžeme sledovať tendenciu uvoľňovania spoločenskej 
štruktúry a oslabovania medziľudských vzťahov. To je dôvodom, prečo musí 
polícia hľadať spojenca medzi inými spoločenskými silami, aby spoločne čelili 
novým rizikám. Tradičné vnímanie policajných funkcií má obmedzený vplyv na 
kriminalitu, je však silne zakorenené v spoločenskom povedomí. Mnohí žijú 
v presvedčení, že kriminalita bude „zlikvidovaná”, keď policajti „zotnú” dosta-
točný počet hláv a súd vykoná zvyšnú prácu. Protiargumentáciou takéhoto 
„pohodlného” spôsobu myslenia je figurovanie prinajmenšom troch dôležitých 
prvkov okolitej reality. Agresivita v prevažnej väčšine prípadov vyvoláva odpor, 
násilie znásobuje násilie a môže z osôb porušujúcich poriadok učiniť 
bezohľadných útočníkov a väzenia nedisponujú takým počtom ciel, aby mohli 
izolovať všetkých zločincov.  

Okrem iného na základe vykonávaných experimentov a štúdia literatúry sa 
môžeme pokúsiť o priradenie pôsobenia polície istým modelom. A. Wiśniewski 
navrhol model odrážajúci zmeny, ku ktorým dochádzalo v rámci činnosti polície 
(Wiśniewski, [37], 2002). Autor vo svojich úvahách odlíšil koncepcie, úlohou 
ktorých je okrem iného široko ponímané sfunkčnenie a zvýšenie efektivity činnosti 
polície: 1.) Professional model (Vychádza z predpokladu, že zdokonaľovanie 
policajného riadenia vedie ku kontrole kriminality a dodržiavania práva. Je 
založený na vlastnostiach ako: vzťah nadriadený – podriadený, koherentnosť 
policajnej formácie, vojenský štýl disciplíny, analýza efektivity činnosti 
policajného personálu.); 2.) Community policing model (Potvrdzuje tézu 
o výraznom vplyve miestneho spoločenstva na úroveň kontroly kriminality 
a efektivity kriminálnej prevencie. Predstavená koncepcia rozširuje súbor 
policajných cieľov činnosti o proaktívnu činnosť a pravidelné stretnutia 
s miestnym spoločenstvom a interakcie so spoločenstvom počas každodenných 
obchádzok.); 3.) Problem–oriented model (Využíva presvedčenie, že efektivita 
polície bude o to väčšia, čím rozvinutejšia bude schopnosť organizácie zbierať 
a analyzovať údaje o účinnosti policajných operácií. Príznačnými prvkami tohto 
prístupu sú: systematické skúšky a hodnotenie činností, sústredenie pozornosti na 
opakované problémy, plánovanie aktivít s agentúrami podobného profilu činnosti.); 
4.) Security–oriented model (Je založený na situačnom prístupe v kriminálnej 
prevencii, čiže predpoklade, že blokovanie alebo predchádzanie tvoreniu 
príležitostí má dôležitý vplyv na obmedzenie trestných činov. Metódou v takejto 
procedúre sú ochranné hliadky eliminujúce - v obmedzenej miere - možnosť 
páchania trestných činov a pre policajtov predstavujúce tréning použitia obranných 
techník.)7. 
