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ABSTRACT: Článok charakterizuje hromadné narušenie verejného poriadku, ako negatívny 

jav vyskytujúci sa v globálnej rizikovej spoločnosti. Definuje dav a jeho jednotlivé druhy. 

Charakterizuje divácke násilie ako negatívny fenomén dnešnej doby Ďalej charakterizuje  

poriadkové jednotky Policajného zboru ako subjekt oprávnený eliminovať hromadné 

narušenie verejného poriadku v podmienkach Slovenskej republiky. Rozoberá 

a charakterizuje jednotlivé skupiny, tvary  či dokumentáciu poriadkových jednotiek. V závere 

autor charakterizuje antikonfliktné tými, ktoré predstavujú osobitný útvar pôsobiaci 

profilakticky pri eliminácii hromadného narušenia verejného poriadku v krajinách EÚ. 
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Bezpečnostná situácia má charakter dynamicky sa meniaci a premenlivý. Jednotlivé 

faktory, ktoré určujú jej stav, štruktúru a celkovú úroveň, sa neustále menia a zákonom 

splnomocnené  policajno-bezpečnostné zložky podieľajúce sa na zabezpečovaní požadovanej 

úrovne policajno-bezpečnostnej situácie musia vedieť adekvátne a pružne na tieto zmeny 

reagovať. Spôsob a rozsah úkonov uskutočňovaných v záujme dosahovania čo 

najoptimálnejšieho stavu verejno – poriadkovej  situácie zabezpečovaním ochrany verejného 

poriadku pri výkone policajnej verejno-poriadkovej činnosti však niekedy môže dospieť do 

štádia, kedy nie je možné dosiahnuť požadovaný stav štandardnými spôsobmi konania za 

bežných režimov a zaužívanými spôsobmi pôsobenia určených  síl a prostriedkov. Tento stav 

môže nastať, ak sa policajno-bezpečnostná situácia zhorší vplyvom protiprávnych konaní 

natoľko, že dôjde k javu, ktorý nazývame hromadným narušením verejného poriadku. 

Hromadné narušenie verejného poriadku je narušenie verejného poriadku za účasti 

väčšieho počtu osôb, pri ktorom dochádza k porušovaniu právnych noriem štátu, najmä 

oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb a k poškodzovaniu majetku2.  

Hromadné narušenie verejného poriadku je jav davový, ktorý predpokladá podiel 

väčšej skupiny ľudí, hrubo narušujúcich verejný poriadok. Hromadné narušenie verejného 

poriadku vo väčšine prípadov organizujú sily protispoločenské, t. j. osoby kriminálneho 

charakteru. Treba si uvedomiť, že hromadné narušenie verejného poriadku je protiprávne 

a v rozpore so záujmami štátu a spoločnosti. Vo väčšine prípadov toto narušenie verejného 

poriadku sa bude odohrávať na verejných miestach s vysokým výskytom obyvateľov. Toto 

umožňuje zhlukovanie ďalších osôb, ktoré buď s narušiteľmi verejného poriadku 

sympatizujú, podporujú ich alebo sú len zvedaví a pozerajú sa na jav, ako na divadlo.3 Osoby 

zúčastnené na hromadnom narušení verejného poriadku konajú teda protiprávne a prevažná 

väčšina ich pôsobenia má charakter násilného konania sprevádzajúceho ich pôsobenie. Pri 

