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Súhrn 

Autori prezentujú prípad potenciálneho ohrozenia života a zdravia cestujúcich 
v prostriedku hromadnej dopravy - vlaku, ktoré zapríčinil zamestnanec železníc. Iš
lo o strojvodcu osobného vlaku, ktorý v dôsledku alkoholovej ebriety počas jazdy vla
kom vytváral nepredvídateľné situácie, nedodržiaval harmonogram jazdy, hrubo po
rušoval pracovné predpisy a napÍňal skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. Koncentrácia alkoholu v krvi po príslušnom prepočte 
dosahovala hodnotu v rozmedzí 1,2 - 1,5 g/kg, čo predstavuje už hodnotu zasa
hujúcu do rozmedzia úrovne ľahkého až stredného stupňa opitosti. V kazuistike je 
poukázané aj na medicínsko-právny aspekt prezentovaného prípadu, ktorý mal pra
covnoprávny a trestnoprávny dosah na tohto zamestnanca. 

K ľ ú č o v é s lov á: vlak - návyková látka - súdne lekárstvo - dychová skúška 
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J. Krajčovič, M. Janík, L Ondrejka, Ľ. Straka, 
F. Štuller, F. Novomeský: DRIVING A PUBLIC 
TRANSPORT ENGINE UNDER THE INFLUENCE 
OF ADDICTIVE SUBSTANCE AS A MEDICAL-JURISTIC 
PROBLEM 

Summary 

The authors present a case of a potentially life-threatening consequences and 
health damage of passengers in public transport - train, which was caused by a rail
way employee. The engine-driver of the local train caused unforeseen hazardous si
tuations during train ride due to alcohol intoxica 

tion, he did not respect the travel schedule and seriously infringed working ru
les, railway policy and moraIs. The concentration of alcohol in the blood after appro
priate backtracking calculation reached a concentration ranging from 1.2 to 
1.5 g/kg, representing the level ofmild to moderate alcohol intoxication. We also de
monstrate the forensic investigation of this case from a medical-juristic point of 
view, which lead to civillitigation process. 

Key w o r ds: train - addictive substanee - forensic medieine - alcohol breath 
testing 

Úvod 

Medzi trestné činy všeobecne nebezpečné, zahrnuté v šiestej hlave Trest
ného zákona (Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z.) patrí podľa § 289 trestný čin 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorý znie v ods. 1 takto: ,f(to vy
konáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej 
látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život ale
bo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. « Komentár 
k uvedenému paragrafu trestného zákona uvádza, že prostriedkami trest
ného práva je nevyhnutné chrániť život a zdravie ľudí a majetok pred tými, 
ktorí v stave po požití návykovej látky (alkoholu, psychotropných alebo 
iných návykových látok), ktorá znižuje ich psychické funkcie, vykonávajú 
zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by v dôsledku ovplyvnenia touto 
látkou mohli ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť väčšiu škodu. 
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Explicitne sem prislúchajú prípady, kedy vodič vykonáva jazdu na motoro
vom vozidle pod vplyvom alkoholu. Rovnaká trestnoprávna situácia vzniká 
aj v oveľa jednoduchších prípadoch, zdanlivo banálnych, napr. keď vedie 
podnapitý kočiš konský povoz po verejnej vozovke. Aj za týchto okolností by 
mohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí. Projekcia citovaného paragra
fu na rôzne formy ľudskej činnosti je oveľa širšia, týka sa nielen cestnej, že
lezničnej alebo inej premávky, no aj lekára, ktorý v alkoholom podmiene
nom nespôsobilom stave poskytuje zdravotnú starostlivosť. Vtedy možno je
ho výkon považovať za činnosť pri ktorej by mohol byť ohrozený život 
a zdravie ľudí. 

Kazuistika 

Išlo o 36-ročného muža - strojvodcu, zamestnanca Železníc Slovenskej 
republiky (ŽSR). Podľa referencií z pracoviska a od jeho nadriadeného, išlo 
o zodpovedného, nekonfliktného zamestnanca, bez predchádzajúcich disci
plinárnych priestupkov. 