 H. J. Schneider na základe prieskumu vykonaného v nemeckej polícii 
navrhol iný pohľad na činnosť tejto formácie (Schneider, [31], 2001). Uznal, že nie 
je možné vyčleniť jednu najlepšiu, najvšeobecnejšie uplatňovanú policajnú teóriu, 
pričom zároveň poukázal na moderné modely fungovania polície spomedzi ktorých 
môžeme odlíšiť: 1.) Marxistický prístup (Tento model sa zriedkavo vyskytuje 
mimo štátov bývalého východného bloku. Polícia v týchto štátoch bola 
prostriedkom utláčania robotníckej triedy. Hájila záujmy silných a privilegovaných, 
čiže vlády. Bola to politicky angažovaná polícia. S takýmto policajným správaním 
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sa v súčasnosti nikde inde nestretneme, keď polícia musí zasiahnuť proti miestnym 
notáblom. Našťastie sú takéto policajné aktivity zriedkavé.); 2.) Nevykonateľné 
úlohy (Polícia má predchádzať kriminalite a odhaľovať páchateľov trestných činov, 
napriek tomu, že nemá žiadnu kontrolu nad jej hlavnými príčinami. Takýto model 
sa nazýva mission impossible. Hlavné spoločenské príčiny tkvejú v chudobe, 
nezamestnanosti, rozbitiu rodín, čiže spoločenských javoch. Nakoľko polícia nemá 
vplyv alebo je jej vplyv na tieto javy veľmi obmedzený, preto sú jej úlohy 
nesplniteľné.); 3.) Zdvojnásobený systém kontroly (Model zavádza výskyt dvoch 
dôležitých a navzájom nezávislých bezpečnostných subjektov. Prvý je subjekt 
zaručujúci bezpečnosť prostredníctvom súkromných bezpečnostných agentúr, 
ktorý musí na trhu fungovať ako produkt. V rámci tohto systému môžeme za 
všeobecných podmienok zabezpečovať vlastnú ochranu. Druhý je verejný, štátom 
garantovaný, systém bezpečnosti. V súčasnosti je zaistenie rovnakej bezpečnosti zo 
strany štátu pre všetkých nemožné, preto sa osoby, ktoré sa chcú cítiť bezpečnejšie 
navyše využívajú druhý, súkromný systém ochrany. Je dôležité, aby bol súkromný 
systém ochrany kontrolovaný štátom, formalizovaný právnym systémom a 
kontrolovaný. Oba systémy musia byť akceptované. Neobyčajne dôležitým je 
akceptovanie občanmi takého štátneho dualizmu a súkromného bezpečnostného 
systému.); 4.) Násilie a okamžitá reakcia (Polícia koná reaktívne, musí prijímať 
opatrenia – dokonca vystavovať životy vlastných funkcionárov. Má zasiahnuť 
okamžite, s použitím násilia. Vnímanie polície ako „manažéra rizikovej situácie” je 
však zúžením spektra policajnej činnosti. Takto bola napríklad chápaná úloha 
polície v USA. V súčasnosti polícia rozhodne zriedkavejšie uplatňuje násilie, 
napríklad pri zatýkaní páchateľov trestných činov. Polícia môže a mala by byť 
predovšetkým symbolom spájajúcim štát s občanmi.); 5.) Zmierovacie intervencie; 
6.) Zbieranie a spracovávanie informácií ( Hlavnými úlohami polície v tomto 
modeli sú zbieranie a spracovávanie informácií. Pre zaistenie bezpečnosti musia 