HNVP sa vytvára zoskupenie osôb, ktoré nazývame dav. Dav môžeme zadefinovať ako 

zhromaždenie značného množstva osôb okolo stredu alebo bodu spoločnej pozornosti. Dav 

znamená náhodné zoskupenie osôb, ktoré sa v danom momente nachádzajú na rovnakom 

mieste (začiatok takéhoto zoskupenia nemusí byť náhodný) a ich pozornosť je sústredená 
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na rovnaký predmet. Dav má schopnosť zväčšovať sa alebo zmenšovať. Podľa okolností dav 

ostáva neaktívny alebo prechádza k viac alebo menej výraznej akcii (demonštrácia svojej sily, 

agresívneho útoku a pod.). Osoby v dave, konajúce pod vplyvom davovej sugescie 

a psychózy, vytvárajú silnú skupinu schopnú ničiť objekty, zariadenia, napádať policajtov 

a mnohokrát zamerať svoju zlosť na neznáme osoby a útočiť na ich život a zdravie. Činnosť 

davu v prevažnej väčšine prípadov vyvrcholí násilnými výpadmi proti životu a zdraviu iných 

osôb, nezriedka až linčovaním, útokom proti zakročujúcej polícii, či rozbíjaním výkladov 

a ich následným vykrádaním či bezohľadným drancovaním obchodov.4  

Rozoznávame nasledovné druhy davov: 

 Agresívny, ktorého činnosť sa prejavuje v útočení a nepriateľstve a následne sa delí 

na:  

- dav linčujúci, ide o dav prenasledujúci jedného človeka, ktorého ohrozuje na 

živote a na zdraví  

- dav terorizujúci, smerujúci proti určitej kategórii osôb alebo proti skupinám 

- dav rebelujúci, objavuje sa v dobe vzbúr alebo štrajkov, kedy sa napadnutá 

demonštrácia alebo zhromaždenie začína brániť neorganizovaným spôsobom 

 Únikový dav je ovládaný panikou a osoby utekajú z miesta spoločného 

nebezpečenstva (horiace kino, prelomená tribúna). 

 Akvizičný dav rabuje, otvára obchody, rozbíja výklady a prejavuje snahu o získanie 

tovaru, materiálne, majetkové prisvojovanie. 

 Výrazový dav vyjadruje pozitívne alebo negatívne efekty, napr. pri demonštráciách, 

manifestáciách, politických zhromaždeniach.5     

 

Jednou z najproblematickejších oblastí v ktorých najčastejšie dochádza k hromadnému 

narušeniu verejného poriadku prostredníctvom protiprávneho konania a pôsobenia davu je 

v podmienkach SR i divácke násilie .  

Divácke násilie je považované za jeden z druhou extrémizmu, ktorý je založený na 

vzájomnom fyzickom napádaní znepriatelených fanúšikov jednotlivých klubov a páchania 

výtržností pred začiatkom športového podujatia, v jeho priebehu a po ňom. Možno hovoriť, že 

( prevažne futbalové násilie ) je založené na súperení skupín, ktoré sa od seba odlišujú 

a medzi ktorými je veľká rivalita. Tieto skupiny sa obvykle skladajú s veľmi mladých ľudí 

ktoré  pre odlíšenie sa od ostatných  používajú rôzne názvy, znaky, oblečenie a pod. Niektoré 

z týchto skupín sú veľmi dobre organizované a nezjednocuje ich výlučne medzyklubová 

rivalita  a nenávisť k nepriateľským chuligánskym skupinám, ale i politické, rasové či 

náboženské, národnostné, regionálne a sociálne motívy. Všeobecne možno hovoriť 

o chuligánoch, ktorý sa označujú ako futbalový fanúšikovia pričom samotný futbal ich 

v podstatne vôbec nezaujíma rsp. ich zaujíma len okrajovo a futbaloví zápas chápu ako 

vhodnú kulisu  či príležitosť na vyvolanie násilia  či už priamo na štadióne alebo cestou naň či 

po ňom. 6  
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Ako sme už vyššie uviedli, zvládnutie protiprávneho (protispoločenského) konania 

takéhoto charakteru a v takomto rozsahu, nie je zväčša  možné bežnými postupmi 

a obvyklými spôsobmi konania. Je preto potrebné, aby Policajný zbor disponoval 

možnosťami tento negatívny jav v čo najkratšom možnom čase v záujme všetkých občanov 

i spoločnosti ako celku eliminovať. A práve pre tento účel je v Policajnom zbore vytvorená 

výkonná organizačná zložka / nie stáleho charakteru /, ktorou je Poriadková jednotka.  