V inkriminovaný deň riadil osobný vlak s výjazdom z Vrútok v podve
černých hodinách s cieľovou stanicou v Banskej Bystrici. Podľa svedeckých 
výpovedí sa v čakacej dobe pred nástupom do služby nachádzal v staničnom 
bufete, kde konzumoval alkoholické nápoje bez bližšej špecifikácie druhu. 
Už pri nástupe do služby bol evidentne pod vplyvom alkoholu, z čoho po
stupne rezultovali hrubé porušenia príslušných služobných predpisova na
riadení ŽSR. Išlo predovšetkým o nedodržanie harmonogramu jazdy podľa 
cestovného poriadku, nedodržanie predpísanej maximálnej rýchlosti vlaku 
na vyznačených úsekoch a nedodržanie predpísaného koridoru na zastave
nie v staniciach určených na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. 
Hneď po opustení stanice, z ktorej vlak vychádzal, nekontrolovane zvyšoval 
výkon motora a zakrátko v priebehu 6,5 km dlhého úseku trate prekročil 
maximálnu povolenú rýchlosť vlaku prikázanú na danom úseku z 80 km/h 
až na 120 km/h (potvrdené tachografom), pričom hneď na prvej železničnej 
stanici vôbec nezastavil. Jeden z cestujúcich, ktorý chcel do vlaku nastúpiť, 
v sťažnosti ŽSR okrem iného vypovedal, že strojvodca v čase prechádzania 
zastávkou naznačoval okázalé a posmešné gestá zdvihnutím ruky nad hlavu 
registrované cez čelné okno lokomotívy. Ďalšia cestujúca v písomnej sťaž
nosti uviedla, že vlak sa vrútil do stanice veľkou rýchlosťou bez toho, aby 
zastavil, navyše zo strany strojvodcu išlo o posmešné gestá mávaním ruka
mi nad hlavou voči cestujúcim stojacim na peróne. Na ďalšej železničnej sta
nici, kde vlak stál podľa cestovného poriadku 8 minút, chcela vlakvedúca 
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nadviazať so strojvodcom kontakt, aby podal vysvetlenie, prečo v pred
chádzajúcej stanici nezastavil. Strojvodca sa zamkol v kabíne lokomotívy, 
vlakvedúcu ignoroval a na jej výzvy nereagoval, aj keď mu opakovane 
búchala na dvere uzamknutej kabíny. Aby nedošlo k meškaniu vlaku, bola 
nútená vrátiť sa do svojho vozňa. Vlak potom pokračoval v jazde ďalej ne
koordinovanou rýchlosťou (raz išiel neprimerane rýchlo, potom zas bez akej
koľvek príčiny neprimerane pomaly). V jednotlivých staniciach však vždy 
zastavil. Na desiatej stanici však opätovne porušil harmonogram jazdy. 
Z uznesenia o začatí trestného stíhania bolo uvedené, že na tejto železničnej 
stanici (kde na vlak čakalo asi 20 cestujúcich) opätovne nezastavil. Keď 
vlakvedúca zo služobného vozňa zistila, že vlaková súprava neznižovala 
rýchlosť jazdy a prešla cez stanicu opäť bez zastavenia, použila na zastave
nie vlaku záchrannú brzdu, v dôsledku čoho vlak zastavil v značnej vzdiale
nosti od nástupišťa tejto stanice. Strojvodca potom vykonal svojvoľné cúva
nie s vlakom smerom k nástupišťu bez predchádzajúceho súhlasu výpravcu 
a bez požadovaného zabezpečenia cúvania vlakovou súpravou, čím hrubo 
porušil služobné predpisy. V cieľovej stanici v Banskej Bystrici naňho čakal 
kontrolór a železničný policajt. Napriek tomu išiel do staničnej reštaurácie 
a objednal si jedno čapované 12· pivo, z ktorého vypil asi polovicu. Násled
ne mu policajt prikázal, aby sa vrátil do dopravnej kancelárie, kde bol vy
počutý a absolvoval dychové skúšky na alkohol. Počas výpovede priznal, že 
vypil v čase o 20:10 jednu malú fľašku vodky (2 dcl, 40 %). Výsledok dy
chových skúšok (celkovo 5x): 2 g/kg (promile) o 20:32; 2,63 g/kg o 20:51; 
2,34 g/kg o 21:13; 2,38 g/kg o 21:30; 1,93 g/kg o 23:25. Po vykonaných 
príslušných prepočtoch výsledkov dychových skúšok bolo zrejmé, že alkoho
lické nápoje požíval vzhľadom ku stúpajúcej koncentrácii alkoholu tesne 
pred prvou dychovou skúškou. Z uvedených výsledkov ďalej vyplýva, že po 
vypití ním udávaného množstva a druhu alkoholických nápojov, by pri jeho 
hmotnosti 85 kg (výška 182 cm) nemohol za žiadnych okolností dosiahnuť 
najvyššiu koncentráciu alkoholu v hodnote 2,63 g/kg k času druhej dychovej 
skúšky. Je teda zrejmé, že v čase vedenia vlaku sa nachádzal pod vplyvom 
alkoholu, koncentrácia alkoholu v krvi po príslušnom prepočte mohla dosa
hovať hodnotu v rozmedzí asi 1,2 - 1,5 g/kg za predpokladu, že na konci jaz
dy skutočne vypil malú fľašku vodky a polovicu veľkého piva. 