policajní experti sústreďovať informácie a na ich základe predvídať riziko 
spáchania trestného činu. Nevyhnutné je aj vykonávanie prieskumov týmto 
smerom.); 7.) Autoritatívna intervencia a symbolická spravodlivosť (Hlavnou 
úlohou polície v rámci tohto modelu je intervencia v prípadoch ohrozenia 
a trestanie páchateľov. Táto symbolická spravodlivosť je informáciou nielen pre 
páchateľa, ale aj pre spoločenstvo ako také. Pri tomto modeli polícia nepredchádza 
vzniku trestných činov ale koná v situáciách ohrozenia. O neúčinnosti tohto 
modelu nasvedčuje prudké zvyšovanie počtu bezpečnostných agentúr, ktoré sú 
zamestnávané práve na to, aby k trestnému činu nedošlo. Klient zamestnávajúci 
súkromnú bezpečnostnú agentúru nechce zadržať páchateľa trestného činu na jeho 
škodu, chce sa chrániť proti následkom trestných činov.); 8.) Kontrola kriminality 
udržiavaním verejného poriadku (Podstatou tohto modelu jest predpoklad, že 
prostredníctvom kontroly verejného poriadku môže byť kontrolovaná trestná 
činnosť. Príznaky verejného neporiadku ako žobráctvo, tuláctvo, graffity, zničené 
smetné koše a autobusové zastávky nasvedčujú o absencii verejnej kontroly na 
mieste, kde k takýmto udalostiam dochádza. Nepriamo nasvedčuje aj o neúčinnosti 
policajného konania. Obyvatelia z tejto oblasti nereagujú na neporiadok, oslabujú 
sa spoločenské vzťahy. Takýto stav veci priťahuje páchateľov. Riziko páchania 
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trestnej činnosti v takomto okolí je menšie. Problémy sa postupne zintenzívňujú, 
pričom spôsobujú čoraz väčšiu degradáciu miestneho spoločenstva. Degradačná 
špirála sa točí čoraz viac. V tomto modeli polícia musí definovať problém a vyslať 
jasný signál, že sa začala zaoberať problémami miestneho spoločenstva. Ak sa 
polícia začne venovať verejnému poriadku, občania budú chcieť zvýšiť kontrolu 
územia.); 9.) Polícia a spoločnosť partnermi v zaisťovaní bezpečnosti – community 
policing (Tradičná spoločenská kontrola zabezpečovaná pred niekoľko desiatkami 
rokov viacgeneračnou rodinou obývajúcou rovnakú oblasť sa rozpadá. Medzeru 
v tejto spoločenskej kontrole musí zaplniť polícia. Jedná sa o prijatie takých 
opatrení v rámci stratégie vypracovanej na základe prieskumov, ktoré by mohli 
aktivizovať alebo odznova vybudovať mechanizmy spoločenskej kontroly. Tento 
model predpokladá, že občania sa budú spolupodieľať na tvorení policajných 
stratégií, vďaka čomu sa budú cítiť spoluzodpovední za úspešnosť týchto opatrení. 
Takéto opatrenie prispeje aj k zníženiu miery strachu pred trestnou činnosťou. 
Nakoniec sa zvýši spoločenská kontrola nad oblasťou, čo bude viesť k zníženiu 
miery vykonávaných trestných činov.)8. 
 