Poriadková jednotka Policajného zboru môže byť nasadená v nasledujúcich prípadoch:  

 pri obnove verejného poriadku, ak bol porušený skupinou osôb,  

 pri mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, havária a katastrofa), 

 počas mimoriadnej situácie. 

 

Poriadková jednotka Policajného zboru je určená na vykonávanie služobných zákrokov, 

ktoré vykonáva pod jednotným velením7 vtedy, ak nemožno dosiahnuť želaný stav pri plnení 

stanovených  úloh v režime bežného či zvýšeného výkonu služby. Poriadková jednotka 

nesmie byť za žiadnych okolností zneužitá na presadzovanie záujmov politickej strany, 

politického hnutia, občianskej iniciatívy alebo združenia. 

Poriadková jednotka sa zriaďuje z policajtov zaradených na krajskom riaditeľstve PZ 

a na okresnom riaditeľstve PZ. Do poriadkovej jednotky sa zaraďujú policajti všetkých 

organizačných zložiek patriacich do pôsobnosti krajského riaditeľstva  PZ alebo okresného 

riaditeľstva PZ. Poriadková jednotka na krajskom riaditeľstve je tvorená prednostne 

z policajtov zaradených na pohotovostnom policajnom útvare odboru poriadkovej polície 

krajského riaditeľstva.  

Poriadkovú jednotku zriaďuje riaditeľ krajského alebo okresného riaditeľstva PZ 

písomným rozkazom.  

Obsahom rozkazu sú nasledovné náležitosti: 

- dátum, ktorým sa poriadková jednotka zriaďuje, 

- počty policajtov vyčlenených jednotlivými organizačnými celkami, 

- určenie veliteľa PJ, jeho zástupcu a veliteľov jednotlivých skupín, 

- zloženie PJ, vrátane počtov policajtov v jednotlivých skupinách, 

- spôsob a prostriedky spojenia, výstroj, výzbroj, špeciálna technika, dopravné 

prostriedky, ako i ostatné materiálno technické vybavenie PJ, 

- spôsob vyžiadania špeciálnej techniky, špecialistov a možnosti súčinnosti s PJ 

susedných riaditeľstiev, 

- spôsob spojenia s orgánmi miestnej štátnej správy a orgánmi samosprávy a formy 

spolupráce s nimi.  

 

Rozkaz na nasadenie PJ na vykonanie služobných zákrokov  alebo ostatnej služobnej 

činnosti vydáva krajský alebo okresný riaditeľ na základe vlastného rozhodnutia po 

zhodnotení konkrétneho stavu a vývoja bezpečnostnej situácie a predpokladaného rozsahu 

porušenia verejného poriadku na danom teritóriu. V neprítomnosti príslušného riaditeľa a za 
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dodržania ustanovených podmienok tak môže urobiť i zástupca riaditeľa. Rozkaz musí byť 

písomný, okrem prípadov, ktoré neznesú odklad vtedy musí byť zvukovo zaznamenaný a do 

24 hod. po vydaní spracovaný i písomne. Ak to okolnosti umožňujú, k nasadeniu PJ býva 

prizvaný prokurátor, či funkcionár miestnej štátnej správy či samosprávy. Tieto osoby  však 

do velenia PJ nezasahujú.  