Koncentrácia alkoholu v krvi v hodnote 1,2 - 1,5 g/kg predstavuje už 
hodnotu zasahujúceho do rozmedzia úrovne hodnôt ľahkého až stredného 
stupňa opitosti podľa orientačného delenia stupňov alkoholického ovplyvne
nia (Sokol a kol., 2010; Straka a kol., 2012). Alkoholom takto ovplyvnený 
jednotlivec sa v tomto štádiu alkoholického ovplyvnenia zreteľne prejavuje 
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postihnutím psychických, senzorických i motorických funkcií, že to spravid
la zaregistruje i širšie okolie tejto osoby (Straka a kol., 2011). Zväčšuje sa 
eufória, dochádza k stratám sebakontroly, dostavuje sa porucha sústre
denosti, zvyšuje sa agresivita, dochádza k oslabeniu etických a morálnych 
zábran a k hrubým poruchám správania, predlžuje sa reakčná doba. Pozor
nosť je výrazne znížená. Narušenie motorickej sféry a rovnovážneho centra 
možno sledovať ako neobratnosť vo forme narušenia koordinácie drobných 
pohybov. 

Diskusia 

Porušenie pracovnej disciplíny je v intenciách platného Zákonníka práce 
(Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z.) zavinené konanie alebo opomenutie, kto
rým zamestnanec pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti 
s nimi porušil právny predpis, interný predpis alebo interné opatrenie, 
nesplnil príkaz, pokyn nadriadeného alebo zamestnanca vykonávajúceho 
kontrolu. Pracovný poriadok ŽSR považuje za menej závažné porušenie pra
covnej disciplíny koncentráciu etanolu vo vydychovanom vzduchu u zamest
nanca do 0,14 mg/l (ŽSR, 2009). Za závažné porušenie pracovnej disciplíny 
sa okrem iného považuje: požitie omamných alebo psychotropných látok na 
pracovisku, v pracovnom čase aj mimo pracoviska, koncentrácia etanolu vo 
vydychovanom vzduchu (resp. zistené odberom krvi) u zamestnanca 
0,15 mg/l a viac, urážanie zamestnancov, zamestnancov vykonávajúcich 
kontrolu, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ŽSR, 2009). 

Zvlášť problémy správania alkoholizovaného jedinca môžu nastať pri 
prezentácii na verejnosti a počas zamestnania, predovšetkým v rizikových 
zamestnaniach, vyžadujúcich si sústredenie, presnosť, striktné dodržiavanie 
zásad bezpečnosti pri práci, pri nesení ťarchy zodpovednosti o životy iných 
ľudí. Je teda zrejmé, že strojvodca opakovane závažne porušil nielen pra
covnú disciplínu, ale ohrozoval aj zdravie a životy cestujúcich vo vlakovej 
súprave. V našom príspevku sme chceli poukázať práve na skutočnosť, že 
ovplyvnenie alkoholom môže zmeniť správanie predtým pracovne spo
ľahlivého a zodpovedného jednotlivca natoľko, že sa stáva absolútne nepred
vídateľným v takom zodpovednom povolaní, ako je strojvodca osobného vla
ku, ktorému sú zverené životy početnej skupiny cestujúcich. V prezentova
nom prípade práve v dôsledku alkoholového ovplyvnenia strojvodcu vlako
vej súpravy dochádzalo k vzniku situácií, svojím prejavom až absurdných či 
tragikomických. Za predpokladu, že by sa strojvodcovi vlakovej súpravy jej 
spoľahlivé vedenie a ovládanie vymklo spod kontroly, bezprostredné ohroze-

55 



J. KRAJČOVIČ, M. JANÍK, I. ONDREJKA, Ľ. STRAKA, F. ŠTULLER, 
F. NOVOMESKÝ / VEDENIE PROSTRIEDKU HROMADNEJ 
DOPRAVY POD VPLYVOM NÁVYKOVEJ LÁTKY AKO 
MEDICÍNSKO-PRÁVNY PROBLÉM 

nie zdravia a životov cestujúcich vo vlakovej súprave či iných osôb, ktoré sa 
v kritickom čase nachádzali v blízkosti inkriminovanej vlakovej súpravy, bo
lo evidentné, pričom mohlo taktiež dôjsť k rozsiahlym škodám na majetku. 

Záver 

Prípad mal disciplinárnu dohru, strojvodca bol zo služieb ŽSR ihneď pre
pustený. Súd mu udelil podmienečný trest s prihliadnutím na jeho dovte
dajšiu bezúhonnosť. Ukazuje sa, že protizákonný a morálne bezočivý kon
zum alkoholu si nájde cestu aj za ovládací pult lokomotívy vlakovej súpra
vy, bez ohľadu na cestujúcich vo vlaku. 
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