 
Community policing – charakteristika modelu činnosti  
 

Problematika bezpečnosti, ktorú T. Ambroży charakterizuje „[…] ako istý 
objektívny stav spočívajúci na neohrození, pociťovaný jednotlivcom alebo 
skupinou subjektívne”9, je predmetom záujmu mnohých prírodovedných, 
technických, lekárskych, sociologických a podrobne orientovaných vedných 
disciplín pochádzajúcich z prvopočiatku vedeckého spoznávania reality (Ambroży, 
[1], 2004). L. Korzeniowski upozorňuje (Korzeniowski, [22], 2002), že „[…] 
potreba a túžba po bezpečnosti je jedným z najdôležitejších problémov, ktoré 
globálne, lokálne a individuálne trápia ľudí a spoločnosti”10.  

Nový prístup k problematike bezpečnosti na začiatku 90. rokov 
20. storočia viedol k vzniku definovania pojmu securitologia ako novej vedy 
a ľudskej bezpečnosti. Securitologia je slovom vytvoreným z latinského kmeňa 
„securus”: „se” – samostatne, osobitne, „cura” dbalosť, starostlivosť, opatera. 
F. Škvrnda a L. Hofreiter na druhej strane uvádzajú stredoveké „sine cura”, kde 
„sine” znamená „bez”. Je bezpečný(á, é) – bez objektívneho dôvodu rizika a/alebo 
sa cíti bezpečne – bez subjektívneho pocitu ohrozenia. Prípona – „logos” znamená 
„slovo”: securit(o)logia, čiže veda o bezpečnosti. K zástupcom sekuritológie, 
vednej disciplíny so samostatným predmetom a metodológiou výskumu okrem 
iných patria: v Čechách: Josef Janošec, Antonín Rašek; v Moldavsku Ľudmila 
Bostan; v Poľsku: Tadeusz Ambroży, Leszek F. Korzeniowski, Stanisław 
Kozdrowski, Janusz Świniarski; v Rusku: Włodzimierz I. Yarothkyn; na 
Slovensku: Ladislav Hofreiter, Samuel Uhrin, František Škvrnda; na Ukrajine: 
Vasiliy Mironovytch Zaplatynskyj a iní.  