Poriadková jednotka PZ má nasledovné zloženie:  

- veliteľ poriadkovej jednotky, 

- zástupca veliteľa poriadkovej jednotky, 

- uzatváracia skupina (túto tvorí 13% policajtov z celkového počtu PJ), 

- operačná skupina (túto tvorí 35% policajtov z celkového počtu PJ), 

- doplňovacia a zaisťovacia skupina (túto tvorí 15 policajtov z celkového počtu PJ), 

- eskortná skupina (túto tvorí 10% policajtov z celkového počtu PJ), 

- technická skupina (túto tvorí 7% policajtov z celkového počtu PJ), 

- záloha (túto tvorí 20% policajtov z celkového počtu PJ).8 

 

V prípade potreby môže príslušný riaditeľ alebo jeho zástupca zriadiť i osobitné 

skupiny. Osobitné skupiny plnia úlohy podľa špecializácie policajtov v nich zaradených 

(napr. kriminalistický technici, pyrotechnici, potápači) na základe rozkazov a pokynov 

veliteľa poriadkovej jednotky.9  

Kľúčovou osobnosťou v činnosti poriadkovej jednotky je veliteľ poriadkovej 

jednotky. Od jeho schopností a spôsobilostí závisí úspech či neúspech činnosti celej 

poriadkovej jednotky. 

Veliteľ poriadkovej jednotky musí: 

- zabezpečiť pred samotným výjazdom na  miesto nasadenia PJ kontrolu stavu a počtov 

policajtov, úplnosť a stav ich výstroja, výzbroja a celkovej pripravenosti policajtov,  

- vykonať inštruktáž veliteľov jednotlivých skupín, ako i ostatných policajtov 

nasadených v rámci činnosti PJ, 

- zabezpečiť rýchly a bezpečný presun PJ na miesto jej ďalšieho nasadenia, 

- po príchode na miesto sa oboznámiť so situáciou na mieste a prípadným rozsahom 

narušenia verejného poriadku a ďalšieho protiprávneho konania účastníkov 

hromadného narušenia verejného poriadku na základe zistených údajov, ako i iných 

informácií dôležitých na zaujatie stanoviska a určenie ďalšieho postupu, zanalyzuje 

situáciu a rozhodne o ďalšom postupe, 

- po celý čas prijíma, vyhodnocuje nové údaje, o vývoji situácie komunikuje s veliteľmi 

jednotlivých skupín, ako aj s ostatnými zúčastnenými záchrannými zložkami, 

zabezpečí účasť pracovníkov organizácií (ako napr. zdravotná záchranná služba, 

hasiči, plynári, vodári, elektrikári), ak si to vyžaduje situácia, 

- účelne a efektívne koordinuje celý priebeh nasadenia PJ s ohľadom na vývoj situácie, 

pričom operatívne prispôsobuje organizáciu a taktiku vykonávania služobného 

zákroku pod jednotným velením meniacej sa situácii, rozhoduje o použití 

donucovacích, či špeciálnych donucovacích prostriedkov, o čom priebežne informuje 

nadriadeného, ktorý vydal rozkaz na nasadenie PJ, 
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- ak to situácia umožňuje, môže umožniť policajtom zaradeným v PJ odpočinok, 

- vedie pre potreby riadenia kontroly a vyhodnocovania úloh PJ  písomné pomôcky. 

 

Uzatváracia skupina 

 

Hlavnou úlohou uzatváracej skupiny je uzatvorenie všetkých prístupových 

a únikových ciest do miesta a z miesta nasadenia PJ. Pritom musí byť umožnený odchod 

nezúčastneným osobám a dopravným prostriedkom (napr. sanitné vozidlá) a musia byť určené 

únikové trasy. Ďalej tiež: 

- upozorňuje osoby o uzatvorení miesta a dáva príslušné pokyny o alternatívnych 

prechodoch a obchádzkach miesta, kde došlo k HNVP, 

- zabezpečuje príjazd a prechod nasadených skupín PJ a ďalších zúčastnených 

subjektov, 

- ak sa jedná o budovu, či objekt, zisťuje všetky dostupné informácie o vchodoch do 

priestorov, východoch, informácie o vnútornom usporiadaní interiéru a podobne. 

