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Vydavateľstvo zdravot-
níckej literatúry vydalo túto 
knižku ako svoju v120. 
publikáciu. Publikácia sa 
zrodila zo skúseností pra-
covníkov Operačného stre-
diska záchrannej zdravotnej 
služby SR s volaniami na 
linke tiesňového volania, 
nevyhnutnosti usmerniť 
spôsob komunikácie vola-
júceho, priblížiť myslenie 
operátora prijímajúceho vo-
lanie tak, aby bolo výsled-
kom presné, rýchle a efek-
tívne vybavenie predmetu 
volania. Nevyhnutnosť ko-

munikovať v podmienkach tiesňových volaní sprevádza pri-
rodzený stres nielen u volajúceho, ale aj u operátora. Autori 
analyzujú jednotlivé typy správania volajúceho a približujú 
vhodné asertívne techniky, ktoré je potrebné využívať pri 
hovore. Osobitne pri krízovej situácii je nevyhnutné zvládať 
emócie volajúceho, udržať vecnú rovinu rozhovoru a prijať 
správu, na základe ktorej možno ďalej konať. Autori sa na 
základe dlhoročných skúseností venujú aj špecifickým ty-
pom volajúcich (týraná osoba, suicidálny volajúci, dieťa, 
drogovo závislý volajúci, psychiatrický pacient, komuniká-
cia s rómskym volajúcim, agresívny volajúci a i.). Autori 
jasne definujú podstatné črty každej skupiny volajúcich, kto-

ré sa často prelínajú a vytvárajú mimoriadny psychologický 
tlak na operátora. Každý operátor na linke tiesňového vola-
nia prijíma denne niekoľko desiatok hovorov, ktoré nesú 
prvky mimoriadnej situácie, volajúci pod tlakom dramatic-
kých okolností doslova „chŕli“ množstvo nesúvislých úda-
jov, za ktorými sú však dôležité fakty. Preto operátor musí 
aktívne vstupovať do hovoru, musí riadiť volanie po obsa-
hovej i formálnej stránke, musí volajúceho aktívne viesť, 
aby bolo volanie efektívne a hovor bol východiskom pre 
efektívne vyriešenie tiesňovej situácie. Dôležitou súčasťou 
knihy je prakticky v každej stati uvedenie vhodných príkla-
dov, ktoré dokumentujú reálnu situáciu a súčasne vedú 
k čitateľa k pochopeniu danej problematiky. Za každou kapi-
tolou je odporučená literatúra. Autori v závere knihy uvádza-
jú v tabuľkách linky psychosociálnej podpory celoplošne, ale 
aj regionálne pre jednotlivé kraje Slovenska. 

Kniha je vhodná pre každého zdravotníckeho pracovníka, 
lekára či sestru, ale aj bežných ľudí, potenciálnych užívate-
ľov linky tiesňového volania, ktorí majú záujem vžiť sa do 
pocitov volajúceho ale aj prijímajúceho tiesňový hovor. Po-
znanie tejto problematiky je dobrou prípravou na zvládnutie 
stresu tiesňového volania a poskytnutie informácií, ktoré ne-
zriedka vedú k záchrane života ohrozenej osoby alebo sku-
piny osôb. 
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