Policajný model konania community policing, patrí do celku súčastí 
zameraných na problematiku bezpečnosti – v tomto prípade miestnych 
spoločenstiev, skúmaním ktorých sa zaoberá sekuritológia. Podľa mnohých 
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odborníkov z oblasti bezpečnosti je tento nový model činnosti (community policing 
– pozn. JD) príležitosťou vytvoriť v dohľadnej dobe účinné lokálne systémy 
garantujúce bezpečnosť miestnych spoločenstiev.  

Stratégia community policing, vznikla v 60. a 70. rokoch 20. storočia 
v USA. V tomto období bola americká polícia veľmi silne kritizovaná za nízku 
efektivitu zásahov, korupciu a brutálne správanie. V súvislosti s tým boli jej 
aktivity nasmerované predovšetkým na získanie spoločenskej dôvery jej spojením 
s miestnymi spoločenstvami.  

Podľa R. R. Friedmanna je community policing „[…] politikou a zároveň 
stratégiou zameranou na dosiahnutie účinnej kontroly trestnej činnosti, znižovanie 
pocitu ohrozenia trestnou činnosťou, zvyšovanie kvality života, zefektívnenie 
práce a zvýšenie autority prostredníctvom proaktívneho využívania spoločenských 
prostriedkov na zmenu podmienok predstavujúcich základ trestných aktivít”9 
(Friedmann, [14], 1992). Na Štátnej univerzite Michigan boli základy policajných 
aktivít súvisiacich s politikou a stratégiou aktivít community policing vypracované 
v roku 1990. Táto filozofia navrhuje opustenie tradičného vnímania úlohy policajta 
ako bojujúceho s páchateľmi a trestnými činmi. V zmysle koncepcie community 
policing sú dôležitými prvkami, ktorým treba venovať pozornosť a klásť zvýšený 
dôraz: zníženie pocitu strachu medzi občanmi, zvyšovanie kvality života, 
využívanie spoločenských prostriedkov na zmenu podmienok priaznivých pre 
rozvoj kriminality. Táto stratégia konania obsahuje dva prvky: community 
partnership a problem solving.  

Prvý z uvedených prvkov – community partnership, vychádza z dlhodobej 
partnerskej spolupráce policajta s občanom, cirkvou, vzdelávacími zariadeniami, 
miestnymi podnikateľskými subjektmi, zdravotníctvom, združeniami a podobne. 
Príslušník zodpovedný za jemu pridelený služobný rajón sa snaží svojim konaním 
o vytvorenie „siete“ osôb a inštitúcií s ním spolupracujúcich za účelom zlepšenia 
bezpečnosti miestneho spoločenstva. Základom týchto aktivít bude aktivita 
policajta, ktorý zotrvávajúci v služobnom rajóne nadväzuje kontakt s obyvateľmi, 
ktorým pomáha riešiť ich drobné problémy. Takýmto konaním pomerne 
interakčného charakteru príslušník získava dôveru spoločenských skupín. Následne 
účasť zaangažovaných jednotiek alebo skupín v určitých činnostiach môže zvýšiť 
bezpečnosť v rajóne. Získanie dôvery miestneho spoločenstva je dlhodobý proces 
a policajt pristupujúci k činnosti, musí byť na túto činnosť pripravený. Tento 
príslušník musí byť komunikatívny, musí disponovať vedomosťami v právnom 
predmete a mať vplyv na dislokáciu iných policajných zložiek v rajóne. Okrem 
toho musí veľmi často prebývať v podriadenom služobnom rajóne a musí mať 
niekoľko až niekoľko desaťročné odborné skúsenosti. Takýto príslušník musí mať 
možnosť odborného postupu a zároveň pokračovať v plnení zverených služobných 
povinností ako okrskový policajt.  