 

Operačná skupina 

 

Operačná skupina je podľa povahy udalosti, pri ktorej došlo k porušeniu verejného 

poriadku, zložená najmä z telesne zdatných policajtov, ktorí dokážu rázne konať (pri 

policajtoch krajského riaditeľstva sú to spravidla  prednostne príslušníci pohotovostného 

policajného útvaru. Pre túto skupinu je príznačné, že:  

- príslušníci operačnej skupiny tvoria prvú líniu zakročujúcich policajtov pri zákroku 

pod jednotným velením PJ, začínajú konať po neuposlúchnutí výzvy veliteľa PJ 

davom, aby upustili od protiprávneho konania a rozišli sa, 

- ich konanie musí byť dostatočne rázne, no v medziach zákona a zahŕňa  samotné 

oddelenie agresívnych, či inak protiprávne konajúcich osôb od davu, obmedzenie 

osobnej slobody týchto osôb a ich odovzdanie eskortnej skupine spolu. S osobou 

odovzdajú príslušníkom i kartičku, na ktorej sú identifikačné údaje zakročujúceho 

policajta, dôvod obmedzenia osobnej slobody osoby, ktorú odovzdal, spôsob 

protiprávneho konania osoby, poprípade dôkazné prostriedky, či osobné doklady tejto 

osoby. 

 

Tvary, v ktorých operačná skupina vykonáva svoju činnosť, či služobný zákrok, sú:  

- kordón (jednoduchý, dvojitý), 

- dvojčelný kordón (jednoduchý, dvojitý), 

- viazaný kordón, 

- klin (jednoduchý, dvojitý), 

- rozčlenenie na viacčlenné skupiny. 

 

Je nesmierne dôležité, aby príslušníci operačnej skupiny dokázali sústredene 

a doslovne plniť pokyny veliteľa operačnej skupiny, resp. veliteľa poriadkovej jednotky a aby 

nepodľahli pokušeniu opustiť tvar a začať konať samostatne či nad rámec rozkazu. Osoby 

pôsobiace v dave často krát zámerne provokujú, snažia sa vyvolať konflikt, aby dokázali 

narušiť tvar a vniknúť medzi, či za zakročujúcich policajtov operačnej skupiny. Pokiaľ nejde 

o vyslovený rozkaz príslušného veliteľa, nesmú za žiadnych okolností, hoci i v čo najlepšom 

úmysle, opustiť či porušiť určený tvar. 

 

 



Doplňovacia a zaisťovacia skupina 

Jej úlohou je postupovať v tesnej blízkosti za operačnou skupinou, v ktorej doplňuje 

medzery vzniknuté v dôsledku vykonávania služobného zákroku  príslušníkov operačnej 

skupiny, či zranenia príslušníka operačnej skupiny. Taktiež plní dôležitú úlohu ochrany 

zakročujúcich policajtov operačnej skupiny pred možným napadnutím týchto policajtov 

zozadu. Obdobne policajti zaradení do skupiny doplňovacej a zaisťovacej sú vybavení 

kartičkami ako príslušníci operačnej skupiny. Od momentu nahradenia vypadnutého člena 

operačnej skupiny konajú ako ostatní príslušníci operačnej skupiny. 

Eskortná skupina 

Táto skupina, ako už z jej názvu vyplýva, je určená na eskortovanie osôb, ktoré sa 

dopustili protiprávneho konania, na vopred určené miesto. Nezriedka je do eskortnej skupiny 

velený i policajný psovod so služobným psom. Príslušníci eskortnej skupiny zodpovedajú za 

bezpečnosť osoby, ktorú prevzali od príslušníka operačnej skupiny a preto musia ihneď po 

prevzatí osoby obmedzenej na osobnej slobode zistiť, či nie je ozbrojená, poprípade či nemá 

pri sebe čokoľvek, čo by mohlo byť využité ako dôkaz . Eskortované osoby odovzdajú 

príslušníci eskortnej skupiny určeným pracovníkom príslušných zložiek krajského či 

okresného riaditeľstva PZ a ďalej sa riadia pokynmi veliteľa eskortnej skupiny. 

Technická skupina 

Technická skupina sa vytvára za účelom zabezpečenia nepretržitého spojenia 

a prevádzky zvukovej, rozhlasovej a dokumentačnej techniky v priestore nasadenia 

poriadkovej jednotky. Vykonáva najmä dokumentovanie priebehu celej udalosti, narušiteľov 

verejného poriadku, páchateľov trestnej činnosti a protiprávneho konania, ako i rozkazov, 

pokynov, výziev veliteľov a činnosti policajtov pred, v priebehu a po ukončení služobného 

zákroku, či ostatnej služobnej činnosti. 

Samotnú dokumentáciu možno členiť podľa nasledovných kritérií:  

 Dokumentácia podľa účelu 

- trestno-procesná, 

- pre potreby operatívnych pracovníkov, 

- pre potreby riadenia velenia, 

- pre potreby vzdelávania a vycvičovania policajtov, 

- pre masmédiá, 

- pre archív. 

 Dokumentácia podľa priebehu policajnej akcie  

- pred nasadením PJ, 

- v priebehu nasadenia PJ,  

- po ukončení nasadenia PJ.  

 Podľa foriem vyhotovenia 

- obrazová, 

- zvuková,  

- grafická,  

- písomná, 

- kombinovaná.10  
                                                

10 CIGANIK, Ľ. Poriadkové jednotky. Bratislava 2001. ISBN 80-8054-162-0. str. 115.  



Záloha 

Záloha je využívaná pri zmene situácie, najmä na nahradenie vyradených policajtov, 

zosilnenie operačnej skupiny, zosilnenie uzáverov, atď. 

V dobe nasadenia PJ je záloha v stave 100% služobnej pohotovosti a je pripravená na 

okamžité nasadenie na vopred stanovenom mieste s určeným výstrojom, výzbrojou, prípadne 

ďalšou potrebnou technikou. Za týmto účelom musí byť medzi veliteľom PJ a veliteľom 

zálohy zabezpečené nepretržité spojenie. 

Pre úspešnosť nasadenia poriadkovej jednotky pri služobných zákrokoch pod 

jednotným velením je nesmierne dôležitý výcvik poriadkovej jednotky, ktorý sa uskutočňuje 

podľa cvičebného poriadku PJ. Kontrolu vydaného plánu výcviku má v kompetencii príslušný 

krajský či okresný riaditeľ.  

Príslušníci PJ pri nasadení používajú výstroj a výzbroj, ktorú majú individuálne 

pridelenú. Okrem tejto výstroje a výzbroje používajú prostriedky materiálno-technického 

vybavenia pridelené krajskému či okresnému riaditeľstve. Tieto získajú policajti oproti 

podpisu. 

Čo sa týka technických prostriedkov, ktoré uľahčujú vykonávanie služobných 

zákrokov, či vykonávanie ostatnej služobnej činnosti, sem zaraďujeme:   

- špeciálnu techniku- špeciálna vodná striekačka, obrnený transportér, buldozér, 

vysokozdvižná plošina, žeriav, 

- ostatnú techniku- vozidlá určené na prepravu policajtov, skupinové vrhače slzných 

granátov, špeciále vozidlá pre zásahové jednotky, zastavovací pás na násilné 

zastavenie dopravného prostriedku, prenosné zátarasy.11  

 

Neoceniteľnými pomocníkmi pravidelne zaraďovanými do zostáv poriadkovej 

jednotky bývajú psovodi so služobnými psami, ako i príslušníci jazdnej polície na 

služobných koňoch.  