Na druhej strane problem solving je spoločné riešenie problémov 
prostredníctvom spolupráce polície so samosprávou. Osamotená polícia nedokáže 
riešiť väčšinu problémov súvisiacich so zločinnosťou. Príčiny trestnej činnosti totiž 
často figurujú mimo poľa pôsobnosti tejto formácie. Prieskum týkajúci možnosti sa 
legálneho zarábania mladých, nekvalifikovaných mužov potvrdil súvislosti medzi 
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zárobkovou schopnosťou mládeže a úrovňou kriminality. Vykonané prieskumy 
problému dostupnosti alkoholu poukázali na jestvujúce súvislosti medzi sieťou 
predaja alkoholických nápojov a mierou trestnej činnosti na miestach, kde sú 
dostupné. Štatistický prieskum poukazuje na skutočnosť, že na mieru trestnej 
činnosti môžu mať vplyv nasledovné faktory: prísnosť trestu a pravdepodobnosť 
jeho výmeru, miera nezamestnanosti, konzumácia alkoholu a drog a demografické 
zmeny. Polícia má obmedzené možnosti pôsobenia na vyššie uvedené faktory. 
Naopak spoločné riešenie problémov správnymi zložkami, obyvateľmi 
a bezpečnostnými službami prispieva k zvyšovaniu spoločenskej aktivity. Stratégia 
community policing nie je plne definovaná a zmeny v jej chápaní neustále 
prebiehajú.  

Môžeme sa však pokúsiť o definovanie jej hlavných vlastností, nerozlučne 
spätých s touto filozofiou: konzultácie (Konzultácie, systematické prieskumy 
o vymedzení potrieb občanov a ich očakávaní voči polícii. Konzultácie spočívajú 
na neustálej debate o tom, čo pre dané spoločenstvo predstavuje problém. A nie je 
to ľahké. Nesmieme zabúdať, že takáto situácia môže viesť k nevyhnutnosti voľby 
najrelevantnejšieho problému. Dôležitý je aj vhodný výber lídra miestnej 
spoločnosti, ktorý svojim zápalom dokáže zlepšiť spoločenské záležitosti 
obyvateľov. Formy konzultácií môžu byť rôzne – od priamych stretnutí napríklad 
v bytovom družstve, po prieskum verejnej mienky, alebo otázok o problémoch 
súvisiacich s bezpečnosťou zadaných na webových stránkach mestského úradu, 
polície, bytového družstva. Nevyhnutné je však informovanie, ktorý problém bude 
riešený ako prvý a prečo. Odôvodnením poradia riešenia problémov musí byť 
počet odovzdaných hlasov miestneho spoločenstva, a nie postoj polície alebo 
poslanca danej mestskej časti.); adaptácia (Adaptácia je chápaná ako zmena 
spôsobu spravovania síl a prostriedkov takým spôsobom, aby bolo v menších 
zložkách polície prijatie rozhodnutia za účelom uspokojenia potrieb miestnych 
spoločenstiev. Ak sa zadefinuje problém, ktorý sa má riešiť, je potrebné presunúť 
policajné sily tak, aby prispeli k zmene. Obyvatelia veľmi dobre vedia kedy a kde 
by mala zareagovať polícia, aby predchádzala vymedzeným javom. Užitočnejším 
riešením sa v takýchto prípadoch ukazuje malá policajná jednotka. Je totiž ťažšie 
presunúť napríklad službu cestnej premávky z 20 km vzdialenej okresnej policajnej 
stanice ako presunúť služby v rámci malého komisariátu - pokiaľ sa v ňom 
nachádzajú.); mobilizácia (Mobilizácia, zaangažovanie ľudí a inštitúcií spoza 
polície pri riešení problémov súvisiacich so zaistením bezpečnosti. Aktivovať je 
potrebné tie inštitúcia a osoby, ktoré majú vplyv na hlavné príčiny umožňujúce 
vznik kriminálneho problému. Napríklad z amerických prieskumov vyplýva, že 
príčinou trestnej činnosti môže byť jednoduchý prístup k alkoholu – rozsiahla sieť 
predaja alkoholu. Polícia má na to malý vplyv, s výnimkou evidentných prípadov 
porušovania práv – predaja alkoholu neplnoletým alebo netriezvym. Vplyv 
primátora, či starostu je naopak podstatne väčší, nakoľko oni poskytujú koncesie 
na takúto činnosť. Je predaj alkoholu na čerpacej stanici dobrý nápad? V kontexte 
policajných štatistík, ktoré vravia o vyše 6000 prípadoch spôsobených opitými 
účastníkmi premávky a približne 200 000 odhalených vodičov pod vplyvom 
alkoholu ročne v Poľsku sa to zdá byť pochybné.); a riešenie problémov (Riešenie 
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problémov, eliminovanie problémov, ktoré podmieňujú páchanie trestných činov a 
strach pred padnutím za obeť trestnej činnosti, a v konečnom dôsledku sústredenie 
pozornosti na zabraňovaniu trestnej činnosti. Po definovaní problému dôležitého 
pre celú spoločnosť, presunutí policajných síl a prostriedkov, získaní partnerov 
a zavedení preventívnych stratégií do života bude kriminálny problém vyriešený. 
Je to ďalšie štádium aktivít, ktoré taktiež môže prispieť k posilneniu spoločenských 
vzťahov, čo len prispieva k miestnej bezpečnosti).  

Konštitutívne vlastnosti community policing sa zoskupujú do istého 
algoritmu konania, ktorý sa transformuje na otázky o podstatných problémoch pre 
miestne spoločenstvo, vrátane primeraného využitia policajných síl, získanie 
partnerov spoza polície, ktorí sa zapoja do aktivít a riešenie problému 
s kriminalitou. Policajti konajúci na základe hlavných predpokladov tejto stratégie 
môžu s istotou stáť na čele kvázi koalície v prospech boja proti kriminalite v rámci 
miestnych spoločenstiev. Nevylučuje to naopak, opodstatnenie pôsobenia veľkých 
alebo špecializovaných jednotiek v policajných štruktúrach. Vyplýva to z faktu, že 
nielen drobné problémy súvisiace s kriminalitou predstavujú riziko pre súčasný 
svet. Organizovaná trestná činnosť vrátane obchodovania so živým tovarom, 
obchod s drogami, trestná činnosť teroristického charakteru si vyžadujú inú 
filozofiu práce a iné náklady.  
 
 
Závĕr 

 
Proaktívna činnosť, vrátane aktivity v rámci community policing, je 

systematickou činnosťou rozloženou v dlhoročnej perspektíve. Proces, v ktorom sa 
takáto inštitúcia ako polícia snaží získať dôveru spoločnosti trvá mnoho rokov. 
Netreba pritom zabúdať, že táto dôvera sa dá jednoducho zničiť a jej obnovenie nie 
je ľahké, ba nezriedka dokonca nemožné. V prípade proaktívnej činnosti môžeme 
sledovať mnohé prednosti a mnohé nedostatky. Stratégia community policing 
prináša výhody, ktoré by sme mohli klasifikovať v rámci troch kategórií, 
konkrétne: 1.) prínosy zo strany polície; 2.) zo strany spoločnosti; 3.) a duálne zo 
strany polície a spoločnosti. 1. kategória poukazuje na možnosť plnšieho využitia 
verejných prostriedkov určených na: zníženie trestnej činnosti a strachu pred ňou; 
zlepšovanie orientácie v miestnych prostrediach; zvyšovanie autority polície 
v spoločnosti. 2. kategória obsahuje prínosy zo strany spoločnosti ako sfunkčnenie 
práce polície; zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti práce v polícii; účasť na 
rozhodovacom procese vo vzťahu práce v policajnom zbore. V 3. kategórii 
týkajúcej sa obojstranných prínosov zo strany spoločnosti a polície sa treba 
sústrediť na spoločenské faktory, ktoré podmieňujú správanie v rozpore s právom 
za účelom zlepšovania účinnosti kontroly kriminality; proaktívne aktivity musia 
dopĺňať alebo nahrádzať reaktívne aktivity; dôležitou podmienkou aktivít 
zameraných na spoločnosť bude decentralizácia moci; aktivity zamerané na 
predchádzanie kriminalite musia byť rozširované o problémy skvalitnenia života 
a pocitu ohrozenia; základnú úlohu vo vedení sociálnej politiky a kriminálnej 
politiky musia vychádzať z jej práv a občianskych slobôd.  
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Vnímanie policajnej služby podľa pokynov stratégie community policing 
môže priniesť výsledky porovnateľné s tými, ktoré boli zaznamenané v New 
Yorku, ktorý sa zmenil z jedného z najnebezpečnejších miest na svete na bezpečné 
mesto.  

Polícia v Poľsku sa v súčasnosti teší veľkej dôvere spoločnosti. Je to teda 
výborné obdobie na zavádzanie novej stratégie konania. K zavedeniu filozofie 
aktivity community policing prispievajú aj obavy Poliakov. Vyše 50 % opýtaných 
svoje obavy spája s bezpečnosťou v najbližšom okolí. Nebezpečne jazdiaci vodiči 
a skupiny agresívnej mládeže podstatne predbiehajú strach z vážnych zločinov ako 
lúpeže alebo vlámania. Moderná polícia je formácia, ktorá musí byť blízko 
spoločnosti. Klasický model fungovania tejto inštitúcie v Poľsku sú to pre 
niektorých sústavné výzvy budúcnosti. Mnohí príslušníci vnímajú službu 
v policajnom zbore tradične, pričom zabúdajú na jej základné poslanie – 
predchádzanie kriminalite. 

 
 

Résumé 
The process of gaining social confidence by the police lasts for many 

years and can be easily destroyed. Regaining social trust and confidence is 
difficult and sometimes impossible.  

Pro-active activities have numerous advantages and only few 
disadvantages. Community policing generates profits which can be categorized 
into three classes: 1) advantages for the police 2) advantages for society and 
3) advantages for both police and society. First class puts emphasis on the 
possibility of using social measures more efficiently to lower the number of crime 
offences and to dispel fears of crime; to improve reconnaissance in the local 
communities; to regain the authority of police in the society. Second group 
includes advantages for society: increase in effectiveness, reliability and 
responsibility in the work of the police, active part in decision making concerning 
the direction police should drive to. The third class including mutual advantages is 
more focused on social factors which may lead to violating the law. In order to 
improve the effectiveness in controlling crime offences pro-active functioning 
should supplement or even substitute reactive activities. Activities directed at 
community would depend on decentralization of the government. Crime prevention 
should also involve problems of standards of living and the feeling of threat. Social 
policy and criminal policy should be mainly based on social rights and civil 
liberties.  

Perceiving police service according to guidelines for the strategy of 
community policing might bring the effects comparable to those achieved in New 
York, which from one of the most dangerous cities in the world, after implementing 
community policing, became one of the safest. 

The Police in Poland enjoys now high level of social confidence. It is the 
perfect moment to implement new strategy. Polish fears are also conducive to 
implementing community policing. Over 50% of surveyed link their fears with the 
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security of the nearest district. People are more afraid of reckless drivers and 
juvenile delinquents than burglary or mugging. 

Modern police is a formation which should stand close to society and is 
still a future challenge for this institution in Poland. Many police officers perceive 
their service in a traditional way regardless of the basic police function – crime 
prevention.  
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