Pôsobenie poriadkovej jednotky  pri eliminácii hromadného narušenia verejného 

poriadku  s prvkami diváckeho násilia má v prevažnej väčšine prípadov represívnu podobu 

eliminácie vzniknutej konfliktnej situácie.  Pri jej pôsobení tak dochádza ku bezprostrednému 

zasahovaniu do základných ľudských práv a slobôd osôb pôsobiacich v rámci davu pri 

hromadnom narušení verejného poriadku. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa všetci 

policajti nasadení pri vykonávaní služobných zákrokov pod jednotným velením v rámci 

poriadkovej jednotky držali zásad, medzi ktoré patria- zásada zákonnosti, legality, 

oportunity, primeranosti, subsidiarity, prevencie, rýchlosti a rozhodnosti, ostražitosti 

a bdelosti, inštruktáže, spolupráce, kultivovaného výkonu služby a dodržania profesionálnej 

etiky.12  

Z doposiaľ uvedených informácií vyplýva, že pôsobenie poriadkových jednotiek má 

prevažne represívny charakter, pri ktorom príslušníci Policajného zboru velení do PJ 

bezprostredne zasahujú do základných ľudských práv a slobôd. Nie je teda náhodné, že 

v niektorých európskych krajinách, ako príklad uvedieme  Českú republiku, sa kompetentný 

pracovníci polície Českej republiky rozhodli využiť  možnosť predísť konfliktu a následnému 

                                                

11 CIGANIK, Ľ. Poriadkové jednotky. Bratislava 2001. ISBN 80-8054-162-0 str. 44.  
12 CIGANIK, Ľ. Poriadkové jednotky. Bratislava 2001. ISBN 80-8054-162-0 str. 49.  



nasadeniu poriadkovej jednotky pri eliminácii diváckeho násilia takým spôsobom, že 

pristúpili k vytvoreniu takzvaných antikonfliktných tímov.  

Základnou úlohou antikonfliktných tímov je transparentným spôsobom 

a prostredníctvom  adekvátnej komunikácie predchádzať agresívnemu správaniu osôb 

dopúšťajúcich sa hromadného narušenia verejného poriadku. V rámci tohto sa príslušní 

policajti orientujú na cieľové skupiny účastníkov akcie alebo zhromaždenia, na miestne 

obyvateľstvo, divákov a na zástupcov médií. Intenzívne ozrejmujú a vysvetľujú v rámci 

rozhovorov zmysel a účel príslušných policajných opatrení a v prípade potreby diskutujú 

s občanmi o týchto okruhoch problémov. Ďalej upozorňujú účastníkov akcie alebo 

zhromaždení , futbalových podujatí na zákonné povinnosti polície v prípade páchania 

protiprávneho konania.  

Tieto tímy sú nasadzované najmä pri policajných opatreniach, kedy možno očakávať 

vyostrenú komunikáciu medzi občanmi a nasadenými policajtmi alebo medzi rôznymi 

názorovými skupinami občanov. Tam, kde je treba zásadným a transparentným postojom na 

verejnosti objasniť základný kľudový postoj polície a jej zákonné povinnosti v prípade 

páchania protiprávneho konania. Kde je nutné upozorniť účastníkov akcie, zhromaždenia, 

športového podujatia  na právne postavenie prebiehajúceho zhromaždenia a na prípadné 

konania, ktoré môžu prerásť do protiprávnej činnosti. Tam, kde nie sú policajné opatrenia 

úplne pochopiteľné pre verejnosť, ktorej je potrebné objasniť zákonnú pozíciu polície, kde 

možno očakávať emocionálne vzplanutia a odpor skupín, keď by prípadný zákrok polície 

mohol viesť k nepochopeniu činnosti polície u verejnosti atď.13  

Sme toho názoru, že z profylaktického hľadiska by bolo nesmierne vhodné aplikovať 

v príslušnej podobe pôsobenie antikonfliktných tímov  najmä pri eliminácii problematiky 

diváckeho násilia i v našich podmienkach.   

                                                

13 MACEK, P., ZÁMEK, D. Policie a hromadná narušení veřejného pořádku. Praha 2007. ISBN 978-80-7251-

264-5, str. 24.  
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